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

OFERIMENT DE REALLOTJAMENT 

Requisits del  subjecte obligat 

  

1.Instants de procediments d’execuició 

hipotecària i desnonament per 

impagament de la renda del lloguer 

inscrits al RHBO 

  

2.Els adquirents dels habitatges  per 

acords de compensació de deute, dació  o 

fruit d’execució hipotecària inscrits  o 

susceptibles d’incripció al RHB0 

  

Persones jurídiques titulars d’habitatges 

inscrits al Registre d’habitatges buits i 

habitatges ocupats sense títol habilitant, o 

susceptibles de ser-ho, o persones 

jurídiques titulars d’habitatges adquirits  

d’un titular inscrit en el Registre, encara 

que sigui un fons de titulització d’actius. 

  

Requisits de l’oferta  

  

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

preferentment sobre el mateix immoble 

objecte del procediment, o 

alternativament en un immoble del 

mateix, o altre municipi quan un informe 

social acrediti que el trasllat no afecta 

negativament la situació de risc de la 

unitat familiar. 

2. La renda mensual màxima no pot ser 

superior a: 

 10% dels ingressos pondertats de 

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

 12% dels ingressos pondetats de 

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

 18% dels ingressos ponderats de 

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

IRSC. 

 0 euros si els ingressos de la u.f. 

són de 0 euros. 

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

mínim de 3 anys. 

Requisits de l’afectat 

  

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

legítim d’un altre habitatge. 

  

2.Situació de Risc d’Exclusió 

Residencial, quan els ingressos són 

inferiors a: 

 Persones soles: 2 vegades l’IRSC 

 Unitats de convivència: 2,5 

vegades l’IRSC 

 Persones amb discapacitats o 

gran dependència: 3 vegades 

l’IRSC 

  

3.En persones amb ingressos superiors, 

informe dels Serveis Socials que acrediti 

risc imminent de pèrdua d’habitatge. 

Reallotjament alternatiu 

  

1. L’habitatge alternatiu ha d’estar 

prioritariament en el mateix municipi 

 

2. La concessió d’un habitatge 

alternatiu ha d’esta vinculada a la 

participació de les persones 

afectades en un pla 

d’acompanyament orientat a ajudar-

les a recuperar la plena autonomia.  


