
PROPOSTA D’ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I AJUNTAMENTS DELS MUNICIPIS 
DEFINITS COM ÀREES DE DEMANDA FORTA I ACREDITADA  

 

Barcelona,  ..... de ...... de 2017 

 

 

REUNITS  

 

D’una part, el senyor Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, 
com a president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en ús de les facultats 
de representació que li atorga l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

I el senyor Jaume Fornt i Paradell, com a director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de 
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.h) dels Estatuts de 
l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

D’altra part, els Ajuntaments dels municipis definits com àrees de demanda 
forta i acreditada a 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, que han 
manifestat la seva voluntat d’adherir-se a aquest Acord 

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el 
present acord  i  

 

     MANIFESTEN 

 

I.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic adscrita 
al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge que 
segons l’article  2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol,  té com objectiu executar i 
gestionar les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de 
Catalunya. 

Concretament, segons l’article 3.1 de la Llei esmentada, correspon a l’Agència, 
entre d’altres, les funcions següents: 



a) Administrar i gestionar  el parc d’habitatges titularitat de  la Generalitat de 
Catalunya, les promocions d’habitatges amb protecció oficial en règim de 
lloguer d’altres promotors públics que convingui gestionar-los i administrar-los 
amb l’Agència, i l’oferta i posada en el mercat dels habitatges privats que li 
siguin cedits per ser destinats a lloguer social. 

b) Gestionar i executar programes socials relacionats amb l’habitatge. 

c) Evitar que s’exclogui cap persona per motius econòmics i garantir l’estabilitat 
i seguretat dels residents més vulnerables. 

II.- L’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial preveu que 
les administracions públiques poden acordar l’expropiació forçosa d’ús 
temporal d’habitatges buits amb la finalitat de dotar-se d’un parc social 
d’habitatges assequibles de lloguer per 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. 

III.- La disposició addicional primera de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 
estableix que el govern ha d’habilitar una dotació econòmica específica per a 
garantir, entre d’altres,  la suficiència financera dels ajuntaments amb relació 
als processos d’expropiació temporal d’habitatges buits i que la Generalitat s’ha 
de coresponsabilitzar en les despeses derivades d’aquesta Llei, assumint com 
a mínim el cinquanta per cent del cost.  

IV.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix 
el principi de cooperació com uns dels principis que ha de regir les relacions 
entre les diferents Administracions Públiques i  al qual es pot donar compliment 
mitjançant la tècnica de la prestació de mitjans materials, econòmics o 
personals a altres Administracions.   

V.- Per tal de donar compliment a l’establert a 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,  l’Agència de l’Habitatge i els Ajuntaments que 
consten a l’annex d’aquest Acord, manifesten el seu interès en establir les 
bases de col·laboració, i  

ACORDEN 

PRIMER.- OBJECTE 

Aquest acord té per objecte la col·laboració entre  l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i Ajuntaments pel cofinançament de les obres d’adequació dels 
habitatges objecte d’expropiació de l’ús temporal per causa d’interès social, que 
preveu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 



 

En el cas d’Ajuntaments integrats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, podran 
optar per fer efectiu aquest cofinançament mitjançant l’aplicació del conveni  de 
col.laboració formalitzat el 22 de desembre de 2016 entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a l’adequació d’habitatges  destinats a lloguer social o mitjançant 
l’adhesió a aquest conveni. 

 
SEGON.- COMPROMISOS DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA 

2.1.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya destina a les obres d’adequació 
necessàries dels habitatges buits objecte d’expropiació temporal un import total 
de 7.300.000 €, a càrrec de la partida pressupostària ..........................de 
l’exercici del 2017, que es distribuirà de la següent manera: 

A) Pels Ajuntaments que consten a l’annex 1, que pertanyen als  municipis 
definits per l’annex de la Llei 4/2016, de 23 de desembre  com  a 
municipis on la demanda residencial és forta i acreditada i  en què s’ha 
detectat un increment elevat de sol.licituds valorades per les Meses de 
Valoració per Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials, que no 
es poden cobrir amb el parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.  

