
 

Situació de 

possible 

sobre-

endeutament 

Elaboració i presentació 

de la sol·licitud davant 

la Secretaria de la 

CHASES corresponent 

Procediment voluntari a 

sol·licitud d’una de les dues 

parts. 

(art. 11)  

Intervenen: 

 Una o totes les 

parts afectades. 

 

 

Procediment d’admissió o de no admissió de la 

sol·licitud  

per part de la CHASES 

CHASES 2.  
Barcelona. 

CHASES 3.  
Tarragona 

CHASES 4.  
Lleida 

CHASES 5. 
Girona 

CHASES 6. 
Catalunya Central 

CHASES 7. 
Terres de l’Ebre 

CHASES 8. 
Alt Pirineu i Aran 

S’estableix una 

“Estructura 

Territorial” 

corresponent a les 

delegacions del 

Govern de la 

Generalitat. 

(art. 12)  

S’estableix una 

“Composició” dels  

membres de cada 

secció territorial de 

la CHASES. 

(art.7) 

Es defineixen unes 

“Funcions” de la 

Comissió. 

(art .8) 

“Funcionament” 

d’acord amb la Llei 

26/2010. 

(art 9.2) 

Procediment d’admissió o no admissió d’acord amb 3 

criteris: 

1. Existència de situació de sobre-endeutament. 

2. Certesa de les dades de la sol·licitud. 

3. Existència o no de capacitat d’obrar de la persona 

deutora. 

(art. 12)  

Sol·licitud  

rebutjada 

Sol·licitud  

estimada 

L’admissió a tràmit té caràcter 

d’acord d’inici del 

procediment (art. 12.5),  

notificar les parts (art. 12.6) 

designa el mediador de 

consum (art. 12.7) 

i estableix data de la sessió de 

mediació (art. 12.8) 

Elaboració de l’Estudi 

d’Orientació, i proposta 

de Pla de Sanejament 

Procediment definit com a 

“Fase de Mediació”, en el qual 

s’estableixen els elements que 

“pot incloure” l’estudi 

d’orientació i la proposta de 

“Pla de Sanejament” a 3 anys.  

(art. 13) 

Intervenen: 

 Persona mediadora. 

Intervenen: 

 Secretaria de cada secció territorial de la CHASES. 

 Plenari de cada secció territorial de la CHASES. 

Sessió  

de  

mediació 

Procediment en el 

qual la persona 

mediadora 

presenta l’Estudi 

d’Orientació a les 

parts (art. 13.4) i 

s’elabora l’acta de 

la sessió i el Pla de 

Sanejament 

definitiu o la 

Proposta de 

Tancament del 

procediment per 

desacord, que la 

persona mediadora 

haurà de presentar 

davant la CHASES. 

(art. 13.5) 

 

La durada màxima 

de la fase de 

mediació és de 2 

mesos. 

(art. 13.6)  

Intervenen: 

 Parts afectades. 

 Persona mediadora. 

Mediació 

sense acord 

Mediació 

amb acord 

Resolució informativa 

de la CHASES 

Procediment de resolució que 

inclou diverses possibilitats: 

1. Notificació a les parts de 

la resolució, que inclourà 

resum del Pla de 

Sanejament, punts 

d’acord i de desacord, i 

recomanacions (art. 14.4)  

2. Possibilitat de 

reformulació dels termes 

del Pla de Sanejament i 

retorn a les parts (art. 

14.5) 

3. Possibilitat de 

presentació de recurs 

contenciós administratiu 

contra la resolució de la 

CHASES, o de recurs de 

reposició en 1 mes. 

(art.14.8) 

4. Possibilitat d’ús de la 

Resolució en eventual 

procés judicial instat per 

alguna de les parts. 

(arts.14.4 i 14.9) 

Ratificació de l’acord  

per part de la CHASES 

Intervenen: 

 Secretaria de cada secció 

territorial de la CHASES. 

 Plenari de cada secció 

territorial de la CHASES. 

 Parts implicades. 

 Persona mediadora. 

Òrgan judicial 

FLUXOGRAMA DE LA CHASES (ARTICULAT)  

Fases, procediments, actuacions i principals agents implicats en el desplegament de les funcions de la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social (CHASES) 

Definició de la 

casuística. 

(art. 4)  

DURADA DEL PROCEDIMENT: 2 MESOS (Decret 98/2014) 

 

DURADA DE LA FASE DE MEDIACIÓ: 

 2 MESOS (art. 13.6) 

 

CHASES 1.  
Barcelona ciutat. 


