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B - QQUANTIFFICACIÓ DDE LES CÀÀRREGUE
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Suma

Obligacions d'informació
Art. p x t

F N (F * N) Q * (p x t)

Població afectada:persones jurídiques titulars 
d'habitatges adquirits a conseqüència d'un procés 
d'execució hipotecària o mitjançant la compensació o 
pagament de deutes amb garantia hipotecària

1

Comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya  la inscripció 
al Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol 
habilitant els habitatges adquirits en un procès d'execució 
hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute 
amb garantia hipotecària que no disposin d'un contracte que 
habiliti per a la seva ocupació

DA 24,1 3. Sol·licitud registre 21,82 30,09 36,58 58,21 2,00 0,75 0 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,76 1,00 174 174,00 14.052,24 €

Població afectada: persones jurídiques amb habitatges 
inscrits en el Registre

1

Comunicar  a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya les 
circumstàncies i condicions en què cessi la condició de 
desocupació, l'execució d'obres de rehabilitació o reformes que 
justifiqun la desocupació temporal, així com la transmissió , per 
qualsevol altre títol , dels habitatges inscrits.

DA 24.2 19. Registres o llibres 21,82 30,09 36,58 58,21 3,00 1,00 0,00 1,00 65,46 30,09 0,00 58,21 153,76 2,00 174 348,00 53.508,48 €

Cost total 67.560,72 €

Dir. Adm. Tec. Adm. Tec.Prof. Dir.

Nombre empreses 
afectades/

esdeveniments

QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES:  LLEI 18/2007, DE 28 DE DESEMBRE, DEL DRET A L'HABITATGE

Núm. Categoria CU

Preu (p) € / h Temps (t) h p x t
Freqüència / any     Q Cost €

Adm. Tec. Prof. Prof. Dir.
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Suma

Obligacions d'informació
Art. p x t

F N (F * N) Q * (p x t)

Població afectada: persones jurídiques titulars 
d'habitatges buits sense causa justificada , tal com 
estableix l'article 3,d de l Llei 18/2007. i les persones 
jurídiques que hagin que hagin adquirit un habitatge 
mittjançant  en un procés d’execució hipotecària o 
mitjançant la compensació o pagament de deute amb 
garantia hipotecària.

1

Comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya els habitatges 
objecte d'inscripció al Registre:  Habitatges adquirits per persones 
jurídiques en un procés d’execució hipotecària o mitjançant la 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, que no 
disposin d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació i els 
habitatges buits de persones jurídiques, desocupats sense causa 
justificada.
La comunicació per a la inscripció dels habitatges per part de les 
persones titulars, s’ha de presentar davant l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya mitjançant el model normalitzat que es facilita a través de 
l’oficina virtual de tràmits 
Els titulars dels habitatges disposen d’un termini màxim de 15 dies per 
presentar la comunicació que inicia el procediment d’inscripció, a partir 
de la data d’adquisició de l’habitatge, o des de la data en què es 
compleixen els dos anys de situació d’habitatge buit o desocupat, 
sense causa justificada.
 La comunicació ha de contenir el mínim la informació que estableix 
l'article 11.3

art. 5.a i 5.b 
art. 11.1, 11.2 
i 11.3

3. Sol·licitud registre 21,82 30,09 36,58 58,21 2,00 0,75 0 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,76 1,00 200 200,00 16.152,00 €

Població afectada: persones jurídiques amb habitatges 
inscrits en el Registre d'habitatges buits o habitatges 
ocupats sense títol habilitant

