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1. Objecte del model 

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge presenta un 
model per a la tramitació d’expedients municipals sancionadors derivats de 
determinades infraccions en matèria de qualitat del parc immobiliari, previstes en la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH), per tal que els ens 
locals que ho considerin oportú, el puguin utilitzar com a eina de suport. 

La Llei persegueix una reacció de les administracions als efectes de mobilitzar el parc 
immobiliari basant-se en mesures de foment, en primer lloc, d’intervenció, en segon 
lloc, i sancionadores, en darrer terme. 

L’objectiu de l’Administració ha de ser esgotar les mesures de foment abans d’iniciar 
mesures d’intervenció administrativa. 

 

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). 

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 pot 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 
subjecta. Així ho ha reconegut la jurisprudència que ha declarat que el contingut 
essencial de la propietat no està determinat únicament 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 CE 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, que inclou, entre d’altres: 
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• La planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció i el control de l’habitatge d’acord 
amb les necessitats socials i d’equilibri territorial. 

• L’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment de les administracions 
públiques de Catalunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures 
necessàries per assolir-los, tant en relació amb el sector públic com amb el privat. 

• La promoció pública d’habitatges. 
• La regulació administrativa del comerç referit a habitatges i l’establiment de 

mesures de protecció i disciplinàries en aquest àmbit. 
• Les normes tècniques, la inspecció i el control sobre la qualitat de la construcció. 
• Les normes sobre l’habitabilitat dels habitatges. 
• La innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable als habitatges. 
• La normativa sobre conservació i manteniment dels habitatges i la seva aplicació. 
 
 
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 LHD 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 
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 Llei estableix mesures de foment, d’intervenció administrativa i un règim 
sancionador. 

L’article 5 de la LDH identifica les situacions d’incompliment de la funció social de la 
propietat entre les quals hi ha supòsits com l’incompliment, per part dels propietaris, 
del 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 afrontar el cost de la conservació o la 
rehabilitació de l’habitatge, o que l’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats 
de manera permanent o injustificada. 

L’apartat 3 de l’article 5 preveu vies positives de foment i altres mesures, incloses les 
de caràcter fiscal per propiciar el compliment de la dita funció social i les penalitzacions 
per l’incompliment. 

Finalment, l’apartat 4 de l’article 5 de la LDH ordena l’actuació coordinada entre 
l’Administració 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 execució de les mesures legalment establertes que calgui 
adoptar per restituir aquest incompliment. 
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Deure de conservació i rehabilitació 
 
L’article 30 de la LDH preveu el deure dels propietaris de conservació i rehabilitació 
dels immobles l’ús principal dels quals sigui residencial i disposa que els han de 
conservar i rehabilitar de manera que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i 
adequat, d’acord amb la mateixa Llei i la normativa d’ordenació de l’edificació, del 
patrimoni cultural i arquitectònic, de protecció del medi ambient, del paisatge i 
d’urbanisme. 

Els límits del deure de conservació i rehabilitació consten a l’article 31, que declara 
que el deure de conservació i rehabilitació no és exigible al propietari o propietària en 
els supòsits que la normativa urbanística determina en relació amb la declaració de 
ruïna, i que les declaracions de ruïna han de contenir un pronunciament respecte a si 
la situació ha pogut derivar o no d’un incompliment previ del deure de conservació de 
l’edifici.  

Si la situació de la ruïna deriva d’un incompliment del deure de conservació i 
rehabilitació, s’ha d’incoar l’expedient sancionador corresponent, d’acord amb els 
articles 123 i 124. Una vegada transcorreguts dos anys des del moment de la resolució 
administrativa de declaració de ruïna sense que s’hagi substituït o rehabilitat l’edifici, 
sense causa justificada, l’Administració competent el pot incloure en el Registre 
municipal de solars sense edificar, amb les conseqüències que la normativa 
urbanística disposa per a aquest cas.  

D’altra banda, si un incompliment es justifica objectivament per causes d’impossibilitat 
econòmica o, en el cas de propietaris d’habitatges de lloguer amb baixa rendibilitat, 
perquè perceben rendes antigues provinents de contractes anteriors al 9 de maig de 
1985, l’Administració ha d’intentar signar un conveni de rehabilitació d’acord amb 
l’article 35.3 de la Llei.  

L’apartat 5 de l’article 30 de la LDH estableix que, per assegurar el compliment del 
deure de conservació i rehabilitació, s’han d’adoptar les mesures de foment i 
d’intervenció administrativa que regula i, si escau, les mesures sancionadores del títol 
VI.  

 

Situacions anòmales dels habitatges 
 
L’article 41 preveu el supòsit de detecció d’utilitzacions i situacions anòmales dels 
habitatges.  

«Article 41 
1. Són utilitzacions anòmales d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges: 

 
a) La desocupació permanent que defineix l’article 3.d. (habitatges que roman 

desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de 
dos anys. A aquest efecte, són cases justificades el trasllat per raons laborals, 
el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de 
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l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la 
propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. 
 

b) La sobreocupació, que defineix l’article 3.e. (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. Se n’exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços 
de parentiu, si l’excés d’ocupació no comporta incompliments manifestos de les 
condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de 
convivència amb l’entorn. 
 

