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CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Bolívia, 105, 1a. planta, 08018 Barcelona, tel.93 291 46 00 fax.93 291 46 01  CIF Q0801511G 


ACORD DEL CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA EN RELACIÓ ALS 


ACTUALS PROCEDIMENTS D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES I LES MODIFICACIONS LEGALS 


PERQUÈ ES CONTEMPLI LA DACIÓ DEL BÉ EN PAGAMENT DEL DEUTE. 


 


Exposició de motius: 


 


L’esclat de la bombolla immobiliària, junt amb la crisis econòmica i financera, la 


destrucció d’ocupació i uns alts índexs d’atur, han dut a moltes famílies a 


situacions extremes de precarietat econòmica i d’inseguretat en el manteniment 


del seu habitatge habitual. 


En aquest context, resulta cada cop més preocupant la situació d’increment de 


possibles desnonaments, per impossibilitat de molts propietaris de seguir 


pagant la seva hipoteca. 


L’aprovació en el 2007 de la llei de reforma del mercat hipotecari, Llei 41/2007, 


de 7 de desembre, que modifica la llei 2/1981, de 25 de març, de “Regulació 


del Mercat Hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de 


regulació de les hipoteques inverses i l’assegurança de dependència i per la 


que s’estableix determinada norma tributària”, i els processos d’execució que 


se’n deriven de la Llei d’Enjudiciament Civil, permet que les entitats financeres 


puguin obtenir l’habitatge en procés d’execució hipotecària per la meitat del 


valor de taxació. Això dóna com a resultat la pèrdua, per part del propietari, del 


seu habitatge i el manteniment de la major part del deute contret amb l’entitat 


financera, deixant a aquestes persones en total insolvència. 


Aquest fet genera situacions d’indefensió en qui la crisi ha deixat sense treball i 


sense el seu habitatge, sovint el primer, com a residència habitual, al que van 


accedir mitjançant un préstec hipotecari, esdevenint una nova causa d’exclusió 


social i financera. 


Davant d’aquesta situació, el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, 


adopta el següent acord: 







  


 


CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Bolívia, 105, 1a. planta, 08018 Barcelona, tel.93 291 46 00 fax.93 291 46 01  CIF Q0801511G 


Acord: 


“El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, veu amb molta preocupació la 


situació generada per l’esclat de la bombolla immobiliària i l’actual crisi 


econòmica, que a més de deixar sense feina a molts treballadors i 


treballadores, està comportant la pèrdua de l’habitatge d’aquelles persones que 


es troben en la impossibilitat de fer front al pagament de la hipoteca de la seva 


residència habitual. 


L’actual Llei de Regulació del Mercat Hipotecari, i la Llei d’Enjudiciament Civil, 


comporten que davant una execució hipotecària, l’entitat financera pugui fer-se 


amb la propietat de l’habitatge pel 50% del valor de taxació. El resultat és la 


pèrdua de l’habitatge i el manteniment d’un deute, en situació d’insolvència i 


embargament de tots els bens, inclosos sous actuals i futurs, sense possibilitats 


de resolució. Aquesta situació també s’estén a les persones avaladores 


d’aquests crèdits, que sense ser titulars de la hipoteca, també veuen els seus 


bens embargats. 


El Consell de l’Habitatge Social, considera oportuna la revisió de les lleis i 


normatives relacionades amb les execucions hipotecàries, que evitin aquesta 


situació d’indefensió enfront de situacions sobrevingudes de pèrdua de 


l’habitatge habitual per motius econòmics, per tal que es contempli la dació en 


pagament del deute, en un marc legal que mantingui l’equilibri i equitat de les 


parts, evitant un enriquiment injust de cap d’elles. 


A més, per aquelles hipoteques de residència habitual que ja han estat 


executades en els darrers anys, en persones que han quedat en situació de 


vulnerabilitat econòmica i social al mantenir un important deute, i que, per tant, 


no podrien acollir-se a la reforma de la normativa, el Consell de l’Habitatge 


Social considera recomanable estudiar mesures extraordinàries que permetin a 


les famílies afectades refer les seves vides. 


