
 

Jornades sobre 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 
 

 

 

 



Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat): 

 

-Més de 200.000 llars de Catalunya tenen tots els membres en atur, amb una 

taxa que a l'abril del 2016 era del 17,4% de la població activa. 

 

-La taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya l'any 2014 se situava 

en el 26% de la població entre 18 i 59 anys. 

 

-L'any 2014 el 12,9% de la població de Catalunya tenia moltes dificultats per a 

arribar a final de mes. 
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Preàmbul de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 

 



 

Risc d'exclusió residencial. La situació econòmica personal a que fan referència els apartats 10 i 11 de l’article 5 de 

la Llei 24/2015, del 29 de juliol): 

 

Situació de les persones i unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de 

Suficiència (IRSC), si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es 

tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o 

amb gran dependència. 

 

Excepcionalment, les mesures vinculades amb la definició poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els 

límits d’ingressos que s’hi fixen, sempre que disposin d'un informe dels serveis socials que acrediti que estan sotmeses 

a un risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no disposen d'alternativa d’habitatge pròpia. 

 

Situació d'exclusió residencial (es defineix per la pròpia Llei 4/2016, del 23 de desembre). La situació en què es 

troben les persones o unitats familiars que no disposen d'habitatge, o han perdut la propietat o la possessió immediata 

de l'immoble que és llur habitatge, i que no tenen un habitatge alternatiu ni ingressos suficients per a aconseguir-ne un 

de digne i adequat, amb un nivell d'ingressos inferiors als assenyalats anteriorment. 

 

Per a l’exercici 2015, la Llei de pressupostos de la Generalitat va fixar el valor de l'indicador de renda de 

suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73  euros  anuals. Mentre no s’aprovi la Llei de 

pressupostos per a l’exercici 2017 continua vigent el valor esmentat. 
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Situacions a les quals responen les mesures analitzades 



 

-Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

 

-Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 

la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. 

 

-Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència 

en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (diversos preceptes en 

suspens per la Interlocutòria del Tribunal Constitucional de 20 de setembre de 

2016 – BOE 1/10/2016). 

 

-Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 

l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. 

 

 
  

4 

 

Marc normatiu 



Article 1.2 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 

 

El que disposa aquesta Llei s'entén sens perjudici d'altres mesures 

protectores establertes per la normativa vigent 

(COMPLEMENTARIETAT DE LES MESURES). 

 

En el cas de concurrència de règims que resultin incompatibles, 

s'aplica el que sigui més beneficiós per a la persona interessada, a 

petició d'aquesta. 
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Coexistència de règims jurídics 



L’article 3 defineix les diferents fórmules d'actuació de les Administracions Públiques: 

 

1. Les administracions públiques de Catalunya, en protecció de les persones que es troben en situació d'exclusió 

residencial o que estan en risc de trobar-s'hi, al marge d'altres fórmules establertes per la resta de l'ordenament jurídic 

que siguin compatibles, poden adoptar les fórmules d'actuació següents: 

a) La mediació en l'àmbit del consum. 

b) L'expropiació temporal d'habitatges buits (article 15). 

c) L'obligació de reallotjament, en determinats supòsits, de persones o unitats familiars en risc d'exclusió 

residencial (article 16). 

d) L'expropiació del dret d'ús en els casos establerts per aquesta llei (article 17). 

e) La dotació d'ajuts econòmics que permetin mantenir l'ús de l'habitatge habitual. 

f) La dotació d'ajuts econòmics per al reallotjament. 

g) La dotació dels ajuts necessaris per a garantir a les famílies en situació de vulnerabilitat l'accés a un habitatge com a 

suport bàsic. 

h) El suport i la informació tant a l'Administració de justícia com als particulars implicats en procediments que poden 

comportar la pèrdua de llur habitatge habitual, per a evitar que es vulnerin llurs drets fonamentals. 

2. Les fórmules d'actuació establertes per aquesta llei s'han d'aplicar d'acord amb els principis de proporcionalitat i 

lleialtat institucional, i adoptar la que sigui menys perjudicial per als administrats i que garanteixi l'ús adequat de 

l'habitatge. 