2. L’infrahabitatge, que defineix l’article 3.f, (immoble que, tot i que no té cèdula 
d’habitabilitat ni compleix les condicions per obtenir-la, es destina a l’habitatge).  
 

3. L’administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici 
d’habitatges s’utilitza d’una manera anòmala o que un immoble està en una 
situació anòmala, ha d’obrir l’expedient administratiu pertinent per fer els actes 
d’instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els 
quals ha de dictar resolució.  
 

4. En la detecció de les utilitzacions i les situacions anòmales dels habitatges, 
s’han de tenir en compte especialment: 
 
a) Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l’habitatge o de 

l’immoble.  
b) Les declaracions i les comprovacions de personal del personal al servei de 

les administracions públiques que té atribuïdes les funcions d’inspecció en 
aquesta matèria i dels agents de l’autoritat en general.  

c) La negativa injustificada del titular o la titular de l’habitatge o de l’immoble a 
facilitar les comprovacions de l’Administració si no hi ha cap causa 
versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de manca 
d’ocupació.  

d) Els anuncis publicitaris. 
 

5. Un cop detectada la utilització o situació anòmala, a efectes de comprovació, 
d’una manera justificada i aplicant criteris de ponderació en l’elecció del mitjà 
probatori, l’Administració competent pot sol·licitar informació relativa a: 
 
a) Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o 

ocupants.  
b) Els consums anormals d’aigua, gas i electricitat. Amb la finalitat a què fa 

referència l’apartat 5, els responsables dels registres públics i les 
companyies subministradores han de facilitar les dades requerides.» 

 

Les actuacions per evitar la desocupació permanent dels habitatges es recullen a 
l’article 42 i es fonamenten en les mesures de foment per potenciar la incorporació al 
mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats, 
tot i que reconeix que l’Administració pot adoptar altres mesures com les fiscals o les 
que penalitzen la desocupació injustificada. 
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L’article 43 estableix les possibles actuacions per evitar la sobreocupació dels 
habitatges establint que en el cas de zones amb una alta concentració d’habitatges 
sobreocupats, les administracions competents les poden delimitar i declarar àrees de 
tanteig i retracte, d’acord amb l’article 15, i les poden declarar àrees de conservació i 
rehabilitació, d’acord amb els articles 36 i 37.  

La constatació de situacions de sobreocupació també pot comportar la imposició als 
responsables de les sancions que estableix la llei (article 124. Infraccions greus 1. Són 
infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari: h) Promoure la 
sobreocupació d’un habitatge).  

En tot cas, s’ha de donar audiència prèvia al propietari o propietària si s’acredita que 
ha consentit expressament la sobreocupació. Sens perjudici d’això, les administracions 
poden expropiar temporalment l’usdefruit dels habitatges sobreocupats per llogar-los 
posteriorment en les condicions adequades.1  

En les actuacions per corregir situacions de sobreocupació, les administracions 
públiques han de preveure les mesures adequades per acollir persones afectades per 
aquesta circumstància en la mesura que puguin i que ho permetin els recursos 
disponibles. Amb aquesta finalitat, han d’establir els programes i acords de cooperació 
i de col·laboració pertinents amb els serveis d’atenció social competents i els serveis 
de mediació a què fa referència l’article 69.  

Si cal restituir l’estat d’habitabilitat exigible dels habitatges sobreocupats, 
l’Administració local, directament o amb el suport de la Generalitat, pot executar 
subsidiàriament les obres de reparació necessàries.  

L’article 44 recull les possibles actuacions per evitar les situacions d’infrahabitatge 
establint que en el cas de zones amb una alta concentració d’infrahabitatges, les 
administracions competents les poden delimitar i declarar àrees de conservació i 
rehabilitació, d’acord amb els articles 36 i 37.  

La declaració d’infrahabitatge s’ha d’acordar, tramitant-ne prèviament l’expedient 
contradictori, d’acord amb el procediment que estableix la legislació de procediment 
administratiu. Aquesta declaració es pot inscriure en el Registre de la Propietat. Si 
implica una prohibició de disposar de l’habitatge en els termes de l’apartat 1, té el 
mateix règim legal que les que estableix l’article 26.1 de la Llei hipotecària de l’Estat i 
s’ha de fer constar al Registre de la Propietat d’acord amb la norma sectorial aplicable.  

En les actuacions per corregir situacions d’infrahabitatge, les administracions 
públiques han de preveure les mesures adequades per acollir les persones que 
ocupen aquests immobles amb contractes de lloguer o amb cessió d’ús. Amb aquesta 
finalitat, han d’establir els programes i acords de cooperació i de col·laboració 
pertinents amb els serveis d’atenció social competents.  

 

                                                           
1. Vegeu el Dictamen del Consell Garanties Estatutàries 5/2015, de 20 d’abril, sobre el 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. 
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Expedients per detecció d’utilització anòmala d’un habitatge 

D’acord amb l’article 41.3 de la LDH, en el supòsit que es detecti una situació o 
utilització anòmala d’un habitatge, s’ha de tramitar prèviament un expedient 
contradictori per determinar, conèixer, i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar 
la resolució que constati la situació.  

