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MEMÒRIA GENERAL  
 
 
PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DEL REGISTRE 
D’HABITATGES BUITS I D’HABITATGES OCUPATS SENSE TÍTOL HABILITANT 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 64.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’elabora aquesta 
memòria justificativa de l’oportunitat d’aprovar el Projecte de decret pel qual es regulen 
els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques 
 
 

I. Justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i 
l’adequació a la finalitat que es persegueix 

Diverses normes legals i el mateix Parlament han instat la regulació del Reglament del 
Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb la finalitat de 
desenvolupar aspectes relatius a l’objecte,  al procediment d’inscripció, l’organització i el 
funcionament, i a les comunicacions entre les Administracions Públiques. 
 
La Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió social, ha aprovat la disposició addicional onzena amb un 
mandat al Govern, perquè en un termini de sis mesos, s’aprovi el Reglament del 
Registre. 
 
La justificació d’aquest Projecte de decret es troba en la necessitat de complir el mandat 
de la Llei 4/2016, amb la finalitat  de desenvolupar el procediment d’inscripció dels 
habitatges al Registre i establir un règim de comunicacions àgil i eficaç, que tingui en 
compte la col·laboració de les Administracions per desenvolupar accions de mobilització 
del parc d’habitatges buits o ocupat sense títol habilitat. 
 
 

II.  Marc normatiu en què s’insereix el Projecte de decret. 
El marc normatiu en què s’insereix aquest Projecte de decret és el següent: 
 

 L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol. 

 
L’article 137 de l’EAC atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria 
d’habitatge i estableix, entre altres aspectes que aquesta competència inclou en tot cas 
l’establiment de prioritats i objectius de l’acció de foment de les administracions 
públiques de Catalunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures necessàries per 
assolir-los, tant en relació amb el sector públic com amb el privat (article 137.b).  
 
L’esmentat precepte s’ha d’interpretar en relació amb l’article 110 del qual resulta que 
“Corresponen a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències exclusives, de 
manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. 
Correspon únicament a la Generalitat l’exercici d’aquestes potestats i funcions, 
mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies”. 
 

 El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de 
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
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Catalunya, estableix a l’article 3.4 que correspon al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, entre d’altres, la competència en matèria 
d’habitatge, d’ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i productes 
d’edificació i de les polítiques de rehabilitació. 

 
 El Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge, regula les funcions de la 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i estableix que l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya resta adscrita al esmentat Departament. 

 
 La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 

estableix a l’article 1 que és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per a assolir els seus objectius.  

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

disposició addicional vint-i-quatrena, la regulació del Registre d’habitatges buits i 
habitatges ocupats sense títol habilitant. 

 
 El 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, 
crea el Registre d’Habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant. 

 
 La Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, preveu a 

la disposició final segona, apartat 2, preveu que s’ha d’establir per via 
reglamentària els supòsits de no inscripció de l’habitatge desocupat al Registre 
d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant. 

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

l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social, a la disposició addicional 
onzena, estableix un mandat al Govern que ha d’aprovar el Reglament del 
Registre, en un termini de sis mesos. 

 
 

III. Relació de les disposicions afectades pel projecte de disposició 
reglamentària i la taula de vigències i derogacions resultants. 

 
El Projecte de decret desplega el Reglament que s’ha previst en diverses normes amb 
rang de Llei (Llei 14/2016; Llei 14/2015; Decret Llei 1/2015; Llei 18/2007) 
 
No conté cap derogació de disposicions vigents. 
 
 

IV. Competència de la Generalitat sobre la matèria. 
 
D’acord amb el que s’ha dit anteriorment, la Generalitat de Catalunya té competència 
exclusiva en la matèria segons l’article 137 de l’EAC. 
 
