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1. Objecte del model 
 
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge presenta un 
model d’expedient municipal relatiu a l’expropiació temporal d’habitatges buits 
prevista en 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, perquè els ens locals 
que ho considerin oportú el puguin utilitzar com a eina de suport. 
 
El model pretén ser orientatiu i, lògicament, s’ha d’adaptar o modificar en funció de 
l’organització i els procediments interns de cada ajuntament. 
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2. 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 

 
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, estableix mecanismes per assistir les 
persones i unitats familiars que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan 
en risc de trobar-s’hi, per mitjà de fórmules d’actuació de les administracions públiques 
catalanes que, seguint el principi de cooperació, permetin reaccionar i, al mateix temps, 
conciliar tots els béns jurídics que cal protegir.  
 
Una de les prioritats de les polítiques públiques d’habitatge ha estat, i continua sent, la 
mobilització del parc d’habitatges buits, en funció de les necessitats de cada municipi. 
 
La Constitució 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 sigui la titularitat, a l’interès general (article 128).  
 
Així mateix, l’article 15 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que totes les 
persones tenen dret a viure lliures de situacions d’explotació i maltractaments, com les 
que, de facto, comporten la manca d’un habitatge digne o el sobreendeutament. L’article 
30, de fet, determina que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat 
als serveis d’interès general. 
 
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 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 Constitució atorga a les comunitats 
autònomes la potestat d’assumir competències en matèria d’habitatge, i, efectivament, 
l’article 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en aquesta 
matèria, com també li atribueix, per mitjà de l’article 123, la competència exclusiva en 
matèria de consum. 
 
Ja 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, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, l’article 4 de la qual determina que el 
conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques 
socials es configuri com un servei d’interès general per assegurar un habitatge digne i 
adequat per a tots els ciutadans. 
 
Finalment, el Parlament Europeu, en la Resolució de l’11 de juny de 2013 sobre habitatge 
social a la Unió Europea, ha destacat el paper de l’habitatge com a servei econòmic 
d’interès general en la Unió i demana als estats membres i a les autoritats regionals i 
locals que adoptin mesures eficaces i incentivadores, basant-se en anàlisis prospectives 
de la necessitat d’habitatges, per lluitar contra l’existència d’habitatges buits de llarga 
durada que incompleixen la seva funció social. 
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3. L’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre 
 
Una mesura de la Llei 4/2016 per garantir la funció social de la propietat i augmentar el 
parc social d’habitatges assequibles de lloguer és el que disposa l’article 15, el qual 
estableix la possibilitat que les administracions públiques de Catalunya, per causa 
d’interès social, puguin dur a terme l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges 
buits, d’acord amb l’article 72 de la Llei estatal del 16 de desembre de 1954, sobre 
expropiació forçosa (LEF) a l’efecte 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, sempre que es 
compleixin un seguit de condicions. 

 
En concret, l’article estableix que per expropiar temporalment habitatges buits per 
causa d’interès social, aplicant el que disposa l’article 72 de la Llei sobre expropiació 
forçosa, cal la concurrència dels requisits següents: 
 
• Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l’article 12.5 de la Llei 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el Govern 
declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatges i el parc 
d’habitatges buits que hi hagi en el l’àmbit territorial corresponent. 

 
• Que hi hagi, en el municipi, habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i 

habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o 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.  

 
• Que hi hagi, en el municipi, persones que es troben en situació d’exclusió residencial 

o que estan en risc de trobar-s’hi. 
 
• Que es segueixi un procediment contradictori que possibiliti un acord de cessió 

convencional de l’habitatge a una administració pública de Catalunya i, en darrer 
terme, l’expropiació forçosa de caràcter urgent. 

 
• Que l’expropiació temporal de l’habitatge buit es dugui a terme per a un període de 

quatre anys com a mínim i deu anys com a màxim, comptats a partir de la seva 
ocupació efectiva, una vegada que s’hagi adequat. 
 

En tot cas, l’apartat 7 de l’article 15 estableix que l’exercici d’aquest dret ha de respectar 
el principi de proporcionalitat, tenint en compte les necessitats residencials que hi hagi en 
el municipi corresponent, i l’esforç o càrrega amb relació a la cessió de l’habitatge de 
lloguer assequible que hagi efectuat el titular de l’habitatge d’immobles de la seva 
titularitat, directa o indirecta. 
 