A aquests Ajuntaments es destina un import de 5.800.000 €, que es 
distribuiran d’acord amb el percentatge d’habitatges inscrits en el 
Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant. 

B) Per la resta d’Ajuntaments que consten a l’annex de la Llei 4/2016, del 
23 de desembre, com a municipis definits com a àrees de demanda 
residencial forta i acreditada. 
 
A aquests Ajuntaments es destina un import d’1.500.000 €, que es 
distribuirà d’acord amb l’ordre d’entrada de les sol.licituds d’adhesió que 
presentin els Ajuntaments i amb les problemàtiques especifiques de risc 
d’exclusió social que es donin en aquell municipi. 

Tant en el cas A com en el B, han de ser Ajuntaments amb habitatges inscrits, 
o susceptibles d’estar-hi inscrits, en el Registre d’habitatges buits i habitatges 
ocupats sense títol habilitant, en els termes establerts a l’article 15.2.b) de la 
Llei 4/2016, del 23 de desembre. 

2.2.- En el cas que no s’esgoti la part del pressupost destinat als Ajuntaments 
definits a l’apartat 2.1.A), es podrà destinar a cobrir  les necessitats de 
finançament dels Ajuntaments definits a l’apartat 2.2.B) i a la inversa. 



2.3.- L’Agència es farà càrrec del cofinançament del pressupost de les obres 
d’adequació en un 50%, fins a un màxim de 7.000 € per habitatge. No obstant, 
en el cas que no s’exhaureixi el pressupost total, l’Agència podrà cofinançar 
obres d’import superior, un cop valorades les situacions de risc d’exclusió social 
i les necessitats d’habitatge social en aquell municipi.  

 L’Agència transferirà a l’Ajuntament l’import corresponent,  prèvia presentació 
dels documents acreditatius del cost de les obres i de les despeses realitzades. 

 
TERCER.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT  

L’Ajuntament mitjançant la subscripció del present acord i en virtut de les 
competències que té conferides es compromet a: 

− Realitzar una valoració econòmica de les obres necessàries per 
aconseguir les condicions d’habitabilitat dels habitatges objecte 
d’expropiació temporal. 

− Aportar una certificació de l’Interventor/secretari  de la disponibilitat 
pressupostària del  50% del cost d’aquestes  obres. 

− Executar les obres necessàries, amb subjecció al que estableix la 
normativa aplicable en matèria de contractació administrativa. 

− Justificar documentalment davant l’Agència les despeses realitzades en 
cadascun dels habitatges objecte d’adequació. 

− Emetre la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa,  d’acord 
amb el que estableix l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
QUART.- ADHESIÓ 
 
Els Ajuntaments que manifestin la seva voluntat de col·laborar amb l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya s’adheriran a aquest Acord, mitjançant el document 
d’adhesió, que han de presentar a l’Agència segons el model que consta a 
l’annex 2, en el termini d’un mes des de l’aprovació dels pressupostos definitius 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ- TERMINI DE VIGÈNCIA 

El present acord tindrà una vigència d’un any des de la data de la seva 
signatura. Les parts podran acordar la pròrroga del present acord per períodes 
d’un any i fins a un màxim de quatre anys, que requerirà un acord exprés de les 
parts.  

 
 



SISÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Seran causes de resolució del present acord: 

a) El transcurs del termini de vigència de l’acord sense haver-se acordat la 
seva pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 
c) Per incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un 
termini de tres mesos. Si un cop transcorregut el citat termini l’incompliment 
persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa de 
resolució i s’entendrà resolt l’acord. 

d) Per altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis. 

 
SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC 

La naturalesa d’aquest acord és administrativa i es regeix per allò que disposa 
la normativa d’aplicació i, concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Capítol II del Títol IX de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

I en prova de conformitat signen aquest acord, per duplicat i amb un sol efecte, 
al lloc i la data expressats en l’encapçalament. 