La proposta i tramitació del Projecte de decret, com a disposició de caràcter general i 
reflex de la potestat reglamentària del Govern, va a càrrec del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d’acord amb les competències 
atribuïdes, pel que fa a la proposta i tramitació de les disposicions de caràcter general als 
articles 12. c) i 13. H) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
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procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; de l’article 
16. B) de la Llei 13/2008, de 6 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern en relació amb l’article 3. J) de la Llei 13/2009, i del títol IV de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa i els principis d’actuació en la 
potestat reglamentaria establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, és competent per 
impulsar aquesta proposta de disposició reglamentària relativa a la regulació del 
Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, tot 
i que la proposta del redactat del text reglamentari i la tramitació és compartida per la 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 

V. Consulta pública prèvia del Projecte de decret 
 
A efectes de participació ciutadana i consulta pública prèvia en la presa de decisions 
públiques, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet difusió, mitjançant el 
portal www.participa.gencat.cat, de la consulta sobre el Projecte de decret relatiu al 
Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.  
 
El període obert de participació d’aquesta consulta ha estat entre el dia 18 d’abril fins el 2 
de maig de 2017 i les aportacions s’han pogut dur a terme mitjançant comentaris al 
mateix portal web o mitjançant l’adreça de correu electrònic que es va indicar a aquest 
efecte, participahabitatge@gencat.cat. 
 
 

 Valoració de la participació 
 
Durant el període de consulta s’ha rebut un comentari mitjançant el portal web i cap a 
través de l’adreça de correu electrònic. 
 
El comentari que s’ha rebut el dia 23 d’abril de 2017 valora positivament el text del 
Projecte de llei que es va posar a disposició de la ciutadania i fa observacions 
relacionades amb els següents aspectes: 
 

 Habitatges susceptibles d’inscripció 
El text estableix que és susceptible d’inscripció al Registre qualsevol habitatge propietat 
de persones jurídiques que es trobi desocupat sense causa justificada per un termini de 
més de dos anys.  
L’interessat comenta que els propietaris d’aquests habitatges podrien llogar els habitats 
per un període molt curt quan el període de dos anys s’estigui esgotant i suggereix que 
es podria establir algun tipus de control per a evitar aquesta pràctica. 
 

 Subjectes obligats a la inscripció 
El text estableix que les persones jurídiques amb habitatges desocupats durant un 
període superior de dos anys han d’inscriure els habitatges al Registre, exceptuant 
aquelles que quan el còmput total de la superfície útil d’aquests habitatges no superi els 
350 m2. 
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L’interessat proposa reduir o suprimir aquest còmput per tal d’augmentar el nombre 
d’habitatge que s’han d’inscriure al Registre. 
 
- Procediment d’inscripció 
El text estableix que l’inici del procediment d’inscripció al Registre es durà a terme per les 
persones obligades a la inscripció, d’ofici per l’Administració. També estableix que la 
comunicació de variació de dades l’ha de dur a terme els titulars o propietaris dels 
habitatges inscrits. 
També proposa que l’inici i actualització del procediment l’hauria de dur a terme la pròpia 
Administració per tal de fer “menys feixuga la feina als ciutadans implicats”. 
 
 
VI. Contingut del projecte de decret 
 
El Projecte de decret conté 17 articles, distribuïts en quatre capítols, una disposició 
addicional, una disposició transitòria i una disposició final. 
 
El capítol I del Decret, es refereix a les disposicions generals i estableix l’objecte (art. 1), 
, l’àmbit d’aplicació (art.2), la naturalesa jurídica (art.3), l’adscripció i gestió (art.4), els 
habitatges objecte d’inscripció (art.5), els supòsits de no inscripció (art.6), i els subjectes 
obligats a la inscripció (art.7) 
 
El capítol II, regula l’estructura (art. 8) i l’organització del Registre (art. 9). 
 
El capítol III, regula el procediment d’inscripció i estableix l’inici del procediment (art. 
10), la comunicació al Registre (art.11), la inscripció (art.12), la comunicació de variació 
de dades (art.13), la cancel·lació de la inscripció a sol·licitud de la persona interessada 
(art.14) i la cancel·lació d’ofici (art.15). 
 