El precepte preveu algunes particularitats concernents a aquesta específica expropiació 
temporal d’habitatges buits per raó d’interès social. En aquest sentit, pel que fa a l’import  
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de l’expropiació temporal, preveu que quan aquest es determini mitjançant l’acord de 
les parts, s’hauran d’atendre els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la 
Llei 24/2015. 
 
L’esmentat article 5.7 de la Llei 24/2015 (apartat no afectat pel recurs 
d’inconstitucionalitat 2501/2016 interposat pel Govern de l’Estat i, per tant, no suspès en 
la seva aplicació), assenyala que, perquè la proposta pugui ser considerada de lloguer 
social ha de complir el següent requisit econòmic: “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 està 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”.  
 
Altrament, si no hi ha acord, s’inicia l’expedient de preu just, que ha de ser fixat pel Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la seva normativa reguladora. 
 
L’article 15 també indica que en la determinació de l’import de l’expropiació temporal s’ha 
de tenir en compte el cost d’adequació de l’habitatge, a l’efecte de garantir que l’immoble 
es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007, 
del 28 de desembre, de dret a l’habitatge (apartat 6), i que el pagament del preu just es 
pot fer de manera fraccionada, en períodes mensuals (apartat 9). 
 
Pel que fa al beneficiari (persona en situació d’exclusió residencial o en risc de trobar-
s’hi), tal com preveu l’article 73 de la LEF, l’expropiació forçosa (o cessió convencional) 
duta a terme li imposa la càrrega de complir amb la funció social desatesa, en el termini 
d’un mes a partir del moment en què l’habitatge estigui en condicions.  
 
Els ajuntaments són l’Administració pública competent per instruir el procediment 
d’expropiació temporal que regula la Llei 4/2016, d’acord amb allò que disposen l’article 
84.2.b) de l’Estatut d’autonomia, l’article 8 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge i 
l’article 2.1 de la LEF. 
 
Això no obstant, la disposició addicional primera de la Llei propugna la necessitat 
d’establir fórmules de col·laboració i d’intercanvi d’informació, respectant la normativa de 
protecció de dades, a l’efecte d’establir marcs convencionals i pressupostaris pertinents 
per donar compliment a les mesures previstes, en el marc de les disponibilitats 
pressupostàries. Igualment, cal recordar que l’article 8.3 de la Llei 18/2007, legitima els 
ajuntaments que per llur dimensions o manca de recursos no puguin assumir plenament 
les competències en matèria d’habitatge a sol·licitar la prestació d’assistència tècnica, 
financera i jurídica. 
 
Per acabar, és clar que la correcta aplicació de la fórmula d’actuació que ens ocupa 
requereix la necessària coordinació amb diverses administracions i ens: la competència 
en la resolució del procediment és municipal, però requereix una cooperació tant amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Agència Tributària de Catalunya com amb els 
diferents serveis de benestar social (a nivell local, comarcal i de l’Administració de la 
Generalitat) i la integració sistemàtica en el parc social d’habitatges assequibles de  
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lloguer. 

4. Conceptes 
 

a) Habitatge: és l’edificació fixa destinada a la residència de persones físiques o 
emprada amb 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 materials 
necessaris per satisfer llurs necessitats personals ordinàries d’habitació (article 
3.a) Llei 18/2007 del dret a l’habitatge). 

 
b) Habitatge buit: és l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 

justificada, per un termini de més de dos anys (article 3.d) Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge). 

 
c) Parc social d’habitatges assequibles de lloguer: es configura com un instrument 

destinat a posar a disposició de les persones o unitats familiars en situació d’exclusió 
residencial o que estan en risc de trobar-s’hi els habitatges de titularitat pública i 
privada que integrin aquest parc social, en règim de lloguer, per sota del preu de 
mercat i assequible per garantir l’accessibilitat a l’habitatge. La gestió dels 
habitatges del parc social ha de ser realitzada directament per les administracions 
públiques (l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els ens locals). 

 
d) Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant: es tracta 

d’un registre de caràcter administratiu, que depèn de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció els habitatges que s’indiquin per 
reglament i en tot cas pels 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. 