3. S'ha de complir el principi de subsidiarietat tant en l'exercici de les fórmules d'actuació establertes per aquesta llei, 

com en l'aplicació del marc sancionador, d'acord amb el que determina la disposició final primera de la Llei 24/2015, 

del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
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Fórmules d’actuació previstes a la Llei 4/2016, del 23 de 

desembre 



 

Disposició final 1a de la Llei 24/2015, del 29 de juliol 

 

En les mesures sancionadores i d’intervenció establertes per l'article 7 i per 

l'apartat 2 de la disposició final tercera, s'ha d'aplicar el mateix principi de 

subsidiarietat a què fa referència l’article 130.5 de la Llei 18/2007, del 28 de 

desembre, del dret a l'habitatge. La Generalitat ha de facilitar als ajuntaments, 

en el termini de set dies hàbils a comptar del dia que li sigui requerida, la 

informació que necessitin per a executar aquestes mesures. 
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Principi de subsidiarietat 



1. Mesures analitzades 
 

 

a) Art. 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 

EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGES BUITS PER CAUSA D’INTERÈS SOCIAL 

 

b) Art. 16 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 

OBLIGACIÓ DE REALLOTJAMENT EN DETERMINATS SUPÒSITS DE PERSONES O UNITATS FAMILIARS EN 

RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 

 

c) Art. 17 de la Llei 14/2016, del 23 de desembre 

EXPROPIACIÓ DEL DRET D’ÚS 

 

d) Art. 4 del Decret llei 1/2015, de 24 de març 

EXECUCIÓ FORÇOSA DE LES OBRES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DELS REQUISITS 

D’HABITABILITAT DELS HABITATGES 

 

Trets distintius de la normativa analitzada: 

 

-Complexitat tècnica (punt de confluència entre el dret públic i el dret privat). No obstant això, resulta essencial garantir 

el compliment de la funció social del dret de propietat (que delimita el seu contingut d’acord amb les lleis, art. 33 

CE). 

 

-Novetat de les previsions analitzades (2015/2016). 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 
 



2. Principis bàsics aplicables 
 

-Principi de COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ i COORDINACIÓ de TOTES les Administracions Públiques de Catalunya (article 

2.f) i disposició addicional primera):  

 

El Govern ha d’habilitar en el pressupost anual una dotació econòmica específica per garantir la suficiència financera dels 

ajuntaments en relació amb els processos d’expropiació temporal d’habitatges buits. 

 

La Generalitat s’ha de corresponsabilitzar en les despeses derivades de l’aplicació de la Llei, assumint com a mínim el 50% del 

cost (partida específica en els pressupostos anuals, que s’ha de sumar a les convocatòries de subvencions ja existents). 

 

-Principi de PROPORCIONALITAT (art. 3.2): cal tenir en compte les necessitats residencials que hi hagi en el municipi i l’esforç o 

càrrega en relació amb la cessió d’habitatge de lloguer assequible que hagi efectuat el titular de l’habitatge, d’immobles de la 

seva titularitat, directa o indirecta. D’una banda, s’ha d’adoptar la mesura menys perjudicial per als administrats i, de l’altra, 

s’ha d’aplicar el règim més beneficiós per a la persona interessada (a petició d’aquesta), en cas de concurrència de règims 

que resultin incompatibles. 

 

-COMPLEMENTARIETAT DE LES MESURES: les mesures previstes a la Llei tenen caràcter complementari respecte de les 

establertes per altres normes. S’han d’entendre sense perjudici d’altres mesures protectores establertes per la normativa 

vigent. 

 

-Principi de SUBSIDIARIETAT (en l’exercici de les fórmules d’actuació establertes per la Llei i en l’aplicació del marc 

sancionador). 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 
 



3.  Finalitat de la mesura prevista a l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 

 

L’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, regula la mesura d’EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGES 

BUITS PER CAUSA D’INTERÈS SOCIAL. 

