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Marc legal bàsic sobre habitatge  

LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 

 

Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 

millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 

relacions de consum  

•Estableix un procediment de mediació extrajudicial previ a la resolució judicial o a instància notarial.  

•Té com a objectiu incrementar els mecanismes de transparència sobre crèdits i préstecs hipotecaris per a profegir millor els 

consumidors.  

 

Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària.  

•Estableix el dret de tanteig i retracte (compra) per l’administració d’habitatges en execució hipotecària.  

•Crea el Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant .  

 

Llei 14/2015, de 21 de juliol, de creació de l’impost sobre els habitatges buits.  

•Incrementa l’oferta d’habitatge de lloguer disponible estimulant que bancs i empreses propietàries d’habitatges buits en 72 

municipis els posin al Fons de lloguer per a polítiques socials.  

 
Llei 19/2015, del 29 de juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 

de Catalunya.  

•Amplia el ventall de mètodes d’accés a l’habitatge amb noves fórmules de tinença.  

 

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

(articles vigents)  

•Els articles vigents garanteixen els ajuts, la Mesa d’Emergència i la definició de situació de risc d’exclusió residencial i els 

preus màxims  del lloguer social.  

 

Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.  

•Estableix mecanismes per assistir les persones que es troben en situació d'exclusió residencial o en risc de trobar- s'hi, 

potenciant la mediació, contemplant l’expropiació temporal d’habitatges buits, i ampliant els municipis de demanda acreditada.  
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Com s’incrementa l’oferta de lloguer social a Catalunya?  

Increment del parc d’habitatges en règim econòmic assequible 

Expropiació temporal de 

l’ús d’habitatges 

Impost sobre els habitatges 

buits 

Obligació d’oferta 

d’alternativa residencial 

a famílies en risc 

d’exclusió residencial 

Parc públic de la 

Generalitat.  

Reducció desocupació 

d’HPO públic 

Article  16 Llei 4/2016 

Article 17 Llei 6/2016 

LÍNIA 1: Parc Públic 

d’habitatge 

LÍNIA 2: Reallotjament 

obligatori 

LÍNIA 3: Estoc d’habitatges 

buits 

Cessió conveniada 

d’habitatges buits 

Conveniada la cessió a la Generalitat de 

3.660 habitatges de diverses EEFF. 

Incorporació 

d’habitatges al Fons de 

Lloguer per a polítiques 

socials.  

Provinent del parc públic 

dels Ajuntaments 

Incorporació 

d’habitatges al Fons de 

Lloguer per a polítiques 

socials.  

Provinent de privats 

Compra per part de 

l’administració (dret 

tanteig i retracte) 

D’acord amb DL 1/2015 

Declaració d’utilització 

anòmala 

Articles 41 i 123 de la Llei 18/2007 

Estímul per a la 

posada d’habitatges 

en lloguer, gran part 

assequible 
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La Llei 4/2016: un instrument per protegir el dret a l’habitatge 

La Llei contempla mesures protectores en situacions de sobreendeutament, per augmentar el parc social 

d’habitatges assequibles de lloguer, i per a resoldre la manca d’habitatge de les persones o unitats familiars en 

risc d’exclusió residencial. 

Els elements essencials 

Obligació de reallotjament                Art.16 1. 

Mediació en consum per a situacions de sobreendeutament  Capítol I 2. 

Expropiació temporal d’habitatges buits   Art.15 3. 



5 

OBLIGACIÓ DE REATLLOJAMENT 
Principals actuacions:  

passos a tenir en compte per les entitats financeres i altres persones jurídiques  
implicades en el desplegament de la Llei  4/2016 
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Llei 4/2016: Obligació de reallotjament    Art. 16 
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Llei 4/2016: Obligació de reallotjament    Art. 16 

Quins requisits bàsics s’han de complir perquè s’articuli una proposta de reallotjament: 
l’oferta de reallotjament obligatori es fonamenta en tres àmbits amb requisits específics: 
l’afectat, els obligats, i la  oferta de reallotjament que s’ha de formalitzar per escrit. 