 
Les persones titulars d’habitatges buits o d’habitatges ocupats sense títol habilitant 
objecte d’inscripció han de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 
nombre i la relació d’habitatges de què siguin titulars a Catalunya, on han de fer 
constar les dades relatives a la situació dels habitatges desocupats o ocupats sense 
títol habilitant, la titularitat, la ubicació, la superfície, si disposen de cèdula 
d’habitabilitat i altres dades que permetin determinar les condicions de conservació i 
manteniment de l’immoble, en els termes i en la forma que es determinin per 
reglament. 
 
Així mateix, les persones titulars d’aquests habitatges també han de comunicar a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sense que calgui el consentiment de les 
persones afectades a efectes d’inscripció en el Registre, l’adjudicació a favor seu o 
d’un tercer de l’habitatge, especificant, a banda de les dades previstes al paràgraf 
anterior, la identificació de l’anterior titular, l’import amb què s’ha adjudicat, i la data, si 
s’escau, del llançament o la desocupació.  

 
Els titulars dels habitatges inscrits han de comunicar igualment les circumstàncies i  
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condicions en què cessi la condició de desocupació, l’execució d’obres de 
rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació temporal, així com les dades 
relatives a la transmissió, per qualsevol títol, dels habitatges objecte d’inscripció. 
(disposició addicional 24a de la Llei 18/2007, del dret de l’habitatge). 

 
e) Risc d’exclusió residencial: les persones i unitats familiars es troben en situació 

de risc  d’exclusió  residencial  sempre  que  tinguin  uns  ingressos  inferiors  a  2  
vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (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. 

 
En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal l’informe 
dels serveis socials que acrediti el risc d’exclusió residencial.  

 
Excepcionalment, se’n poden beneficiar les 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. 

 
Per a la determinació de les situacions de risc d’exclusió residencial, els ingressos 
familiars s’han de ponderar d’acord amb els coeficients que siguin establerts pel 
Pla per al dret a l’habitatge vigent. 

 
f) Situació d’exclusió residencial: és 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 aconseguir-ne un de digne i adequat, amb un nivell 
d’ingressos inferiors a l’indicat a la lletra e). 

 
g) Àrees de demanda residencial forta i acreditada: mentre no s’aprovi el Pla 

territorial sectorial d’habitatge, als efectes de les prescripcions establertes per la Llei 
4/2016, els municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada 
són els que hi figuren en l’annex. 
 
L’actualització continuada de la relació de municipis es pot fer d’ofici, mitjançant una 
ordre del conseller del departament competent en matèria d’habitatge, amb 
l’audiència prèvia dels municipis afectats, o a petició dels municipis que acreditin que 
compleixen els requisits per ser incorporats a la relació, tenint en compte les 
situacions d’exclusió residencial dels municipis. 

 
h) Situació d’ocupació sense títol habilitant: és la situació en què es troben les 

persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial, a què fa referència la lletra 
e), i que ocupen, de manera continuada i sense títol, un habitatge que constitueix llur 
habitatge habitual.  
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5. Elements del procediment 
 
En l’aplicació de la mesura regulada en l’article 15 de la Llei 4/2016 i en el procediment 
per dur-la a terme, s’han de tenir presents en tot moment els principis següents: 
 
• El dret a l’habitatge, digne i adequat (art. 47 CE). 
 
• El dret a la propietat privada i la funció social reconeguts a la CE (art. 33 i 128). 
 
• El principi de proporcionalitat respecte dels interessos que intervenen en el 

procediment, tenint en compte les necessitats residencials que hi hagi al municipi 
corresponent, i l’esforç o càrrega amb relació a la cessió d’habitatges de lloguer 
assequibles que hagi efectuat el titular de l’habitatge d’immobles de la seva 
titularitat. 

 
• El principi de contradicció, que suposa l’existència de la possibilitat de fer valer dins 

el procediment expropiatori els interessos en joc, perquè s’adeqüin abans que 
l’Administració adopti la resolució definitiva. La finalitat del procediment és doble, es 
dona satisfacció a les necessitats públiques i al mateix temps no oblida les garanties 
de l’administrat, observant com a prevalent el caràcter contradictori del procediment 
administratiu, de conformitat amb el que estableix la  legislació sobre procediment 
administratiu i expropiatori, d’acord amb els principis de seguretat jurídica i no 
arbitrarietat. 