1

Comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la variació de dades 
dels habitatges inscrits al Registre.
Els titulars dels habitatges inscrits han de comunicar la modificació de 
l’estat de conservació i de manteniment dels habitatges, en un termini 
màxim de quinze dies, a partir de la data en què es produeix la 
modificació.
En el cas que es produeixin variacions que alterin les dades 
informades al Registre i que suposin canvis en les situacions, els 
titulars dels habitatges han de comunicar aquestes variacions en el 
termini màxim d’un mes.
La Cancel·lació de la inscripció a sol·licitud de la persona interessada.
Les persones que han presentat la comunicació per a la inscripció han 
d’informar al Registre les circumstàncies i condicions per les quals 
cessi l’estat de desocupació de l’habitatge o l’execució de les obres 
de rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació temporal. 
També han d’informar les dades relatives a la transmissió a tercers, 
per qualsevol títol, dels habitatges inscrits.
En tots els casos en què desaparegui la causa que va motivar la 
inscripció, es cancel·larà la inscripció.

art. 13.1 i  
13.2
art. 14

19. Registres o llibres 21,82 30,09 36,58 58,21 3,00 1,00 0,00 1,00 65,46 30,09 0,00 58,21 153,76 1,00 200 200,00 30.752,00 €

Cost total 46.904,00 €

QUANTIFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES:   PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DEL REGISTRE D'HABITATGES BUITS I D'HABITATGES OCUPATS SENSE TÍTOL HABILITANT

Núm.
Q

Categoria CU

Preu (p) € / h Temps (t) h p x t
Freqüència / any       

Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof.

Cost €

Dir.

Nombre empreses 
afectades/

esdeveniments
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ESTALVI EN TERMES DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: 

NORMATIVA VIGENT 67.560,72 € 

PROPOSTA NORMATIVA 46.904,00 € 

RESULTAT  
(NORMATIVA VIGENT-PROPOSTA NORMATIVA) 20.656,72 € 
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ORIGEN DE LES DADES EN RELACIÓ AMB LES CÀRREGUES ADMINISTRATIVES:
    

Aquesta pàgina ha de ser revisada per la unitat promotora, per tal d'incloure l'explicació de com 
s'han obtingut les dades que s'han utilitzat finalment per quantificar. Un cop completada la 
quantificació i l'explicació de com s'han obtingut les dades que s'han emprat, es recomana 
annexar aquest fitxer d'Excel a la memòria d'avaluació, mentre que les dades obtingudes han de 
servir per fer l'anàlisi des de la perspectiva de simplificació i reducció de les càrregues 
administratives. 
       
POBLACIÓ I FREQÜÈNCIA 

       
A)  Nombre d'empreses afectades. 
Segons les dades que figuren en el Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, 
que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, actualment hi ha inscrits 42.840 habitatges  que 
pertanyen a 174 persones jurídiques.  

       
B) Frequencia 
Les obligacions d'informació vinculades a la inscripció dels habitatges susceptibles d'inscripció al Registre 
i a la variació de dades d'aquests habitatges i a la cancel·lació de la inscripció s'ha estimat en base al 
nombre d'esdeveniments anuals.  

PREU: 
     
Són els preus facilitats per la Guia de Bones Practiques per a l'elaboració i la revisió de la normativa amb 
incidència en l'activitat econòmica actualitzats.  
Els podeu consultar en l'enllaç següent: 
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impact
e_normatiu/guia_bones_practiques/Actualitzacio-2016-Preus-GBP.pdf 

      
TEMPS:   
       
Cal indicar com s'han obtingut les dades de temps. En el cas que s'hagi optat per realitzar les 
entrevistes previstes al Model de Costos Estàndard caldria explicar com i a qui s'han efectuat. Si 
s'opta per utilitzar el Sistema de Costos Unitaris, s'ha de fer palés que s'ha utilitzat aquesta 
metodologia per determinar el paràmetre del temps. 

       
En el cas que es consideri emprar el Sistema de Costos Unitaris: 
Les dades de temps s'han obtingut  mitjançant el Sistema de costos unitaris estàndard per a la 
quantificació de càrregues administratives. Aquest Sistema es pot consultar en l'enllaç següent: 

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/meto
dologia_quantificacio/sistema_costos_unitaris_estandard_2012.pdf 
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