 

Finalitat de la mesura: dotar-se / augmentar el parc social d’habitatges assequibles de lloguer. 

 

És una mesura de caire general (resposta global a la necessitat d'augmentar el parc social d’habitatges), no pensada 

per a un cas concret.  
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 



4.  Elements subjectius 

 

a) Administracions Públiques de Catalunya (Administració de la Generalitat de Catalunya i Ajuntaments) 

 

b) Atendre les necessitats d’habitatge de les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en 

risc de trobar-s’hi. 

 

 Situació d’exclusió residencial (Llei 4/2016): situació en què es troben les persones o unitats familiars que no 

disposen d'habitatge, o han perdut la propietat o la possessió immediata de l'immoble que és llur habitatge, i que 

no tenen un habitatge alternatiu ni ingressos suficients per a aconseguir-ne un de digne i adequat, amb un nivell 

d'ingressos inferiors als que es detallen a continuació. 

 

 Risc d’exclusió residencial (per remissió a la Llei 24/2015): persones i unitats familiars que tinguin uns ingressos 

inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), si es tracta de persones que viuen soles, o uns 

ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades 

l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. 

 

 Excepcionalment, es poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits d’ingressos que s’hi fixen, 

sempre que disposin d'un informe dels serveis socials que acrediti que estan sotmeses a un risc imminent de 

pèrdua de l'habitatge i no disposen d'alternativa d’habitatge pròpia. 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 



5. Elements objectius 

 

-Existeix causa d’interès social “ex lege” (article 71 de la LEF: existirà causa d’interès social quan s’hagi declarat 

específicament per una Llei l’oportunitat que un bé o una classe de béns s’utilitzin en el sentit positiu d’una 

determinada funció social i el propietari incompleixi aquesta directriu). 

 

-Immobles situats en municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada: 234 municipis detallats 

a l’Annex de la Llei (s’actualitzen per ordre del conseller/a competent en matèria d’habitatge). 

 

-Habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitat. S’inscriuen els habitatges 

adquirits en un procés 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. 

 

-Habitatges que siguin susceptibles de ser inscrits. 

 

-Habitatges que pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre en 

primera o ulteriors transmissions (encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius o l’adquisició 

s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils). 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 
 



6.  Elements procedimentals 
 

Mesura: EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE L’ÚS TEMPORAL DE L’HABITATGE per un període de 4 anys com a mínim i 

de 10 anys com a màxim (a comptar de l’ocupació efectiva de l’habitatge, un cop adequat). 

 

FASE 1. Comunicació al titular de l’habitatge. 

 

1 mes per acreditar que disposa d’un contracte que habilita l’ocupació de l’habitatge 

 

Transcorregut aquest termini, s’inicia el procediment d’expropiació.  
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 
 



FASE 2. Procediment expropiatori 

 

a) El procediment expropiatori conclou si s’arriba a un acord per a la concessió convencional de l’ús de l’habitatge a una 

administració pública de Catalunya perquè estableixi un lloguer social (s’ha de subscriure en el termini de tres mesos). 

b) Atenent a la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la 

declaració d’ocupació urgent (article 52 de la LEF). 

c) Si no hi ha acord, es tramita el procediment d’expropiació adreçat a l’OCUPACIÓ IMMEDIATA DE L’IMMOBLE: 

 

En el expediente deberá figurar, necesariamente, la oportuna retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la 

conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio.  

 

Dará derecho a su ocupación inmediata. 

 

Se notificará a los interesados afectados, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. Esta notificación se 

llevará a efecto con una antelación mínima de ocho días y mediante cédula. Con la misma anticipación se publicarán edictos en 

los tablones oficiales y, en resumen, en el Boletin Oficial del Estado y en el de la Provincia, en un periódico de la localidad y en 

dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere. 