Per tant, cal instruir aquest procediment abans d’iniciar un expedient sancionador per 
aquesta infracció.  

Les fases d’aquest expedient declaratiu són: 

• Inici:1 determinació dels fets.  
• Instrucció: comprovació dels fets. Per fer una primera estimació és recomanable 

creuar les dades municipals (padró, cadastre, IBI i taxa de residus); en la 
investigació les companyies subministradores d’aigua, llum i gas estan obligades a 
facilitar les dades dels consums que els siguin demanades. 

• Audiència: cal donar deu dies d’audiència a l’administrat i justificar que els fets 
provats coincideixen amb les situacions descrites.  

• Finalització: un cop resoltes les al·legacions, es fa una declaració conforme s’està 
produint una situació/utilització anòmala de l’habitatge.  

En el cas que la situació que es declari sigui la de desocupació permanent, aquesta 
declaració ha d’anar acompanyada d’un requeriment a través del qual es demana al 
propietari que actuï en el sentit d’evitar la situació declarada, atorgant-li un termini 
determinat; se li informa que pot cedir l’habitatge per a lloguer social, i se li adverteix 
que si l’habitatge es manté en la situació detectada se li imposaran mesures 
coercitives.  

Si, passat el termini atorgat, l’habitatge continua en la situació de desocupació 
permanent, es requereix de nou el compliment, i s’imposen consecutivament fins a tres 
multes coercitives que poden arribar fins a un 20% de l’import de la sanció prevista per 
la infracció comesa, la qual varia en funció de la dimensió de l’ajuntament. Aquestes 
multes són independents i compatibles amb la possible posterior sanció.  

 

3. 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 

                                                           
1. Seria recomanable l’aprovació d’un programa previ d’inspecció a l’inici de l’expedient. 
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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. 

Així ho declara el Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona en la 
Sentència de 13 de gener de 2016 segons la qual: «[...] la competencia del 
Ayuntamiento procede del artículo 8 de la ley, que además de las competencias 
inherentes y de carácter legal, destaca las que resultan de convenios con otras 
administraciones, como es la autonómica y ese sentido cabe referirse al Plan de la 
Vivienda aprobado por Decreto 13/2010 de 2 de febrero (EDL 2010/3993), Decreto 
171/2012 y 27 de diciembre (EDL 2012/283086) y decreto 75/2014 27 de mayo (EDL 
2014/74463) y los convenios y Planes suscritos por el Ayuntamiento con Generalitat 
de Cataluña. Todo ello de conformidad además, con el artículo 21.1 de la Ley de 
bases del Régimen Local que atribuye al Alcalde las competencias que resulten de las 
leyes y aquellas que la legislación del estado o comunidades autónomas atribuyen al 
municipio [...]».  

Els ens locals la dimensió dels quals els dificulti l’exercici eficient de les competències 
que la LDH els atribueix sobre el control de la qualitat del parc immobiliari, sobre la 
igualtat en l’accés i l’ocupació dels habitatges, i sobre les activitats de control i sanció 
poden encarregar a un altre ens local o al departament competent en matèria 
d’habitatge que faci les gestions vinculades a aquestes competències, d’acord amb la 
Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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4. Conceptes 

Habitatge: és l’edificació fixa destinada a la residència de persones físiques o 
emprada per 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 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 LDH). 

 
Sobreocupació de l’habitatge: és 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. Se n’exceptuen les 
unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no 
comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene 
ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn. 

 
L’infrahabitatge: és l’immoble que, tot i que no té cèdula d’habitabilitat ni compleix les 
condicions per obtenir-la, es destina a 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 de 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 
residència. Per ocupar un habitatge, cal haver-ne obtingut prèviament aquesta 
acreditació. 
 
Masoveria urbana: és el contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge en 
cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin les 
obres de rehabilitació i manteniment. 
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5. 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 la legislació sobre 

procediment administratiu, en virtut dels principis de seguretat jurídica i no 
arbitrarietat.  

• El dret a indemnització, unit a la garantia de la propietat privada reconeguda a la 
CE.  
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6. 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 (en allò que no modifiquin les lleis estatals 39/2015 i 
40/2015) 

• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
• Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 

les persones en risc d’exclusió residencial 
• 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 legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya 
• 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 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la 

legalitat urbanística 
 

Normativa estatal 

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

administracions públiques  
• 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 
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7. Articulació del procediment sancionador 

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, deroga el Reial decret 1398/1933, de 4 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, i 
en el preàmbul indica que el títol IV destaca, com a novetat, que els anteriors 
procediments especials sobre potestat sancionadora i responsabilitat patrimonial que 
la Llei 30/1992, regulava en títols separats ara s’han integrat com a especialitats del 
procediment administratiu comú, i que els principis generals de la potestat 
sancionadora de les administracions públiques, atès que considera que formen part 
dels aspectes més orgànics que procedimentals, es regulen en la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

L’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei és el general per a tota l’Administració pública, 
donat el caràcter bàsic d’aquesta norma (dictada a l’empara de l’article 149.1.18 de la 
CE). Per tant, la seva aplicació a l’Administració local és indubtable a partir del que 
disposa l’article 2 (aplicació a l’Administració general de l’Estat, a les comunitats 
autònomes i a les entitats que integren l’Administració local). 

