
                    
                       
 

 
• Aprovació dels programes per la detecció i foment del lloguer dels habitatges desocupats  

 L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat dia 5 de novembre un  programa per tal de 
 mobilitzar habitatges buits o permanentment desocupats a la ciutat per ampliar el parc 
 d’habitatge públic de lloguer social i donar resposta a la demanda creixent d’habitatge a 
 preus  assequibles.  

 Aquest paquet de mesures vol contribuir a donar resposta a la situació actual d’elevada 
 demanda d’habitatge provocada per la pèrdua de moltes famílies de la seva vivenda habitual, 
 bé perquè no poden fer front a la hipoteca contractada amb l’entitat financera, bé per 
 l’impagament  del rebut del lloguer. 

 El programa de mobilització de pisos buits que ha aprovat la Comissió de Govern té diferents 
 línies d’actuació:  

a) Programa de cessió d’habitatge per captar 200 habitatges en el mercat privat per 
destinar-los a lloguer social. Per a l’execució d’aquest programa, el divendres 14 de 
novembre es va signar un conveni amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya. El programa tindrà una durada de quatre anys i un pressupost total de 6,3 
milions d’euros, amb una aportació municipal directa de 5.662.800€ a la Taula del Tercer 
Sector. Aquest import inclou: 

- la captació dels habitatges privats buits 
- la formalització de la cessió del seu ús  
- la seva rehabilitació 
- la gestió d’aquest parc (cobraments, manteniment,.. ), i la mediació i seguiment social 
de les famílies a les que s’adrecen.  
- les diferències de rentes entre el que es paga al propietari i el que es cobra al llogater 

 
Aquests habitatges del parc privat, s’incorporaran al Fons de lloguer social (els llogaters 
paguen en funció dels seus ingressos gràcies a les subvencions de l’Ajuntament). El preu 
de lloguer màxim per a les famílies serà de 300€, tenint en compte que el lloguer que 
hauran de pagar serà com a màxim del 30% de la seva renda familiar. Els adjudicataris 
seran proposats per l’Ajuntament (i bàsicament seran els sol·licitants d’habitatges 
d’emergència). 
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b)  Programa d’inspecció que consisteix en la detecció d’habitatges permanentment 
desocupats d’entitats bancàries per fomentar la seva ocupació i en darrera instància, cas 
de que es mantingui injustificadament la seva desocupació sancionar aquesta situació. 
Aquest programa dóna compliment a la declaració institucional del Consell Plenari de 
l’Ajuntament del 30 de gener de 2014 de donar suport a la Moció impulsada per la PAH, per 
a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres 
grans empreses. El Programa inclou tant les mesures de foment com en darrera instància 
les sancionadores. 
Fruit de la tasca feta fins ara, i gràcies al creuament de bases de dades municipals –
bàsicament cadastre i padró –l’Ajuntament disposa d’un primer llistat d’habitatges 
desocupats  propietat de les entitats bancàries.  S’han detectat un total de 398 habitatges 
potencialment buits als barris de Ciutat Meridiana, Trinitat Vella i Besòs i el Maresme. Les  
inspeccions per comprovar si els habitatges estan desocupats ja s’han iniciat amb el 
compromís de tenir inspeccionats tots els habitatges potencials (398) el mes de gener de 
2015. 

c) Programa de compra d’habitatges per destinar a lloguer social que té com a objectiu 
la compra de 300 habitatges per rehabilitar i destinar a famílies vulnerables. Fins ara s’ha 
comprat o estan en procés un centenar de pisos:  
 Ciutat Vella: Comprats 62 pisos a Ciutat Vella en 6 finques. 

En estudi: 56 habitatges a diferents indrets (Sant Andreu i Ciutat vella) i compra 
d’algun edifici  a Nou Barris, Eixample i Sants. 

d) Programa existent de mediació d’habitatges de lloguer social: Programa existent, que 
es reforça amb ajuts per a posar el pis en condicions. Es tracta de la Borsa d’habitatges de 
lloguer que pretén captar habitatges privats per sota del preu de mercat, a canvi d’alguns 
beneficis (assegurances, subvenció del 50% de l’IBI, Certificat d’Eficiència Energètica, 
Cèdula d’habitabilitat, gestió gratuïta,..) per destinar a unitats de convivència que tenen 
majors dificultats per accedir a un habitatge, amb un preu inferior al de mercat.  
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ANNEX 1: PROCEDIMENT PROGRAMA D’INSPECCIÓ 