 
• Dret a indemnització, unit a la garantia de la propietat privada reconeguda en la 

CE, ja que “ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels seus drets si no és 
per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent 
indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin” (art. 33.3 CE). 
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6. Normativa aplicable 
 
Normativa autonòmica 
 
• Estatut d’autonomia de Catalunya. 
• Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 

persones en risc d’exclusió residencial. 
• Llei 24/2015, del 29 juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 

de l’habitatge i la pobresa energètica (determinats articles són objecte d’un recurs 
d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de l’Estat). 

• Llei  26/2010,   del   3  d’agost,   de   règim  jurídic   i  de  procediment   de   les 
administracions  públiques de Catalunya. 

• Llei  14/2015,  del  21  de juliol,  de  l’impost  sobre  els  habitatges  buits,  i  de 
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 (determinats articles són objecte 
d’un recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de l’Estat). 

• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
• 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 (TRLMRLC).  
• Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya. 
 
 
Normativa estatal 
 
• Constitució espanyola de 1978. 
• Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa (LEF). 
• Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació 

forçosa (REF). 
• 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 (LBRL). 
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7. Tramitació del procediment 
 
Diagrama dels tràmits essencials del procediment: 
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8. Articulació del procediment 
 
El procediment que es proposa com a model, en desplegament de l’article 15 de la 
Llei 4/2016, consta de dues parts: 
 
• Una primera part, opcional, d’informació prèvia, a l’efecte de depurar la 

informació i valorar si hi ha elements suficients per iniciar el procediment 
expropiatori. 

 
• Una segona part, que esdevé pròpiament el procediment d’expropiació temporal 

per causa d’interès social. 
 

8.1 Procediment d’informació prèvia 
 
D’acord amb l’article 55.1 de la Llei 39/2015, amb anterioritat a l’acord d’inici del 
procediment, l’òrgan competent pot obrir un procés d’informació o actuacions prèvies 
amb la finalitat de conèixer les circumstancies del cas concret i la conveniència d’iniciar 
el procediment d’expropiació forçosa o no. 
 
La finalitat és depurar situacions: si l’habitatge està ocupat, si hi ha necessitat social, 
el nombre de casos que es poden donar en el municipi, etc.  
 
Aquest procediment permet buscar informació respecte a un conjunt d’habitatges buits 
que donarien lloc amb posterioritat a expedients individuals d’expropiació forçosa de 
l’ús temporal d’habitatges.  
 
L’òrgan competent per resoldre aquest  procediment previ d’investigació és 
l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’article 21 de la LBRL, i l’article 53 del 
TRLMRLC. Si bé, en virtut dels decrets de delegació que s’estableixen (cartipàs 
municipal), pot variar l’òrgan competent. 
 
Ha de ser una fase molt senzilla i elemental que hauria de constar de: 
 
Tràmit 01. Resolució de l’alcalde/essa d’obtenció d’informació prèvia dels fets. 
Tràmit 02. Sol·licitud d’informes i/o certificats. 

 
La incorporació d’informes/certificats tendeixen a acreditar la identificació 
d’habitatges buits en el municipi i l’existència de persones o unitats familiars que es 
troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi. 
 

Tràmit 03. Resolució que posa fi al procediment d’informació prèvia. 
 

La finalització d’aquest procés d’investigació prèvia conduirà a dues possibles 
situacions:  
• Que es declari que els habitatges buits (determinats) són susceptibles d’inici de  
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procediment d’expropiació forçosa temporal, d’acord amb l’article 15 de la Llei 
4/2016, la qual cosa conduirà a poder iniciar el procediment pròpiament. 
 

• Que la resolució reculli l’arxiu respecte als habitatges que es detecti que no 
poden ser objecte del procediment perquè no hi concorren els requisits que 
estableixen l’article 15 de la Llei, o que se’n desprèn que no hi ha persones que 
es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi. 

 
Si els habitatges que han estat objecte d’investigació són diferents, es podria donar 
el cas que s’arxivin per a uns i que s’iniciïn per a d’altres. 
 