OFERIMENT DE REALLOTJAMENT 

Requisits del  subjecte obligat 

  

1.Instants de procediments d’execuició 

hipotecària i desnonament per 

impagament de la renda del lloguer 

inscrits al RHBO 

  

2.Els adquirents dels habitatges  per 

acords de compensació de deute, dació  o 

fruit d’execució hipotecària inscrits  o 

susceptibles d’incripció al RHB0 

  

Persones jurídiques titulars d’habitatges 

inscrits al Registre d’habitatges buits i 

habitatges ocupats sense títol habilitant, 

o susceptibles de ser-ho, o persones 

jurídiques titulars d’habitatges adquirits  

d’un titular inscrit en el Registre, encara 

que sigui un fons de titulització d’actius. 

  

Requisits de l’oferta  

  

1.L’oferta de lloguer social s’ha de fer 

preferentment sobre el mateix immoble 

objecte del procediment, o 

alternativament en un immoble del 

mateix, o altre municipi quan un informe 

social acrediti que el trasllat no afecta 

negativament la situació de risc de la 

unitat familiar. 

2. La renda mensual màxima no pot ser 

superior a: 

 10% dels ingressos pondertats de 

la u.f., per sota del 0,89 IRSC. 

 12% dels ingressos pondetats de 

la u.f., per sota del 0,95 IRSC. 

 18% dels ingressos ponderats de 

la u.f., igual o superior al 0,95 

IRSC. 

 0 euros si els ingressos de la u.f. 

són de 0 euros. 

 3. La durada del contracte ha de ser d’un 

mínim de 3 anys. 

Requisits de l’afectat 

  

1.Sense cap possibilitat d’accedir a l’ús 

legítim d’un altre habitatge. 

  

2.Situació de Risc d’Exclusió 

Residencial, quan els ingressos són 

inferiors a: 

 Persones soles: 2 vegades 

l’IRSC 

 Unitats de convivència: 2,5 

vegades l’IRSC 

 Persones amb discapacitats o 

gran dependència: 3 vegades 

l’IRSC 

  

3.En persones amb ingressos superiors, 

informe dels Serveis Socials que 

acrediti risc imminent de pèrdua 

d’habitatge. 

Reallotjament alternatiu 

  

1. L’habitatge alternatiu ha d’estar 

prioritariament en el mateix 

municipi 

 

2. La concessió d’un habitatge 

alternatiu ha d’esta vinculada a la 

participació de les persones 

afectades en un pla 

d’acompanyament orientat a 

ajudar-les a recuperar la plena 

autonomia.  
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RHBO: Registre d’Habitatges Buits i Ocupats sense títol 

habilitant 
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Models de documentació   

Model de comunicació sobre l’oferta de reallotjament 
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Models de documentació   

Model de comunicació a l’Ajuntament 
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MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA CHASES 
Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social 

Principals actuacions:  
passos a tenir en compte per les entitats financeres i altres persones jurídiques  

implicades en el desplegament de la Llei 4/2016 
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Com funcionarà la mediació en l’àmbit CHASES 
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Fases del  procediment a sol·licitud del deutor 

El procediment a instància del deutor seguirà les següents passes:  

 
El deutor presentarà la seva sol·licitud davant la CHASES de la seva circumscripció territorial. 

 

En cas d’admissió, la CHASES notificarà a totes les parts, instant i creditors, que es sol·licita l’inici d’una 

mediació en el seu àmbit, comunicant-los la data de la sessió de mediació, 2 mesos després de l’admissió, i 

el nom del mediador en consum instructor. 

 

Els creditors tenen 20 dies naturals per comunicar l’acceptació de la mediació i presentar propostes 

alternatives de redreçament de la situació de sobreendeutament o formular objeccions 

 

El mediador designat analitzarà la documentació presentada per l’instant i es reunirà amb ell per elaborar 

l’estudi d’orientació i el pla de sanejament. 

 

A la sessió de mediació, el mediador presentarà l’estudi d’orientació i el pla de sanejament a les parts 

interessades, i intentarà arribar a un acord entre les parts, introduint modificacions si són necessàries. Es 

podran realitzar més d’una sessió de mediació en el termini de 2 mesos que durà el procés. 

 

El mediador aixecarà acta de la sessió on reflectirà les parts presentades, l’existència de quorum i el resultat 

de la mediació que presentarà a la CHASES. 

 

En cas d’acord, la CHASES sancionarà l’acord adoptat per les parts. 