 

Principis del procediment sancionador 
 
Tal com disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, els 
principis en els quals es basa el procediment sancionador són els de legalitat, 
irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat, i de prescripció.  

• Principi de legalitat: La potestat sancionadora de les administracions públiques 
s’exerceix quan ha estat expressament reconeguda per una norma amb rang de 
llei. L’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans administratius que 
la tinguin expressament atribuïda, per disposició de rang legal o parlamentari.  

• Irretroactivitat: S’aplicaran les disposicions sancionadores vigents en el moment de 
produir-se els fets que constitueixin infracció administrativa, i produiran efecte 
retroactiu quan afavoreixin el presumpte infractor, tant en la tipificació de la 
infracció com en la sanció i els terminis de prescripció.  

• Tipicitat: Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de 
l’ordenament jurídic previstes com a tals per una llei, sens perjudici de la normativa 
del règim local. Únicament per la comissió d’infraccions administratives es podran 
imposar sancions que, en tot cas, estaran delimitades per llei.  

• Responsabilitat: Només poden ser sancionats aquells que resultin responsables a 
títol de dolo o culpa.  

• Proporcionalitat: Les sancions administratives siguin o no de naturalesa pecuniària, 
en cap cas podran implicar, directament o subsidiàriament, privació de llibertat. 
L’establiment de sancions pecuniàries ha de preveure que la comissió de les 
infraccions tipificades no resulti més beneficiós per a l’infractor que el compliment 
de les normes infringides.  
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• Prescripció: Les infraccions i sancions prescriuran segons el que disposin les lleis. 
El termini de prescripció comença a comptar del dia següent a aquell en què sigui 
executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o hagi transcorregut el 
termini per recórrer. 

 

Tipificació de les infraccions i sancions 
 
L’article 108 de la LDH preveu que el personal tècnic al servei de les administracions 
públiques competents al qual s’encomani expressament l’exercici de les tasques 
d’inspecció en matèria d’habitatge té la condició d’agent de l’autoritat. Els fets que 
constaten els agents, formalitzats en actes d’inspecció, gaudeixen de la presumpció de 
certesa a efectes probatoris. A aquests efectes, dins de les exigències de l’ordenament 
jurídic, aquests agents poden dur a terme totes les actuacions imprescindibles per 
comprovar el compliment de la Llei.  

L’article 109 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 
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’infracció administrativa. Un cop instruïdes les diligències, l’òrgan 
competent pot resoldre l’arxivament, l’adopció de mesures o, si s’escau, la incoació de 
l’expedient sancionador.  

L’article 122 de la LDH disposa que són infraccions en matèria d’habitatge totes les 
accions o les omissions tipificades com a tals per la Llei, sens perjudici de les 
especificacions que es puguin fer per reglament, dins dels límits establerts per la 
legislació vigent en matèria sancionadora.  

L’article 123.1 tipifica com a infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc 
immobiliari, entre d’altres:  

c) Transmetre, llogar o cedir l’ús com a habitatges d’immobles que no poden obtenir la 
cèdula d’habitabilitat. 

f) Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, si suposa un risc per a la seguretat 
de les persones o un incompliment d’un programa previ de rehabilitació forçosa. 

g) Incomplir les ordres d’execució dirigides a la reparació i la reconstrucció 
d’habitatges establerts per l’article 38. 

h) Mantenir la desocupació d’un habitatge, després que l’Administració hagi adoptat 
les mesures establertes pels apartats de l’1 al 5 de l’article 42. 

i) Ser promotor i responsable de la sobreocupació d’un habitatge que posi en risc la 
seguretat de les persones. 
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L’article 124.1 tipifica com a infraccions greus, en matèria de qualitat del parc 
immobiliari, entre d’altres:  

b) Transmetre, llogar o cedir l’ús d’habitatges que no compleixen les condicions 
d’habitabilitat relatives a la seguretat. 

h) Promoure la sobreocupació d’un habitatge. 

Així mateix, l’article 3 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 tipifica com a infracció greu en matèria de qualitat del parc 
immobiliari la no-execució de les obres necessàries per al compliment dels requisits 
d’habitabilitat.  

Aquest article estableix que en el cas d’habitatges adquirits en un procés d’execució 
hipotecària o mitjançant la compensació o el pagament de deute amb garantia 
hipotecària, es considera una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, 
sancionable amb una quantia mínima de 3.000 euros i màxima de 90.000 euros, no 
realitzar les obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat exigits als 
habitatges.  

 

Prescripció i caducitat 
 
Els articles 127 i 128 regulen els terminis de prescripció de les infraccions i de les 
sancions en virtut de la qualificació d’aquestes: 
 
–Prescripció d’infraccions molt greus: 4 anys.  
–Prescripció d’infraccions greus: 3 anys. 
 