 PROCEDIMENT PROGRAMA D’INSPECCIÓ 

 
1. Primera fase: determinació, coneixement i comprovació  

 
En aquesta primera fase es tractaria de detectar els habitatges que es troben buits  i 
preferentment permanentment desocupats. Per  la detecció d’aquestes  situacions  i 
d’acord  amb  el  que  prescriu  la  llei  del  dret  a  l’habitatge  s’utilitzarien  diferents 
recursos a l’abast de l’Ajuntament de Barcelona: 
• La  informació  a  l’abast  de  l’ajuntament,  mitjançant  creuament  de  bases  de 

dades. 
• Declaracions d’interessats a través Oficines d’Habitatge. 
• Declaracions  i  comprovacions  del  personal  al  servei  de  les  administracions 

públiques que  té atribuïdes  funcions d’inspecció  i dels agents de  l’autoritat en 
general. 

• Declaracions de presidents comunitat, propietaris i administradors de finques 
• La negativa  injustificada del  titular o  la  titular de  l’habitatge o de  l’immoble a 

facilitar les comprovacions si no hi ha causa versemblant que la fonamenti i si, a 
més, consten altres indicis de falta d’ocupació. 

• Així mateix, també es pot iniciar un període d’informació prèvia amb la finalitat 
de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència o no d’iniciar el 
procediment (article 69.2 de la Llei 30/92). 
 

En  aquest  sentit,  una  vegada  efectuada  la  inspecció  i  si  d’aquesta  se’n  desprenen 
indicis de desocupació es poden emprar altres mitjans de comprovació com són:  

 
• Arxius públics (registre de la propietat) 

 
Per  esbrinar  qui  és  el  titular  de  l’immoble  i  d’altres  dades  que  poden  ser 
d’interès. 
 

• Registre de fiances de l’ Incasol 
 
Amb  la  finalitat d’esbrinar si  l’habitatge està ocupat o no mitjançant contracte 
de lloguer. 
 

• Cèdules d’habitabilitat 
 
Amb  la  finalitat  d’esbrinar  si  l’habitatge  compleix  amb  les  condicions 
d’habitabilitat  i  les  condicions necessàries per  ser  considerat  com  a habitatge 
d’acord amb el que estableix l’article 3a) de la Llei pel dret a l’habitatge. 
 

• Dades de consum anormal companyies subministradores serveis 
 
Aquestes  dades  poden  ajudar  a  esbrinar  si  l’habitatge  està  ocupat  o  no 
analitzant  les dades de  consum. Així  si únicament  s’abonen els mínims aquest 
fet podria ser un indici de que l’habitatge està desocupat. 

 
Davant  la  constància  de  la  possible  situació  anòmala  d’un  habitatge  o  edifici 
d’habitatges,  l’Ajuntament  iniciaria  expedient  administratiu  en  els  termes  i  amb  la 
finalitat  prevista  a  l’apartat  3r  de  l’article  41  de  la  llei  del  dret  a  l’habitatge: 
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“l’administració  competent,  si  té  constància  que  un  habitatge  o  un  edifici 
d’habitatges s’utilitza d’una manera anòmala o que un immoble està en una situació 
anòmala, ha d’obrir l’expedient administratiu pertinent per a fer els actes d’instrucció 
necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar 
la resolució.” 
 
“Ara be una consulta al Padró per determinar els  immobles en els quals no hi figura 
inscrita  cap  persona  que  es  centri  només  en  aquells  immobles  sense  persones 
inscrites, no ofereix informació personal sobre els ocupants de l’immoble, atès que no 
n’hi ha, i només oferiria una informació indirecta sobre el titular del mateix  ‐què seria 
propietari d’un  immoble on ningú te establerta  la residència‐ si es relaciona aquesta 
informació amb la del cadastre. Però en un cas com el que ens ocupa tampoc planteja 
problemes des del punt de vista de  la protecció de dades de caràcter personal atès 
que  els  propietaris  serien  només  persones  jurídiques.  Per  tant  en  un  cas  com  el 
plantejat  a  la  consulta  es  podria  admetre  la  utilització  del  padró municipal  per  a 
“detectar” l’existència d’habitatges on no figurin persones inscrites.” (dictamen (CNS 
2/2014 de 3 de febrer de 2014 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades). 