 

En  cas de desacord, la CHASES conclou el procediment amb una resolució que detalla el pla de sanejament 

proposat per redreçar la situació del deutor i els punts de desacord entre les parts, i comunica aquesta 

resolució a totes les parts. Aquesta resolució pot ser presentada davant l’òrgan jurisdiccional en cas de litigi. 
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Fases del  procediment a sol·licitud del creditor 

El procediment a instància del creditor seguirà les següents passes:  

 
El creditor presentarà la seva sol·licitud davant la CHASES de la seva circumscripció territorial. 

 

En cas d’admissió, la CHASES notificarà al deutor que s’ha sol·licitat l’inici d’una mediació en el seu àmbit, 

i que 20 dies naturals per comunicar l’acceptació de la mediació i comunicar altres possibles deutes i 

deutors afectats. 

 

En cas d’acceptació per part del deutor, la CHASES notificarà a totes les parts, instant i creditors, que es 

sol·licita l’inici d’una mediació en el seu àmbit, comunicant-los la data de la sessió de mediació, 2 mesos 

després de l’admissió, i el nom del mediador instructor. 

 

 

A partir d’aquest punt el procediment continua les passes anteriorment descrites. 
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Elements essencials de la fase de mediació 

Estudi d’orientació 

 
El mediador ha d’analitzar els actius i passius actual i futurs dels deutor, la seva situació personal i familiar per 

considerar les necessitats de pagament dels deutors i elaborar el pla de sanejament. 

Pla de sanejament 

 
El mediador ha de dissenyar un pla de sanejament que ha de tenir una durada màxima de 3 anys, que en 

circumstancies excepcionals pot tenir una durada de 5 anys.  

 

El Pla de sanejament proposat pot considerar la reordenació de préstecs o crèdits, la ajornament o 

fraccionament dels pagaments amb interessos que no poden superar en dos punts el interès legal dels diners, 

condonacions totals o parcials, la liquidació del patrimoni del deutor, o l’alliberament dels deutes en cas que el 

deutor estigui en risc d’exclusió residencial. 

 

El Pla de sanejament ha de garantir l’allotjament dels deutors.  

Acta de la sessió de mediació 

 
L’acta de la sessió ha de reflectir la relació de convocats i assistents, l’existència de quòrum suficient i la 

proposta definitiva del pla de sanejament amb la incorporació de les modificacions pactades a la sessió. L’acord 

o el desacord, i en aquest darrer cas els punts que ho han motivat. 
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Models de documentació   

Sol·licitud de mediació de consum per sobreendeutament a instància del deutor 



17 

Models de documentació   

Sol·licitud de mediació de consum per sobreendeutament a instància del deutor  



Sol·licitud de mediació de consum per sobreendeutament a instància de creditor  

 

Models de documentació  
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EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGES I BUITS  

Principals actuacions:  
passos a tenir en compte per les entitats financeres i altres persones jurídiques  

implicades en el desplegament de la Llei  4/2016 
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Llei 4/2016: Expropiació temporal d’habitatges buits  Art.15 

Article 15: Expropiació temporal d’habitatges buits per causa d’interès social 
 
Les administracions públiques per atendre a les persones que es troben en exclusió residencial, 

incloses les famílies ocupants d’habitatges sense títol habilitant a petició informada dels serveis socials 

municipals, poden dur a terme l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, durant un 

període mínim de quatre anys i màxim de deu anys, si es donen el següents requisits: 

 

• Que l’habitatge sigui en un dels municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i 

acreditada en aquesta norma. 

• Que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol 

vàlid, o sigui susceptibles d’estar-hi inscrit. 

 

El procediment s’inicia mitjançant una comunicació al titular de l’habitatge, a l’efecte que acrediti, 

en el termini d’un mes, que disposa d’un contracte que n’habilita l’ocupació. Transcorregut el termini, 

s’inicia el procediment expropiació que conclou si s’arriba a un acord per a la cessió convencional 

de l’ús de l’habitatge amb l’administració perquè aquesta estableixi un lloguer social, que s’ha de 

perfeccionar en 3 mesos. 