 

En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar, el representante de la Administración, acompañado 

de un perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, 

levantarán un acta, en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que 

aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios 

determinantes de la rápida ocupación. Los interesados pueden hacerse acompañar de sus peritos y un Notario. 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 
 



A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten el expediente, y dentro del plazo que se fije al 

efecto, la Administración formulará las hojas de depósito previo a la ocupación. La cantidad fijada, que devengará a favor del titular 

expropiado el interés legal, será consignada en la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio se hará la liquidación definitiva 

de intereses. 

 

Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la 

inmediata ocupación del bien de que se trate, lo que deberá hacer en el plazo máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor 

entablar interdictos de retener y recobrar. 

 

d) FASE DE JUSTIPREU I PAGAMENT. Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus fases 

de justiprecio y pago según la regulación general debiendo darse preferencia a estos expediente para su rápida resolución. 

 

Particularitats procedimentals previstes a la Llei 4/2016,del 23 de desembre: 

 

-L’import es determina per acord de les parts atenent als criteris de lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 24/2015: “Ha de fixar 

rendes que garanteixin que l’esforç per pagament del lloguer  no superi el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per 

sota del 0,89 de l’indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si esta per sota del 

0,95 de l’IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l’IRSC”. ). 

-Si no hi ha acord, s’inicia l’expedient de preu just (fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya) 

-S’ha de tenir en compte el cost d’adequació de l’habitatge (immoble en condicions d’ús efectiu i adequat, article 30 de la Llei 18/2007). 

-El pagament del preu just es pot  fer de manera fraccionada (en períodes mensuals). 

 

e) El beneficiari ha de complir amb la funció desatesa en el termini d’un mes a partir del moment en què l’habitatge estigui en condicions 

d’ús efectiu i adequat. 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 

 



7. Finalitat de la mesura prevista a l’article 17 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 

 

Es regula l’expropiació del dret d’ús de l’immoble. No es tracta d’ampliar el parc d’habitatge sinó d’atendre a una 

situació de necessitat residencial concreta. 

 

Elements objectius: 

 

-Transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris 

sobre l’habitatge (establerts per la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari). 

-Habitatge situat en àrees de demanda residencial forta i acreditada.  

 

Elements subjectius: 

 

-D’una banda, el transmitent o la unitat familiar no té una alternativa d’habitatge pròpia i es troba en risc d’exclusió 

residencial. 

-De l’altra, l’adquirent de l’habitatge està inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol 

habilitant. 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 

 



Elements procedimentals: 

 

-Les persones o unitats familiars han de posar-ho en coneixement de l’òrgan de l’Administració competent en matèria de serveis 

socials. 

-Emissió d’un informe sobre l’existència de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat. En cas que l’informe sigui positiu, ho ha de 

posar en coneixement dels òrgans competents en matèria d’habitatge. 

-Es declara d’interès social la cobertura de la necessitat d’habitatge “ex lege”. 

-Les administracions públiques PODEN exercir una expropiació del dret d’ús a favor de les administracions públiques catalanes. 

 

Condicions de l’expropiació: 

 

-Període de 3 anys a l’efecte de permetre el reallotjament. 

-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 (art. 52 LEF). 

-L’import es determina per acord de les parts (atenent als criteris de lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 24/2015. “Ha 

de fixar rendes que garanteixin que l’esforç per pagament del lloguer no superi el 10% dels ingressos ponderats de la unitat 

familiar, si estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat 

familiar, si esta per sota del 0,95 de l’IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 

0,95 de l’IRSC”.  

-Si no hi ha acord, s’inicia l’expedient de preu just (fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya) 

-S’ha de tenir en compte el cost d’adequació de l’habitatge (immoble en condicions d’ús efectiu i adequat, article 30 de la Llei 

18/2007). 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 

 



8. Mesura prevista a l’article 4 del Decret llei 1/2015, de 24 de març: execució forçosa de les 

obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat dels habitatges 

 

Mesura complexa de naturalesa mixta i caràcter temporal (6 anys següents a l’entrada en vigor: 27/03/2015-27/03/2021). 

 

Elements objectius: 

 

-Habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia 

hipotecària. 