 

El president de l’Agència de l’Habitatge     El director de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya                                                de Catalunya 

 

Carles Sala i Roca                                      Jaume Fornt i Paradell  

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 1:  Ajuntaments  que pertanyen als  municipis definits per l’annex 
de la Llei 4/2016, de 23 de desembre  com  a municipis on la demanda 
residencial és forta i acreditada i  en què s’ha detectat un increment elevat 
de sol.licituds valorades per les Meses de Valoració per Situacions 
d’Emergències Econòmiques i Socials, que no es poden cobrir amb el 
parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 

Ajuntaments  Percentatge habitatges buits 

 
(*) 

BARCELONA: 30 municipis 
 BADALONA 5,895244357 

BADIA DEL VALLÈS 0,219154065 
BARBERÀ DEL VALLÈS 0,482138944 
BARCELONA 11,65899627 
CALELLA 0,306815691 
CANOVELLES 1,07385492 
CARDEDEU 0,547885163 
CASTELLDEFELS 0,591715976 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 0,547885163 
CORNELLÀ 1,117685733 
EL PRAT DE LLOBREGAT 0,306815691 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 0,372561911 
GAVÀ 0,547885163 
GRANOLLERS 1,446416831 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 0,50405435 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 7,538899847 
MARTORELL 0,635546789 
MATARÓ 2,454525531 
MOLLET DEL VALLÈS 1,249178172 
MONTCADA I REIXAC 0,920447074 
PINEDA DE MAR 0,679377602 
PREMIÀ DE MAR 0,350646504 
RIPOLLET 1,0081087 
RUBÍ 2,564102564 
SABADELL 6,728029805 
SANT ADRIÀ DEL BESÒS 0,438308131 
SANT ANDREU DE LA BARCA 0,416392724 
SANT BOI DE LLOBREGAT 1,07385492 
SANT CELONI 0,723208416 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 0,394477318 
SANT JOAN DESPÍ 0,153407846 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 4,142011834 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 0,591715976 
TERRASSA 9,379793995 



VIC 1,051939513 
VILADECANS 0,942362481 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1,161516546 
VILANOVA I LA GELTRÚ 1,468332238 

GIRONA: 4 municipis 
 BLANES 1,293008985 

FIGUERES 1,424501425 
GIRONA 2,564102564 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 0,701293009 

TARRAGONA: 7 municipis 
 CAMBRILS 1,424501425 

CONSTANTÍ 0,810870042 
EL VENDRELL 2,629848784 
REUS 3,988603989 
TARRAGONA 5,193951348 
VALLS 0,964277887 
VILA-SECA 0,679377602 

LLEIDA: 1 municipi 
 LLEIDA 6,640368179 

   

 

(*) L’import concret que aporta l’Agència a cada Ajuntament és el resultat 
d’aplicar el percentatge indicat en cada cas al pressupost de 5.800.000 €, 
que es destina al  conjunt d’aquests Ajuntaments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 2:  Model de document d’adhesió 

 

Adhesió a l’Acord de ............. de...... de 2017 entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i Ajuntaments, dels municipis definits com àrees de 
demanda forta i acreditada. 

 

Barcelona....... 

 

 

En (nom de l’Alcalde) en nom i representació de l’Ajuntament de ...... 

 

SOL.LICITA 

 

L’adhesió de l’Ajuntament de ............. a l’Acord de ..........de........de 2017 entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Ajuntaments, dels municipis definits com 
àrees de demanda forta i acreditada. 

A aquests efectes, s’adjunta la següent documentació, necessària perquè 
l’Agència valori l’adhesió a l’Acord esmentat: 

 
- La certificació de l’Interventor/secretari  de la disponibilitat 
pressupostària del  50% del cost de les  obres necessàries per 
aconseguir les condicions d’habitabilitat dels habitatges objecte 
d’expropiació temporal. 
- La  resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa,  d’acord amb 
el que estableix l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial. 
 

  

 

 