Aquest termini comença a comptar des que la infracció s’ha comès. En el cas que es 
tracti d’infraccions continuades, el còmput del termini de prescripció s’inicia quan ha 
finalitzat l’últim acte amb què es consuma la infracció.  
 

2. Els terminis s’interrompen: 

a) Si es porta a terme qualsevol actuació administrativa que condueixi a la iniciació, 
tramitació o resolució del procediment sancionador, realitzada amb el coneixement 
formal de l’inculpat o encaminada a esbrinar-ne la identitat o el domicili, i que es 
practiqui amb projecció externa a la dependència en què s’origini. No interromp la 
prescripció la notificació de les actuacions administratives amb caràcter 
exclusivament recordatori, que no tingui per finalitat impulsar el procediment per 
imposar la sanció administrativa.  

b) Si els inculpats interposen reclamacions o recursos de qualsevol classe.  
 

–Prescripció de les sancions per infraccions molt greus: 4 anys. 
–Prescripció de les sancions per infraccions greus: 3 anys. 
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Els terminis s’interrompen: 

a) Si es porta a terme una actuació administrativa dirigida a executar la sanció 
administrativa, realitzada amb el coneixement formal dels sancionats o encaminada 
a esbrinar-ne la identitat o el domicili i que es practiqui amb projecció externa a la 
dependència en què s’origini. No interromp la prescripció la notificació de les 
actuacions administratives amb caràcter recordatori, que no tingui per finalitat 
impulsar el procediment per executar la sanció administrativa.  

b) Si els sancionats interposen reclamacions o recursos de qualsevol classe.  

Pel que fa a la caducitat, la LDH disposa que els expedients sancionadors en matèria 
d’habitatge caduquen si, un cop transcorregut el termini de sis mesos des de la 
incoació, no s’ha dictat ni notificat cap resolució. Aquest fet no impedeix incoar un nou 
expedient si encara no s’ha produït la prescripció de la infracció, tot i que els 
expedients caducats no interrompen el termini d’aquesta prescripció.  

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. 

 

Gradació de sancions 
 
L’article 117 de la LDH preveu els criteris per a la gradació de les sancions i estableix 
que s’ha de guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció i la sanció aplicada, i s’han de tenir en compte especialment els criteris 
següents:  
 
a)  Si hi ha intencionalitat. 
b)  La naturalesa o transcendència dels perjudicis causats, tant a l’Administració com 

als usuaris dels habitatges. 
c)  La reincidència per la comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció, si 

així ha estat declarat per resolució ferma en via administrativa o judicial. 
d)  La transcendència de la infracció quant a l’afectació d’elements estructurals de 

l’edifici i la salut dels seus usuaris. 
e)  Els beneficis econòmics obtinguts com a conseqüència de la infracció. 
f)  La repercussió social dels fets. 
g)  La generalització de la infracció. 
h)  El grau de participació en la comissió o en l’omissió. 
 

Quanties 
 
L’article 118 de la LDH estableix la quantia de les sancions en el sentit següent: 
 
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de fins a 900.000 euros.  
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de fins a 90.000 euros.  
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3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 9.000 euros.  
4. En cap cas no es poden imposar multes inferiors a 3.000 euros.  
5. Si el benefici que resulta de la comissió d’una infracció és superior a l’import de la 

multa que li correspon, l’import de la multa pot ser incrementat fins a la quantia 
equivalent al benefici obtingut.  

6. Les quanties fixades en els apartat de l’1 a 4 poden ser revisades i actualitzades 
pel Govern, d’acord amb l’evolució de les circumstàncies socioeconòmiques.  

7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l’import 
corresponent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la 
resolució sancionadora.  

L’article 119 disposa que les quantitats que s’ingressin com a conseqüència de les 
multes imposades amb caràcter sancionador s’han de destinar al finançament de 
polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge. 
 

Quadre d’infraccions i sancions 

Infraccions en matèria de qualitat 
del parc immobiliari 

Qualificació Normativa Sancions 
(euros) 

Mantenir desocupats habitatges tot i 
les mesures de foment adoptades 
per l’Administració 

Molt greu Articles 41, 
123 i 118 de la 
LDH 

Fins a 
900.000 € 

Incomplir el deure de conservació i 
rehabilitació amb risc per a la 
seguretat persones o l’incompliment 
del programa de rehabilitació forçós 

Molt greu Articles 30, 
123 i 118 de la 
LDH 

Fins a 
900.000 € 

Incomplir les ordres d’execució de 
reparació i construcció d’habitatges 

Molt greu Articles 38, 
123 i 118 de la 
LDH 

Fins a 
900.000 € 

Transmetre, llogar o cedir l’ús com a 
habitatges d’immobles que no poden 
obtenir la cèdula d’habitabilitat 

Molt greu Articles 41, 44, 
123 i 118 de la 
LDH 

Fins a 
900.000 € 

Ser promotor i responsable de la 
sobreocupació d’un habitatge que 
posi en risc la seguretat de les 
persones 