-Habitatges que estiguin desocupats per causa de manca de les condicions i dels requisits d’habitabilitat. 

-Habitatges que estiguin situats en municipis considerats àrees de demanda residencial forta i acreditada. 

 

Mesures: 

 

-L’Administració pot ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries per 

complir i mantenir els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges, amb l’audiència prèvia de les persones interessades. 

 

-En el marc d’un procediment d’execució forçosa mitjançant execució subsidiària a càrrec del titular, l’Administració pot acordar 

l’expropiació temporal, per un termini mínim de quatre anys i màxim de deu anys, de l’usdefruit amb l’objectiu d’executar les obres 

necessàries que en permetin l’ús i l’ocupació. 

 

L’Administració ha de notificar a la persona propietària la resolució a executar amb l’advertiment que el seu incompliment 

comportarà l’execució subsidiària per part de l’Administració i l’inici de l’expedient expropiatori de l’usdefruit de l’habitatge per 

causa d’interès social. 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 

 



No serà procedent acordar l’execució forçosa quan la persona propietària cedeixi l’usdefruit a l’Administració per tal 

que aquesta executi les obres i disposi de l’habitatge pel període pactat, o quan la persona propietària doni compliment 

a la resolució de l’Administració i efectuï les obres necessàries per garantir l’habitabilitat dels habitatges en el termini 

de sis mesos des de la seva notificació. 

 

La resolució d’inici de l’expedient d’expropiació porta implícita la declaració d’urgent ocupació. 

 

L’expedient d’expropiació temporal s’inicia d’ofici, transcorregut el termini de sis mesos establert en la resolució sense 

que el propietari hagi posat en coneixement de l’Administració la fi de les obres i l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat. 

 

Per a la determinació del preu a satisfer s’han de deduir del preu just les despeses previstes per l’Administració per 

executar les obres d’adequació a l’habitabilitat de l’habitatge. 

 

La resolució que posa fi al procediment ha de determinar la manera com els propietaris poden recuperar l’usdefruit de 

l’habitatge, una vegada transcorregut el termini d’expropiació temporal. 
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 

persones en risc d’exclusió residencial 

 



La Constitució espanyola reconeix el dret a gaudir d’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 sigui la titularitat, a l’interès general (article 128). 

 

Incidència en el procediment sancionador 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, del règim jurídic del sector públic. En el marc de la regulació 

general del procediment administratiu comú, estableixen les especialitats pròpies del procediment sancionador (inici del 

procediment, terminació, principis): 

 

-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: Seran d’aplicació les disposicions sancionadores vigents en el moment de produir-se els fets que constitueixin infracció administrativa, i 

produiran efecte retroactiu en quant afavoreixin al presumpte infractor, tant en la tipificació de la infracció com a la sanció i als seus terminis de prescripció.  

 

-Tipicitat: Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de l’ordenament jurídic previstes com a tals per una Llei, sens perjudici del que 

s’estableix en la normativa del règim local. Únicament per la comissió d’infraccions administratives es podran imposar sancions que, en tot cas, estaran 

delimitades per la Llei.  

 

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

 

-Proporcionalitat: Les sancions administratives siguin o no de naturalesa pecuniària, en cap cas podran implicar, directa o subsidiàriament, privació de llibertat. 

L’establiment de sancions pecuniàries haurà de preveure que la comissió de les infraccions tipificades no resulti més beneficiós per a l’infractor que el 

compliment de les normes infringides.  

 

-Prescripció: Les infraccions i sancions prescriuran segons el que disposin les lleis. El termini de prescripció comença a comptar des del dia següent a aquell 

que sigui executable la resolució per la que s’imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per recórrer. 

 

 

 

 

 

20 

Procediment sancionador 



Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 

 

Regula la reacció pública davant situacions d'incompliment de la funció social de l'habitatge, donant sempre prioritat a les 

actuacions preventives, de foment i d'assistència, seguint amb les mesures clàssiques de l'acció administrativa sancionadora.  