També en aquest procediment d’informació prèvia, l’ajuntament pot detectar, per 
qualsevol altre mitjà, que hi ha habitatges buits susceptibles d’iniciar el procediment, 
però que no consten al Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol. En 
aquests casos caldrà comunicar aquests fets a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per tal que pugui iniciar, si ho considera adient, un procediment d’inspecció per 
regularitzar la inscripció, si fos el cas. 
 

8.2 Procediment d’expropiació temporal d’habitatge buit per causa d’interès social 
 
Tot i que la fase prèvia d’investigació (apartat 8.1) pot exercir-se sobre un conjunt 
d’habitatges, el procediment administratiu que s’instrueixi s’ha d’aplicar per a cada 
habitatge. 
 
És un procediment que s’inicia d’ofici. L’òrgan competent en el procediment 
d’expropiació forçosa és el Ple municipal en relació amb els acords en matèria 
expropiatòria que tinguin caràcter de recurribles en via administrativa o contenciosa 
(article 3.4 del REF), així com per aplicació, si escau, de l’article 52.2 .lletres n), o p),  del 
Decret legislatiu  2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). La resta de resolucions poden ser 
adoptades per l’alcalde d’acord amb el que disposa l’article 21 de la LBRL, i l’article 53 
del TRLMRLC. No obstant això, en virtut dels decrets de delegació que s’estableixen 
(cartipàs municipal), i de l’organització municipal pròpia, pot variar l’òrgan competent. 
 
Cal distingir tres fases: 
 
La fase prèvia prevista a l’article 15.3 consistent en la 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. Altrament, s’adverteix que l’ajuntament iniciarà el procediment 
expropiatori regulat a l’article 15 de la Llei 4/2016, el qual conclou si s’arriba a un acord 
per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una administració pública de 
Catalunya perquè aquesta estableixi un lloguer social, que s’ha subscriure en el termini 
de tres mesos. 
 
Si no s’ha dut a terme el procediment d’informació prèvia (8.1), en aquest moment 
l’instructor designat per l’alcalde per la tramitació de l’expedient, sol·licitarà els informes i 
els certificats necessaris  per:  acreditar l’habitatge  buit, acreditar  la propietat,   
acreditar la   necessitat   de   família   amb   risc   d’exclusió residencial  de  serveis   
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socials,  acreditar  l’estat  de l’habitatge  (cèdula d’habitabilitat,  etc.).  Altrament, si  ha  
 
estat objecte del procediment d’informació  prèvia, la informació obtinguda serà 
incorporada en l’expedient.  
 
La fase d’ocupació de l’habitatge. Si de la fase prèvia resulta que no hi ha un 
contracte que habiliti l’ocupació de l’habitatge, el procediment ha de continuar seguint els 
tràmits de l’expropiació forçosa urgent. La resolució d’inici de l’expedient porta implícita 
la declaració d’ocupació urgent als efectes del que estableix l’article 52 de la LEF. 
 
La fase de determinació del preu just. Els models inclouen els tràmits de determinació 
del preu just per mutu acord i sense avinença. 
 
8.2.1 Fase prèvia 
 
Tràmit 04: Resolució de l’alcalde/essa d’inici del procediment 
Tràmit 05: Notificació a la persona interessada 
Tràmit 06: Informe jurídic 