Molt greu Articles 41, 43 
124 i 118 de la 
LDH 

Fins a 
900.000 € 

Promoure la sobreocupació d’un 
habitatge 

Greu Articles 41, 43 
124 i 118 de la 
LDH 

Fins a 
90.000 € 

Transmetre, llogar o cedir l’ús 
d’habitatges que no compleixen les 
condicions d’habitabilitat relatives a 
la seguretat  

Greu Articles 41, 44 
124 i 118 de la 
LDH 

Fins a 
90.000 € 

No realitzar les obres necessàries 
per al compliment dels requisits 
d’habitabilitat 

Greu Article 3 
Decret 1/2015 
de 24 de març 

De 3.000 a 
90.000 € 
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Competències locals en el procediment sancionador 

L’article 130 de la LDH disposa que corresponen als ens locals les atribucions per 
iniciar, tramitar i imposar, amb caràcter general, les sancions administratives 
establertes.  

En el cas dels ens locals, els òrgans o les unitats administratius competents per iniciar, 
instruir i imposar sancions s’estableixen en la legislació específica.  

D’acord amb l’article esmentat, els òrgans competents per imposar sancions són: 

a) El Govern si la multa proposada supera els 500.000 euros. 
b) Els municipis amb més de 100.000 habitants si la multa supera els 250.000 euros i 

no supera els 500.000 euros. 
c) Els municipis amb més de 5.000 habitants si la multa supera els 25.000 euros i no 

supera els 250.000 euros. 
d) Els municipis de fins a 5.000 habitants si es tracta de multes d’un import no 

superior a 250.000 euros.  

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 de ser 
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.  

L’òrgan municipal competent per imposar les sancions ha de ser el que determini la 
legislació de règim local. En concret, pel que fa als expedients sancionadors en 
matèria de la qualitat del parc mobiliari, el municipi pot instruir aquest tipus 
d’expedients ja que gaudeix de la potestat sancionadora reconeguda en l’article 4.1 f) 
de la LRBRL i l’article 8.1 f) del TRLMRLC, i l’òrgan competent per resoldre el 
procediment, és l’alcalde, el Ple o el Govern de la Generalitat en funció de la quantia, 
si bé, en virtut dels decrets de delegació (cartipàs municipal), pot variar l’òrgan 
competent. 

 

Fases del procediment 

Les fases del procediment seran les que recull la Llei per al procediment administratiu 
ordinari amb les especificitats regulades pel que fa als procediments sancionadors que 
es relacionen a continuació: 

 

1. Iniciació 
 
Resolució d’inici del procediment 
 
L’òrgan competent és l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’article 21 de la LRBRL i 
l’article 53 del TRLMRLC, si bé 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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(Article 55 de la Llei 39/2015). En la fase d’inici del procediment, les actuacions prèvies 
s’orientaran a determinar, amb la major precisió possible, els fets susceptibles de 
motivar la incoació del procediment, la identificació de la persona o les persones que 
poguessin resultar responsables, i les circumstàncies rellevants que concorren en uns i 
altres.  
 
Les actuacions prèvies seran realitzades pels òrgans que tinguin atribuïdes les 
funcions d’investigació i inspecció en la matèria i, en defecte d’aquests, per la persona 
o l’òrgan administratiu que es determini per l’òrgan competent per a la iniciació o 
resolució del procediment.  
 
(Article 60 de la Llei 39/2015). En els casos d’inici del procediment arran d’una ordre 
superior, aquesta expressarà, en la mesura que sigui possible, la persona o les 
persones presumptament responsables, les conductes o fets que poguessin constituir 
infracció administrativa i la seva tipificació, així com el lloc, la data, dates les o el 
període de temps continuat en què els fets es van produir.  
 
(Article 61 de la Llei 39/2015). Les peticions d’inici per part dels òrgans hauran 
d’especificar, en la mesura que sigui possible, la persona o les persones 
presumptament responsables, les conductes o fets que poguessin constituir infracció 
administrativa i la seva tipificació, així com el lloc, data, dates o període de temps 
continuat, en què els fets es van produir.  
 
(Article 63 de la Llei 39/2015). Els procediments de naturalesa sancionadora s’inicien 
sempre d’ofici per acord de l’òrgan competent i han d’establir la deguda separació 
entre la fase instructora i la sancionadora, que s’encarrega a òrgans diferents.  
 
En aquesta resolució/decret també s’ha de designar l’instructor del procediment (i del 
secretari, si s’escau: es nomena secretari si es considera convenient per la complexitat 
de l’expedient).  
 
Es considera que un òrgan és competent per iniciar el procediment quan així ho 
determinin les normes que el regulen. No es poden iniciar nous procediments de 
caràcter sancionador per fets o conductes tipificades com a infraccions en la comissió 
dels quals l’infractor persisteixi de manera continuada, en tant no hagi recaigut una 
primera resolució sancionadora, amb caràcter executiu.  
 