El capítol IV, regula la col·laboració de les Administracions Públiques i estableix, la 
col·laboració (art. 16), la transparència i protecció de dades (art. 17).  
 
La disposició addicional autoritza el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a 
aprovar i actualitzar, en el seu cas, el model normalitzat de comunicació per donar d’alta 
les inscripcions, les variacions i les cancel·lacions en el Registre, i també a prendre les 
mesures de desplegament necessàries per a l’aplicació del Decret, per a la millora del 
procediment de les inscripcions i de les comunicacions al Registre per la via telemàtica. 
 
La disposició transitòria estableix el règim aplicable als habitatges que consten inscrits en 
el Registre, abans de l’entrada en vigor del Decret, pel que fa a les comunicacions de 
variació de dades i cancel·lació de les inscripcions. 
 
Finalment, la disposició final preveu  l’entrada en vigor del Decret al cap d’un mes a 
comptar des de la publicació del Decret al DOGC, per considerar que cal donar un temps 
raonable, per l’adaptació del funcionament i organització del Registre al Reglament. 
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VII. Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha previst 
donar tràmit d’audiència. 
 
És obligat el tràmit d’audiència als organismes i entitats que integren el Consell Assessor 
de l’Habitatge, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge que textualment diu: 
 
“Als efectes del que estableix l’article 64 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, els projectes de disposició general en matèria d’habitatge s’han de sotmetre a 
informació pública o a audiència del Consell Assessor de l’Habitatge. 
 
Concretament, s’ha previst donar tràmit d’audiència als següents organismes o entitats, 
membres del Consell Assessor de l’Habitatge: 
 

- Institut Català del Sòl (INCASOL) 
- Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona (APCE) 
- Associació de Promotors Públics de Sòl i Habitatge (AVS-Catalunya) 
- Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
- Consell Català d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics (CCAAT) 
- Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida 
- Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona 
- Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 
- Consell General de Cambres de la Propietat Urbana 
- Federació de Municipis de Catalunya 
- Associació Catalana de Municipis (ACM) 
- Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) 
- Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
- Associació de Consumidors de Barcelona 
- Comissió Obrera nacional de Catalunya (CCOO) 
- Unió General de Treballadors (UGT)  
- Fundació Família i Benestar Social (FIBS) 
- Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) 
- Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) 

 
Aquestes entitats tenen la condició d’interessades en aquest procediment ja que la seva 
activitat està relacionada amb l’habitatge i el consum. Especialment, estan directament 
relacionades amb la matèria que és objecte d’aquest Projecte de decret, les entitats que 
representen els ajuntaments o entitats locals i també les associacions de promotors 
d’habitatges. 
 
Així mateix, es considera que cal donar tràmit d’audiència a les principals entitats de 
crèdit o financeres que han inscrit al Registre habitatges buits o ocupats sense títol 
habilitant, procedents d’embargaments hipotecaris o d’acords per compensació del deute 
o en situacions similars.  
 
Per aquest motiu es creu necessari que aquestes entitats coneguin i puguin presentar 
propostes per a la millora d’aquest Projecte de decret. El tràmit d’audiència els hi 
permetrà fer les al·legacions que considerin oportunes en el termini que es preveu a la 
Llei 26/2010. 
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VIII. Procedència de sotmetre l’expedient a informació pública 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, i d’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, atès que la regulació que es proposa pot afectar a un col·lectiu 
indeterminat de persones, es considera oportú, també, iniciar un tràmit d’informació 
pública d’aquesta iniciativa ja que si hi ha persones que es consideren interessades en 
aquesta tramitació, podran formular al·legacions i comentaris. 
 
 
Per tot això, es proposa la tramitació de la proposta de Decret pel qual s’aprova el 
Reglament del Registre d’Habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. 
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