8.2.2 Fase d’ocupació de l’habitatge 
 
Tràmit 07: Providència de l’Alcaldia d’inici de l’expedient expropiatori 
Tràmit 08: Informe de la Secretaria 
Tràmit  09: Informe dels serveis tècnics 
Tràmit 10: Informe de la Intervenció 
Tràmit 11: Proposta de l’Alcaldia 
Tràmit 12: Dictamen de la Comissió Informativa 
Tràmit 13: Certificat de la Secretaria de l’Acord del Ple  
Tràmit 14: Notificació de l’Acord al propietari/ària afectat 
Tràmit 15: Ofici de remissió d’anuncis al BOP i al diari corresponent 
Tràmit 16: Certificat de la Secretaria sobre les al·legacions presentades 
Tràmit 17: Informe tècnic sobre les al·legacions presentades 
Tràmit 18: Proposta de l’Alcaldia sobre resolució d’al·legacions 
Tràmit 19: Dictamen de la Comissió Informativa 
Tràmit 20: Certificat de l’Acord del Ple 
Tràmit 21: Notificació de l’Acord del Ple 
Tràmit 22: Ofici de remissió de l’anunci al BOE, al BOP i als diaris corresponents 
Tràmit 23: Acta prèvia a l’ocupació 
Tràmit 24: Informe dels serveis tècnics municipals: valoració del dipòsit previ a l’ocupació 
i valoració del perjudicis per la ràpida ocupació 
Tràmit 25: Resolució de l’Alcaldia 
Tràmit 26: Comunicació a l’expropiat/ada 
Tràmit 27: Consignació a la Caixa General de Dipòsits 
Tràmit 28: Acta d’ocupació 
Tràmit 29: Ofici de remissió al Registre de la Propietat 
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8.2.3 Fase de determinació del preu just 

 
8.2.3.1 Determinació del preu just per mutu acord 
 
Tràmit 30: Providència de l’Alcaldia      
Tràmit 31: Informe de la Secretaria 
Tràmit 32: Resolució de l’Alcaldia 
Tràmit 33: Requeriment als interessats 
Tràmit 34: Diligència d’entrada de l’escrit del titular 
Tràmit 35: Informe del serveis tècnics municipals (si escau)   
Tràmit 36: Informe de la Intervenció 
Tràmit 37: Dictamen de la Comissió Informativa 
Tràmit 38: Acord del Ple de l’aprovació definitiva 
Tràmit 39: Diligència 
Tràmit 40: Comunicació i citació al titular 
Tràmit 41: Notificació al titular 
Tràmit 42: Acta de pagament  
 
8.2.3.2  Determinació del just preu sense avinença 
 
Tràmit 43: Providència de l’Alcaldia 
Tràmit 44: Informe de la Secretaria 
Tràmit 45: Resolució de l’Alcaldia 
Tràmit 46: Requeriment als interessats 
Tràmit 47: Diligència d’entrada 
Tràmit 48: Informe dels serveis tècnics municipals 
Tràmit 49: Informe de la Intervenció 
Tràmit 50: Dictamen de la Comissió Informativa 
Tràmit 51: Acord del Ple: full d’apreuament municipal 
Tràmit 52: Comunicació als interessats 
Tràmit 53: Diligència d’entrada 
Tràmit 54: Escrit de remissió d’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya 
Tràmit 55: Diligència d’entrada de la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
Tràmit 56: Notificació als interessats 
Tràmit 57: Providència de l’Alcaldia 
Tràmit 58: Acta de pagament 
Tràmit 59: Ofici de remissió al Registre de la Propietat 
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9. Recomanacions i punts que cal tenir en compte 
 

• S’han de preveure els aspectes que poden incidir en la tramitació: 
 

-Venda de l’immoble mentre està en curs el procediment o amb posterioritat: 
en tant que l’habitatge és buit, pot mantenir-se el procediment, atès que es 
mantenen els requisits subjectius que preveu l’article 15.2.b) de la Llei 
4/2016. En qualsevol cas, l’anotació preventiva que preveu l’article 60.3 del 
REF al Registre de la Propietat dona garantia als tercers adquirents de la 
tramitació del procediment. 

 
-Possibilitat de finalitzar en qualsevol moment l’expedient en un acabament 
convencional, perquè se cedeixi l’immoble voluntàriament. 

 
• Materialment, no hi ha una ocupació de l’habitatge buit per part de l’ajuntament. 

La conseqüència que se’n deriva de la cessió assolida de forma convencional o 
de l’expropiació forçosa temporal és la possibilitat de l’Administració de posar-lo 
a disposició d’una família en situació d’exclusió residencial o en risc de trobar-
s’hi. 

 
L’adjudicació de l’habitatge a la família que ho necessiti i la posada a disposició a 
favor d’aquella, deriva en un procediment posterior, que, tot i · estar-hi 
connectat, és autònom. 

 
En aquest procediment posterior, que ve a ser l’execució de l’expropiació forçosa 
temporal, es determinaran, a més, les condicions següents: 

 
-de  lliurament  de  l’habitatge:  la  posada  a  disposició  per  part  de  la 
propietat a l’Administració per ser ocupada per la família un cop adequat 
l’habitatge 
 
-de les condicions econòmiques, d’acord amb el que disposa l’article 5.7 de la 
Llei 24/2015. 