(Article 64 de la Llei 39/2015) L’acord d’iniciació del procediment sancionador s’ha de 
comunicar a l’instructor del procediment, amb el trasllat de totes les actuacions que 
existeixin sobre això, i s’ha de notificar als interessats, i en tot cas s’entén com a tal 
l’inculpat. La incoació també s’ha de comunicar al denunciant quan les normes 
reguladores del procediment ho prevegin.  
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Aquest acord d’iniciació ha de contenir almenys: 
a) Identificació de la persona o les persones presumptament responsables.  
b) Els fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible qualificació, i les 

sancions que poguessin correspondre, sens perjudici del que resulti de la 
instrucció.  

c) Identificació de l’instructor, i si s’escau, secretari del procediment, amb indicació 
expressa del règim de recusació d’aquests.  

d) Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix 
aquesta competència, amb indicació de la possibilitat que el presumpte 
responsable pugui reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els 
efectes que preveu l’article 85.  

e) Mesures de caràcter provisional que hagi acordat l’òrgan competent per iniciar el 
procediment sancionador, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant 
aquest de conformitat amb l’article 56.  

f) Indicació del dret a formular al·legacions i a la audiència en el procediment i dels 
terminis per al seu exercici, així com indicació que, en cas que no s’efectuïn 
al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest 
pot ser considerat proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís 
sobre la responsabilitat imputada.  

Excepcionalment, quan en el moment de dictar l’acord d’iniciació no hi hagi elements 
suficients per a la qualificació inicial dels fets que motiven la incoació del procediment, 
la qualificació esmentada es pot dur a terme en una fase posterior mitjançant 
l’elaboració d’un plec de càrrecs, que s’ha de notificar als interessats. 

Tot i que la fase prèvia d’investigació pot exercir-se sobre un conjunt d’habitatges, el 
procediment administratiu que s’instrueixi s’ha d’aplicar per a cada habitatge.  

 

2. Instrucció 

En aquesta fase, l’instructor notifica el decret d’inici i l’acceptació dels nomenaments 
als interessats, i practica les actuacions que siguin procedents als efectes de 
determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar 
la resolució: obrir el període de prova, si cal, sol·licitar informes, etc.  

(Article 77 de la Llei 39/2015). En els procediments de caràcter sancionador, els fets 
declarats provats per resolucions judicials penals fermes vincularan a les 
administracions públiques respecte dels procediments sancionadors que substanciïn.  

 

Tràmit d’audiència 

Si bé les persones interessades en qualsevol moment del procediment poden adduir 
al·legacions i aportar documents o altres elements del judici que s’han de tenir en 
compte, un cop instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta 
de resolució, l’instructor ha de notificar als interessats el tràmit d’audiència i vista de 
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l’expedient, per tal que en el termini que s’atorgui aportin les al·legacions i els 
documents que estimin pertinents.  

Davant de qualsevol al·legació manifestada pels interessats respecte de l’habitatge, 
s’hauria de sol·licitar l’acreditació efectiva de l’actuació al·legada.  

 

Proposta de resolució de l’instructor 

Un cop practicat el tràmit d’audiència, l’instructor ha d’emetre la proposta de resolució. 

(Article 89 Llei 39/2015). L’òrgan instructor ha de resoldre la finalització del 
procediment, amb arxiu de les actuacions, sense que sigui necessària la formulació de 
la proposta de resolució, quan en la instrucció del procediment es posi de manifest que 
concorre alguna de les circumstàncies següents: 

a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció.  
b) Quan els fets no estiguin acreditats.  
c) Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, una infracció 

administrativa.  
d) Quan no existeixi o no s’hagi pogut identificar la persona o les persones 

responsables o bé apareguin exemptes de responsabilitat.  
e) Quan es conclogui, en qualsevol moment, que ha prescrit la infracció.  

Un cop conclosa la instrucció, l’òrgan instructor ha de formular una proposta de 
resolució que ha de ser notificada als interessats. La proposta de resolució ha d’indicar 
el termini per formular al·legacions i presentar els documents i les informacions que es 
considerin pertinents. En la proposta s’han de fixar de manera motivada els fets que es 
considerin provats i la seva qualificació jurídica exacta, s’ha de determinar la infracció 
que, si s’escau, aquells constitueixin, la persona o les persones responsables i la 
sanció que es proposi, la valoració de les proves practicades, en especial les que 
constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, així com les mesures provisionals 
que, si s’escau, s’hagin adoptat. 

 

3. Finalització del procediment 

Resolució de l’òrgan competent 

L’òrgan competent per resoldre el procediment sancionador és l’alcalde, el Ple o 
l’Administració autonòmica en els termes que disposa l’article 131 de la LDH. En el 
marc de l’ajuntament, segons els decrets de delegació (cartipàs municipal), l’òrgan 
competent pot ser la junta de govern local, regidoria, o tinença d’alcaldia.  

(Article 90 de la Llei 39/2015). En el cas de procediments de caràcter sancionador, la 
resolució també ha d’incloure la valoració de les proves practicades, en especial les 
que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, ha de fixar els fets i, si s’escau, la 
persona o les persones responsables, la infracció o les infraccions comeses i la sanció 
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o les sancions que s’imposen, o bé la declaració de no-existència d’infracció o 
responsabilitat.  