 

Atenent a la necessitat urgent que cal satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa 

porta implícita la declaració d’ocupació urgent. 
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Com consultar els habitatges inscrits al RHBO? 
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Com consultar els habitatges inscrits al RHBO? 
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Preguntes Clau 
algunes preguntes – i les seves respostes – per a resoldre  
qüestions relacionades amb l’aplicació de la Llei 4/2016 
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Llei 4/2016:  algunes preguntes clau   Article 16 

 
1. Qui té l’obligació d’oferir un reallotjament en règim de lloguer? 

 

 Els instants dels processos judicials d’execució hipotecària o de desnonament per impagament del lloguer. 

 Els adquirents d’habitatge provinents d’acord de compensació de deute o dació en pagament. 

 

Sempre que siguin persones jurídiques titulars d’habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i 

d‘habitatges ocupats sense títol habilitant o susceptibles de ser-ho, o persones jurídiques titulars d’habitatges 

adquirits d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre en primera o ulterior transmissió, encara que el titular 

actual sigui un fons de titulització d’actius o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o 

participacions de societats mercantils 

 
2. Qui té dret al reallotjament?  

 

Les persones que acrediten risc d’exclusió residencial i puguin perdre el seu habitatge en un procediment 

d’execució hipotecària o per qualsevol acord de compensació de deutes, o siguin demandades en un 

procediment d’execució hipotecària o por impagament de les rendes del lloguer. 

 

3. On s’ha de realitzar aquest reallotjament? 
 

S’ha de prioritzar el reallotjament a l’habitatge afectat pel deute 

En cas de que el creditor ofereixi un habitatge alternatiu per a realitzar el reallotjament, ha d’oferir al les 

persones afectades la participació en un pla d’acompanyament econòmic, social i laboral adequat a la seva 

situació i orientat a ajudar-los a recuperar llur plena autonomia. 
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Llei 4/2016:  algunes preguntes clau   Article 16 

 
4. Qui està en risc d’exclusió residencial segons la llei? 

 

La Llei 4/2016 indica que són persones en risc les definides a l’article 5 de la Llei 24/2015, i, per tant, les 

persones o unitats familiars que compleixen els següents bàrems   

Persones soles <2 IRSC.  

Unitats de Convivència <2,5 IRSC.  

Unitats de Convivència amb persones discapacitades o amb gran dependència <3 IRSC.  

Persones o unitats amb ingressos superiors a 1,5 IRSC  

 

5. Quina ha de ser la renda màxima del lloguer ofert?  
 

La renda del lloguer es calcula en funció dels ingressos de la unitat familiar i no pot superar:  

• el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar < 0,89 de l’IRSC  

• el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar < del 0,95 de l’IRSC  

• el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar si ≥ del 0,95 de l’IRSC El reallotjament en 

règim de lloguer ha de ser per un mínim de 3 anys, preferiblement al mateix habitatge, i s’ha de 

sol·licitar la inscripció al RSHPO. És revisada anualment.  

 

6. Com es calculen els ingressos  per al lloguer social? 
 

El càlcul dels ingressos es farà en base a les nòmines o prestacions dels darrers 3 mesos, i fent una 

extrapolació ampliable a un any, i tenint en compte la projecció de la vida laboral futura.   
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Llei 24/2015:  algunes preguntes clau   Article 16 

 
7. És necessari presentar informe dels serveis socials? 

 

Només les persones o unitats familiars amb ingressos superiors a 1,5 vegades l’IRSC hauran d’aportar 

informe del servei bàsic d’atenció social. 

En el casos que l’habitatge ofert pel reallotjament es trobi en un altre terme municipal de l’habitatge afectat, es 

podrà presentar informe social per justificar la necessitat de mantenir-se en l’habitatge actual.   

 

8. És necessària la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Públic? 
 

No és necessària. 

 

9. On s’han d’adreçar els usuaris per sol·licitar la mediació de l’administració?  

 
Les persones o famílies que es considerin amb el dret a un reallotjament per estar en risc d’exclusió 

residencial han d’adreçar-se a la Xarxa Ofideute (Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge, SIDH, 

Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge, SIAH), on els assessoraran sobre els seus drets i com 

reclamar el reallotjament obligatori en règim de lloguer social. 