 
La recomanació és un establiment convencional de les condicions. 

 
 

• A l’hora de determinar la relació concreta d’habitatges objecte de la mesura 
d’expropiació temporal, l’Administració ha d’aplicar el principi de proporcionalitat 
valorant en tot cas l’esforç o càrrega assumits pel titular amb relació a la 
cessió d’habitatge de lloguer assequible respecte immobles de la seva 
titularitat, de forma directa o indirecta. 
 

• És important tenir present que el procediment garanteix una  indemnització, tant 
si és pactada convencionalment com si és derivada del procediment 
d’expropiació. En el cas de la indemnització pactada, el seu lliurament queda 
condicionat a la posada a disposició de l’habitatge per part de la propietat a  
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l’Administració. Es considera que la simple declaració, si no va acompanyada de 
la tramesa efectiva del poder de disponibilitat de l’habitatge per part de 
l’ajuntament, no genera el dret a la indemnització. 
 
La indemnització pactada també ha de tenir presents les condicions de 
l’habitatge: és important exigir la cèdula d’habitabilitat i comprovar que l’habitatge 
gaudeix de l’estat adequat per ser ocupat. Altrament, la indemnització pactada 
haurà de tenir en compte les despeses de regularització i adequació de 
l’habitatge que s’estimin necessàries. 

 
La valoració de la indemnització derivada del procediment d’expropiació, quan no ha 
existit avinença, haurà de efectuar-se pels serveis tècnics municipals considerant els 
criteris de valoració del RD 1492/2011, que aprova el Reglament de valoracions de la 
Llei del sòl, juntament amb els criteris de valoració de les ocupacions temporals que 
disposen la LEF i el REF i, en tot cas, descomptant les despeses d’adequació de 
l’habitatge. 

 
No s’ha d’oblidar que la resolució sobre preu just del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya és susceptible d’impugnació, tant per l’administració expropiant com pel 
particular expropiat. En tot cas, el caràcter executiu dels acords del Jurat obliga 
l’administració expropiant a fer efectiu el pagament del preu just acordat. Si l’acord 
de preu just ha estat impugnat davant la jurisdicció contenciosa administrativa per 
l’administració expropiant cal, per fer efectiu el pagament, que la persona expropiada 
presti la caució o fiança suficient per l’import que superi la quantitat no discutida. 
 

• La resolució municipal que acordi l’aplicació d’aquesta mesura haurà d’establir la 
temporalitat de l’expropiació (entre 4 i 10 de anys comptats a partir de l’ocupació 
efectiva de l’habitatge) i preveure la manera en què el titular recuperarà 
l’habitatge. Es recomana preveure un preavís mínim de tres mesos a la data de 
finalització del termini d’expropiació i preveure la possibilitat de convenir una 
cessió convencional per un nou termini si subsisteix la causa d’interès social.  
 

• Quan l’exercici de la mesura afecti habitatges ocupats sense títol habilitant, 
cal tenir en compte les previsions de la disposició final quarta de la Llei 4/2016, 
en el sentit que els criteris d’adjudicació, mentre no es determinin mitjançant 
reglament, seran fixats per les meses de valoració de situacions d’emergència 
social i econòmica. En aquests supòsits les meses de valoració han de tenir en  

 

compte les situacions de convivència veïnal (valorant els informes emesos pels 
òrgans competents de l’ajuntament i, si s’escau, les al·legacions fetes per les 
comunitats de propietaris interessades). 

 
Així mateix, la disposició final quarta estableix que l’ocupació d’habitatges sense 
títol habilitant que són propietat o estant gestionats per administracions o entitats 
públiques no dona preferència per a l’accés als habitatges. De fet, l’apartat 4 
de la DF disposa que les resolucions d’adjudicació d’habitatges són 
immediatament executives i, en aquest sentit, si es dona el cas que l’habitatge 
està ocupat il·legalment, l’ajuntament pot utilitzar els mecanismes d’execució  
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forçosa dels actes administratius (article 99 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre). 

 
 

 
 