 

L’article 5 de la Llei identifica les situacions d’incompliment de la funció social de la propietat: 

 

a) Els propietaris incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l'habitatge, sempre que això comporti un risc per a la 

seguretat de les persones i se'ls hagi garantit, si en demostren la necessitat, els ajuts públics suficients per a afrontar el cost de la 

conservació o la rehabilitació de l'habitatge. 

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

c) L'habitatge estigui sobreocupat. 

d) No es destini, si és un habitatge amb protecció oficial, a residència habitual i permanent dels propietaris. 

[3 apartats en suspens pel Tribunal Constitucional] 

 

L’article 8 regula les competències locals i disposa que els ens locals la dimensió dels quals els dificulti l'exercici eficient de les 

competències que aquesta llei 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. 
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L’article 41 regula la detecció d'utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges. Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o 

d'un edifici d'habitatges: 

 

a) La desocupació permanent. Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un 

termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una 

situació de dependència, l'abandonament de 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. Habitatge sobreocupat: 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. 

 

c)  L'infrahabitatge. Infrahabitatge: l'immoble que, tot i que no té cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per a obtenir-la, 

es destina a habitatge. 

 

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 a 

determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució. 
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L’article 108 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 que estableix l’ordenament jurídic, aquests agents poden realitzar 

totes les actuacions imprescindibles per a comprovar el compliment d’aquesta 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 llos a l’inici de diligències dirigides a esbrinar la identitat de les persones 

presumptament responsables, els fet si les circumstàncies del cas concret per a determinar si són constitutives 

d’infracció administrativa. Un cop instruïdes les diligències, l’òrgan competent pot resoldre l’arxivament, l’adopció de 

mesures o, sis s’escau, la incoació de l’expedient sancionador.  
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L’article 117 estableix els criteris per a la gradació de les sancions. 

 

En la imposició de les sancions administratives per l'incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei s'ha 

de guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. S'han de tenir en 

compte especialment els criteris següents: 

 

a) Si hi ha intencionalitat. 

b) La naturalesa o la 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. 
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L’article 118 regula la quantia de les sancions. 

 

Mitjançant la Llei 4/2016, del 23 de desembre, s’han modificat els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article 118, que resten 

redactats de la manera següent: 

 

1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 90.001 a 900.000 euros. 

2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 9.001 a 90.000 euros. 

3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 3.000 a 9.000 euros. 

4. Per a complir el principi de proporcionalitat de les sancions establert per l'article 117, l'òrgan competent per a 

sancionar, si es justifica suficientment en l'expedient, pot sancionar les infraccions molt greus i les greus d'acord amb 

els trams de les multes previstes per a les greus i les lleus, respectivament, sense que això suposi alterar la 

qualificació de la gravetat de la infracció. 

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 ésser incrementat fins a la quantia equivalent al benefici obtingut. 

6. Les quanties fixades en els apartats de l'1 al 4 poden ésser 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. 
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Procediment sancionador 

 



 

L’article 122 disposa que són infraccions en matèria d'habitatge totes les accions o les omissions tipificades com a tals 

per aquesta llei, sens perjudici de les especificacions que es puguin fer per reglament, dins els límits establerts per la 

legislació vigent en matèria sancionadora. 

 

L’article 123 tipifica com a infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc immobiliari: 

 

a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració 

afecta la seguretat dels edificis o els habitatges. 

 

b) Transmetre, llogar o cedir l'ús d'habitatges que no compleixen les condicions bàsiques de qualitat relatives a la 

seguretat. 

 

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

 

d) La inexactitud o irregularitat en els documents, les certificacions o els informes tècnics necessaris per a sol·licitar el 

reconeixement de drets econòmics, de protecció, d’habitabilitat o d’acreditació de l’estat de conservació dels edificis, 

emesos pels facultatius tècnics, promotors, constructors o qualsevol altra persona física o jurídica, per obtenir un acte 

favorable als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica o a qualsevol altra que sigui aplicable. 
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e) Construir nous habitatges sense preveure els accessos i la mobilitat interior de les persones amb mobilitat 

reduïda i disminució sensorial, d'acord amb el que disposen aquesta llei i la normativa sobre promoció de 

l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació. 