 
 

 
2. Segona  fase de declaració situació anòmala  (passats els dos anys des de que hi ha 
indicis que està desocupat) 
 
Una  vegada  detectada  la  existència  possible  d’una  utilització  o  situació  anòmala  de 
l’habitatge, i a efectes de reiterar la comprovació realitzada anteriorment d’una manera 
justificada  i aplicant criteris de ponderació en  l’elecció del mitjà probatori es poden fer 
servir, de conformitat amb l’article 41.5 de la llei del dret a l’habitatge: 
 

• Bases de dades municipals: L’Ajuntament de Barcelona té accés a diverses bases 
de  dades  que  poden  servir  per  a  establir  quins  habitatges  en  cadascun  dels 
àmbits  territorials  definits  poden  ser  susceptibles  de  trobar‐se  desocupats. 
Aquestes bases de dades són el Padró Municipal, el Cadastre  i bases de dades 
d’Hisenda municipal.  

 
Per  poder  dur  a  terme  l’apartat  anterior  cal  tenir  en  compte  que  el  fet  de 
confrontar  padró  i  cadastre  per  localitzar  propietaris  amb  els  que  establir 
comunicació directa no vulnera  la  llei orgànica de protecció de dades,  ja que a 
les  dades  protegides  del  Cadastre  poden  tenir  accés,  sense  necessitat  de 
consentiment  de  l’afectat,  els  òrgans  de  les  administracions  públiques 
territorials; pel que fa a  la consulta del padró,  l’accés  i tractament de  les dades 
del padró és possible  i  s’ajusta a  la normativa de protecció de dades, quan  la 
finalitat per  la qual es  tracten  les dades resulta compatible amb  la  finalitat del 
padró  i  la dada de domicili  resulta  rellevant; així mateix pel que es  refereix  a 
protecció de dades personals, la normativa no és aplicable a persones jurídiques 
(dictamen  (CNS  2/2014  de  3  de  febrer  de  2014  de  l’Autoritat  Catalana  de 
Protecció de Dades). 

 

• Arxius públics (registre de la propietat) 
 



Per esbrinar qui és el titular de l’immoble i d’altres dades que poden ser d’interès. 
 
• Registre de fiances de l’ Incasol 
 
Amb  la  finalitat d’esbrinar  si  l’habitatge  està ocupat o no mitjançant  contracte de 

lloguer. 
 
• Cèdules d’habitabilitat 
 
Amb la finalitat d’esbrinar si l’habitatge compleix amb les condicions d’habitabilitat i 

les  condicions necessàries per  ser  considerat  com  a habitatge d’acord  amb  el 
que estableix l’article 3a) de la Llei pel dret a l’habitatge. 

 
• Dades de consum anormal companyies subministradores serveis 
 
Aquestes dades poden ajudar a esbrinar si l’habitatge està ocupat o no analitzant les 

dades de consum. Així si únicament s’abonen els mínims aquest  fet podria ser 
un indici de que l’habitatge està desocupat. 

 
Es  tracta, doncs, de comprovacions a posteriori per  tal de constatar  la persistència 

d’un  habitatge  buit  que  dóna  lloc  a  un  expedient  de  declaració  de  situació 
anòmala. 

 
3. Pla Etapes 
 
Termini de desenvolupament del programa d’inspecció: 36 mesos des de l’aprovació. 
 
 

4. Procediment administratiu 
 
L’expedient  d’inspecció  obert  de  conformitat  a  l’article  41.3  de  la  Llei  del  dret  a 
l’Habitatge  detecta  situació  indiciària  de  desocupació  de  l’habitatge.  És  en  aquest 
moment en que comença a comptar el termini de dos anys per determinar la situació de 
permanent desocupació. 
 
De conformitat amb  tots els  instruments a emprar es poden donar diverses situacions 
jurídiques: 
 

i. Habitatge ocupat legalment 
ii. Habitatge ocupat il∙legalment 
iii. Habitatge Buit. L’acreditació que és buit la ha de fer el propietari o propietària 
ja que té la càrrega de la prova. 