 

 

10. Què farà Ofideute? 

 
Ofideute comprovarà que el sol·licitant està en risc d’exclusió residencial i compleix els requisits de la norma i 

notificarà a llur creditor o al propietari de l’habitatge on resideix, segons el cas, la seva obligació d’oferir el 

reallotjament en règim de lloguer, preferiblement en el mateix habitatge, i acompanyarà al sol·licitud fins a la 

signatura del  nou contracte de lloguer. 
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Llei 4/2016:  algunes preguntes clau   Article 16 

 
 

11. Qui i com es controla el compliment de l’oferiment del reallotjament?  
 

L’oferiment de reallotjament ha de ser comunicat a l’ajuntament del municipi en que esta situat l’habitatge i a 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el termini de 3 dies hàbils des de que s’ha produït. 

 

La comunicació a l’Agència es farà a través de l’e-adreça:  

 

comunicacioreallotjament@gencat.cat 

 

En cas de que no es presentés l’oferiment de reallotjament, les administracions competents hauran d’iniciar un 

procediment sancionador inclòs a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, d’acord amb la Disposició Final 3a de la 

Llei.  

 

 

mailto:comunicacioreallotjament@gencat.cat
mailto:comunicacioreallotjament@gencat.cat
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Llei 4/2016:  algunes preguntes clau    CHASES 

 
1. Qui pot iniciar un procediment de mediació en consum en l’àmbit de la CHASES? 

 

Per primera vegada, el procediment de mediació pot iniciar-se a sol·licitud del deutor o de l’entitat creditora. 

 

2. Quins casos s’abordaran des de les Comissions d’Habitatge i Assistència per a Situacions 

d’Emergència Social? 

 Les CHASES han d’atendre totes les sol·licituds presentades pels deutors i creditors davant aquests 

 organismes i iniciar les mediacions en el seu àmbit sempre que es compleixin els requisits i sigui acceptada per 

 les parts; els supòsits que es poden presentar són: 

 

• la mediació en consum (excepte clàusules abusives) 

• les situacions de sobreendeutament amb múltiples creditors. 

• les situacions de sobreendeutament per càrregues públiques (IBI, multes, hisenda, seguretats social, ...) 

• les persones sobreendeutades com a conseqüència de romanent d’altres préstecs hipotecaris, 

• les persones sobreendeutades derivades d’una relació que pugui derivar en una situació de risc d’exclusió 

social 

• les situacions iniciades a impuls del creditor 

 

3. El procediment de mediació per situacions de sobreendeutament substitueix els 

procediments fins ara existents? 
 

No, la mediació en consum a l’empara de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 

22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones 

consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum, 

continua vigent; i així mateix són vàlids els acords assolits per les parts en el marc de la intermediació o altres 

canals que no contradiguin la normativa vigent. 
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Llei 4/2016:  algunes preguntes clau    CHASES 
 

4. Els creditors han de instar una mediació en consum abans d’iniciar PEH? 
 

Els creditors tenen l’obligació de comunicar fefaentment als deutors la possibilitat d’iniciar una 

mediació en consum. 

 

5. On han d’adreçar deutors les sol·licituds de mediació?  
 

Les persones sobreendeutades o els creditors que vulguin impulsar una mediació en l’àmbit de les CHASE ha 

d’adreçar-se a la Xarxa Ofideute, o poden adreçar la seva sol·licitud a la Comissió d’Habitatge i Assistència per 

a Situacions d’Emergència Social de la seva demarcació territorial. 

 

6. On han d’adreçar creditors  les sol·licituds de mediació?  
 

Han d’adreçar la seva sol·licitud a la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social de 

la demarcació territorial on es localitzi l’habitatge habitual del deutor. 

 

6. Què farà Ofideute? 
 

Ofideute assessorarà, orientarà i donarà suport a totes les persones que es considerin en una situació de 

sobreendeutament sobrevinguda i que vulguin impulsar aquesta via de mediació per tal que puguin 

completar correctament la sol·licitud que han de presentar a les Comissions.  

 

Ofideute proveirà a les CHASES dels mediadors en consum que elaboraran els Estudis d’orientació i els 

Plans de viabilitat que es presentaran a la sessió de mediació per tal d’arribar a acords entre les parts 

interessades, i redactaran les actes preceptives de les sessions de mediació. 



 

 

consultesllei416@gencat.cat 

 

mailto:consultesllei416@gencat.cat
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