 

f) Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, si comporta un risc per a la seguretat de les persones o un 

incompliment d'un programa previ de rehabilitació forçós. 

 

g) Incomplir les ordres d'execució dirigides a la reparació i la reconstrucció d'habitatges establertes 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) Ésser promotor i responsable de la sobreocupació d'un habitatge que posi en risc la seguretat de les persones. 

 

j) Explotar econòmicament immobles considerats infrahabitatges en els termes establerts per aquesta llei. 

 

k) Dedicar un allotjament turístic a ús com a habitatge, llevat de la modalitat de turisme rural. 
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L’article 124 tipifica com a infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari: 

 

a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració no 

afecta la seguretat dels edificis o els habitatges. 

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

c) Incomplir el deure de conservació i de rehabilitació, si comporta una afectació greu de les condicions d'habitabilitat 

dels edificis, amb notificació prèvia. 

d) No lliurar el llibre de l'edifici. 

e) Prestar subministraments d'aigua, gas, electricitat o altres energies alternatives si no s'ha obtingut la cèdula 

d'habitabilitat. 

f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les funcions d’informació, control o 

inspecció, incomplir les obligacions de comunicació veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en 

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

g) No disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici en els supòsits en què sigui exigible. 

h) Promoure la sobreocupació d'un habitatge. 

i)Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol habilitant pertinent. 

j) Incomplir l’obligació del titular d’habitatges buits de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 

nombre i la relació d’habitatges desocupats a Catalunya. 
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Pel que fa a les infraccions greus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges en el mercat immobiliari, la Llei 

4/2016, del 23 de desembre, afegeix tres noves infraccions a l'article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre: 

 

k) No sotmetre's al procediment de mediació en els casos en què sigui legalment preceptiu, en situacions de sobreendeutament o 

en què persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial puguin quedar sense habitatge. 

 

l) No presentar una demanda d'execució hipotecària, o no comunicar la voluntat de presentar-la, o no exercir una acció de 

desnonament, en els casos establerts per la Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 

residencial. 

 

m) No oferir el reallotjament que determina la Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 

residencial, o oferir-lo incomplint les condicions que estableix la mateixa llei. 

 

Instada correcció d’errades del text: “l) La manca de la comunicació de la voluntat de presentar o de la presentació d’una 

demanda d’execució hipotecària o de l’exercici d’una acció de desnonament en els casos establerts a la llei de mesures de 

protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial.” 

 

Finalment, 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: 

 

En el cas d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o 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.   
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L’article 130 regula les administracions competents en matèria sancionadora: 

 

1. Corresponen, en l'àmbit de les respectives competències, a l'Administració de la Generalitat, per mitjà dels 

departaments competents en matèria d'habitatge i de consum, i als ens locals les atribucions per a iniciar, tramitar i 

imposar amb caràcter general les sancions administratives establertes per aquesta llei. En el cas de l'Administració de 

la Generalitat, els òrgans o unitats administratius competents per a iniciar, instruir i imposar les sancions han d'ésser 

determinats per ordre dels consellers dels departaments competents. En el cas dels ens locals s'ha de complir el que 

en disposa la legislació específica. 

 

[...] 

 

5. En l'exercici de la competència sancionadora, les relacions interadministratives han de respondre, en termes 

generals, al principi de subsidiarietat. En el cas que els municipis no disposin dels mitjans materials i humans 

necessaris per a dur a terme aquestes competències, el departament competent en pot assumir l'exercici. 

 

6. La inactivitat sancionadora d'un ens local també pot donar lloc a la subrogació del departament competent en 

matèria d'habitatge o de consum, en funció de la naturalesa de la sanció. 
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L’article 131 regula els òrgans competents per imposar sancions: 

 

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. 

 

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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Gràcies! 

 

 

 