 
En cas que l’habitatge estigui buit se li ofereixen formalment al propietari o propietària 
de  l’habitatge  o  immoble  les mesures  previstes  en  el  programa  d’estímuls  i  ajuts.  Si 
accepta  l’expedient  es  tanca  una  vegada  implementada  la  o  les  mesures  més 
adequades. 
 
En cas que no accepti, l’expedient resta obert, amb inspeccions periòdiques i oferiment 
de mesures de mantenir‐se la desocupació, fins que hagin transcorregut dos anys des de 
la detecció de la situació de desocupació. 
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Transcorregut  aquest  termini  i  acreditat  mitjançant  inspecció  que  es  manté  la 
desocupació,  s’inicia  expedient, mitjançant  resolució  amb  previ  informe  jurídic,  per  a 
iniciar expedient de declaració de la situació anòmala de l’habitatge  o immoble, fet que 
pot  constituir  una  infracció  administrativa,  atorgant  un  termini  de  quinze  dies  al 
propietari o propietària de l’habitatge o immoble perquè faci al∙legacions. 
 
Una vegada transcorregut aquest termini es redacta proposta de resolució mitjançant la 
qual es declara  la situació anòmala de  l’habitatge o  immoble, requerint al propietari o 
propietària  acrediti  la  seva ocupació mitjançant  contracte de  lloguer  i  fent oferiment 
que  s’aculli  a  les  mesures  de  foment,  atorgant‐li  un  termini  d’un  mes  perquè  se 
pronunciï. 
 
En el supòsit que faci al∙legacions sol∙licitant acollir‐se a les mesures de foment, es dicta 
una suspensió cautelar del procediment fins que fineixi el termini. Una vegada finalitzat 
el  termini,  si  s’ha  acollit a  les mesures de  foment  i ha posat  l’habitatge o  immoble  a 
lloguer, s’arxiva l’expedient, en cas contrari es continua la tramitació de l’expedient. 
 
En el supòsit que no hi hagin al∙legacions ni es manifesti el propietari o propietària de 
l’habitatge  o  immoble,  es  dicta  resolució  de  declaració  de  situació  anòmala  de 
l’habitatge  o  immoble,  atorgant  un mes  a  partir  de  la  data  de  la  notificació  perquè 
acrediti  l’efectiva  ocupació  de  l’immoble,  amb  l’advertiment  d’imposició  de  multa 
coercitiva (20% import sanció) de no acreditar‐ho. 
 
En cas d’inactivitat o no acreditació per part del propietari o propietària de l’habitatge o 
immoble, transcorregut un mes es dicta una segona resolució de requeriment atorgant 
igualment  un mes  amb  l’advertiment  d’imposició  de  la  segona multa  coercitiva  (20% 
import sanció) de no acreditar‐ho. 
 
 
En cas d’inactivitat o no acreditació per part del propietari o propietària de l’habitatge o 
immoble, transcorregut un mes es dicta una tercera resolució de requeriment atorgant 
igualment  un mes  amb  l’advertiment  d’imposició  de  la  tercera multa  coercitiva  (20% 
import sanció) de no acreditar‐ho. 
 
Totes aquestes resolucions porten peu de recurs en via administrativa. 
 
Havent  dictat  totes  les  resolucions  anteriors  sense que  el  propietari  o  propietària  de 
l’habitatge  o  immoble  hagi  acreditat  haver‐lo  posat  a  lloguer  en  el  mercat  s’incoa 
expedient  de  declaració  d’  incompliment  social  de  la  propietat mitjançant  expedient 
sancionador ex article 123 de la Llei del dret a l’Habitatge. 
 
La  incoació,  tramitació  i  resolució  dels  expedients  administratius  corresponents  es 
proposa que es delegui als Districtes. 
 
Aquesta delegació es tramitarà en paral∙lel a l’aprovació d’aquest programa. 
 
La  competència  per  a  incoar,  tramitar  i  resoldre  expedients  sancionadors  de 
competència  municipal  per  infraccions  tipificades  a  la  legislació  de  l’habitatge  està 
desconcentrada  en  els  Gerents  de Districte  i  la  competència  per  a  imposar  sancions 



superiors  a  6.000  euros  està  desconcentrada  en  els  Regidors  de  Districte  (Decret 
d’Alcaldia de 12 de gener de 2012)  
 
S’han redactat les plantilles dels documents jurídics que configuren  l’expedient 
d’inspecció que formen part d’aquesta memòria com a annex. 