En la resolució no es podran acceptar fets diferents dels determinats en el curs del 
procediment, amb independència de la seva diferent valoració jurídica. No obstant 
això, quan l’òrgan competent per resoldre consideri que la infracció o la sanció 
revesteixen més gravetat que la determinada a la proposta de resolució, s’ha de 
notificar a l’inculpat perquè aporti totes les al·legacions que consideri convenients en el 
termini de quinze dies.  

La resolució que posi fi al procediment ha de ser executiva quan no sigui possible 
interposar-hi cap recurs ordinari en via administrativa, i en la resolució es poden 
adoptar les disposicions cautelars necessàries per garantir-ne l’eficàcia mentre no 
sigui executiva i les que poden consistir en el manteniment de les mesures 
provisionals que si s’escau s’hagin adoptat.  

Quan la resolució sigui executiva, es pot suspendre cautelarment, si l’interessat 
manifesta a l’Administració la seva intenció d’interposar un recurs contenciós 
administratiu contra la resolució ferma en via administrativa. Aquesta suspensió 
cautelar finalitza quan: 

a) Hagi transcorregut el termini legalment previst sense que l’interessat hagi 
interposat un recurs contenciós administratiu.  

b) Si s’ha interposat recurs contenciós administratiu i: 
1r  No hagi sol·licitat en el mateix tràmit la suspensió cautelar de la resolució 
impugnada.  
2n L’òrgan judicial es pronunciï sobre la suspensió cautelar sol·licitada, en els 
termes que s’hi preveuen.  

 

(Article 85 de la Llei 39/2015). Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé 
calgui imposar una sanció pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s’ha 
justificat la improcedència de la segona, el pagament voluntari per part del presumpte 
responsable en qualsevol moment anterior a la resolució, implica la terminació del 
procediment, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la 
determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la 
infracció.  

Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent per resoldre el 
procediment ha d’aplicar reduccions de, almenys, el 20% sobre l’import de la sanció 
proposada, i són acumulables entre sí. Les reduccions esmentades han d’estar 
determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està 
condicionada al desestimant o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció.  
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8. Diagrama del procediment d’informació prèvia i sancionador 
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9. Recomanacions i punts que cal tenir en compte 

• En el procediment d’informació prèvia, les actuacions que s’ordenen als 
titulars/interessats en l’acord de resolució són les que, des d’un punt de vista tècnic 
i jurídic, siguin més adients per posar fi a la situació o utilització anòmala de 
l’habitatge a la vista de les circumstàncies concretes. Cal tenir en compte que les 
actuacions que preveuen els articles 42 a 44 de la LDH són actuacions que han de 
dur a terme les administracions en els diferents supòsits, no mesures que s’hagin 
d’imposar als titulars/interessats. 

 
• El model que es presenta es refereix només als tres supòsits de situació o 

utilització anòmala de l’habitatge (desocupació permanent, sobreocupació i 
infrahabitatge). No obstant això, el mateix procediment és perfectament aplicable 
per declarar (procediment previ) i sancionar (procediment sancionador) la infracció 
consistent en l’incompliment del deure de conservació i rehabilitació previst a 
l’article 123.1.f (infracció molt greu) o a l’article 124.1.c (infracció greu). S’ha de 
tenir present que l’incompliment del deure de conservació d’edificacions en 
condicions de seguretat es considera també una infracció greu (article 214.d o lleu 
(article 215.d del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme) però, atès que es tracta d’habitatges, es considera aplicable 
preferentment la legislació específica sobre habitatge. 

 
• Cal prestar atenció al tipus infractor relatiu a la desocupació permanent de 

l’habitatge, atès que la infracció molt greu de l’article 123.1.h es refereix a: 
«mantenir la desocupació d’un habitatge, després que l’Administració hagi adoptat 
les mesures establertes pels apartats de l’1 al 5 de l’article 42». Per consegüent, el 
tràmit d’informació prèvia ha de constatar si l’Administració ha adoptat o ha 
procurat adoptar les mesures dels apartats de l’1 al 5 de l’article 42 (segons les 
circumstàncies dels supòsits específics), abans de l’inici del procediment 
sancionador, a fi de garantir que concorre el tipus infractor legalment definit. 

 
• Els apartats 2 i 3 de l’article 109 de la LDH identifica una sèrie de mesures 

provisionals i de reconducció que pot imposar l’Administració com a resultat del 
procediment d’informació prèvia i en paral·lel al procediment sancionador. 
Nogensmenys, res no obsta a l’aplicació, si escau, de les mesures provisionals de 
l’article 56.3 de la Llei 39/2015. 

 
• Tal com disposa l’article 119 de la LDH les quantitats que s’ingressin com a 

conseqüència de les multes imposades amb caràcter sancionador s’han de 
destinar al finançament de les polítiques públiques destinades a garantir el dret a 
l’habitatge. L’import de les multes coercitives resta inicialment afectat al pagament 
de les despeses que generi la possible execució subsidiària de l’ordre incomplerta, 
sens perjudici de la repercussió del cost total de les obres a qui ho incompleixi 
(article 113.2 de la LDH). 
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