S’acorda, així mateix, donar trasllat d’aquest acord al Consell de Ciutat, a la 


Secretaria de Estado de Vivienda, a la Mesa del Parlament de l’Estat i a la 


Mesa del Parlament de Catalunya.” 


 


Barcelona, 9 de desembre de 2010 


 








  


   


• El Consell de l'Habitatge Social de Barcelona demana una revisió de les lleis hipotecàries   


 El darrer Plenari del CHSB va aprovar majoritariament l'Acord sobre els actuals procediments 
d'execucions hipotecàries i les modificacions legals perquè es contempli la dació del bé en pagament del 
deute (us adjuntem l'Acord). Aquest text neix arran del treball del Grup d'Exclusió Social sobre Execucions 
Hipotecàries i Desnonaments que es va crear com a conseqüència dels resultats dels Qüestionaris de 
valoració i perspectives del CHSB. Aquest grup es va reunir el passat 4 de novembre i està format per 
17 organitzacions membres del CHSB, alhora la Comissió Permanent del CHSB també va aprovar el 
text. Per altra banda l'Ajuntament de Barcelona assumint la decisió del Plenari del CHSB va donar ressò 
a la proposta realitzada mitjançant una nota de premsa (veure nota) .  


 
 


• Imagina un 2015 sense ningú al carrer 


El 30 de novembre es van realitzar les segones Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones 
Sense Sostre de Barcelona on hi participen diferents entitats que pertanyen al CHSB. A la jornada es va 
presentar la tasca realitzada fins al moment per part d'aquesta xarxa, que està formada per 24 entitats i 
on l'Ajuntament de Barcelona és la impulsora (més informació). Alhora es va posar en marxa una campanya 
de sensiblització on es convida a les administracions, entitats i a la societat civil en general a fer-se ressò 
de l’objectiu 2015 d’erradicar la situació de les persones que dormen al carrer. (nota premsa) 


  
 


• El Patronat Municipal de l'Habitatge rep el Premi de Millors Pràctiques en Habitatge Protegit 


El 25 de novembre l'Associació Espanyola de Promotors Públics d'Habitatge i Sòl (veure web AVS) va 
otorgar el Premi de Millors Pràctiques en Habitatge Protegit al Patronat Municipal de l'Habitatge de 
Barcelona. L'accèssit, a la millor edificació en obra nova, ha estat per a la promoció de 81 habitatges 
amb serveis per a gent gran i 4 habitatges amb servei de suport situada al carrer de Can Travi, 30, de 
l'arquitecte Sergi Serrat. (més informació)  


 
 


• Es crea l'Observatori de l'Hàbitat i s'aproven els estatuts de l'Agència Catalana de l'Habitatge       


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es va crear per la Llei 13/2009, de 22 de juliol que va ser 
aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya (veure llei) Posteriorment, s’ha aprovat el Decret 
157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, creació de l’Observatori de 
l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (veure 
decret), on es descriuen les funcions de cadascun dels organismes que la integren i també la seva 
estructura organitzativa. 


  
 


• Aprovat el Decret sobre la inspecció tècnica dels edificis    


La Llei del dret a l'habitatge 18/2007 estableix en el seu article 28.3 que els continguts i la vigència de les 
inspeccions tècniques dels edificis d'habitatges s'han de determinar per reglament. Així mateix, l'article 
22 preveu que, per aconseguir uns nivells elevats de qualitat del parc immobiliari residencial, el 
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departament competent en matèria d'habitatge ha de promoure, entre altres qüestions, l'establiment 
d'uns programes d'inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (veure llei). En aquest marc normatiu el 26 de 
novembre es va publicar al DOGC 5764 el Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la inspecció 
tècnica dels edificis d'habitatges (veure decret). 


  
 


• Decret sobre l'habitatge d'ús turístic  


El 15 de novembre es va publicar al DOGC 5755 el decret de regulació dels habitatges d’ús turístic (veure 
decret) el qual desenvolupa una nova conceptualització d’ús dels habitatges, sorgida arran de l’entrada en 
vigor de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. La nova ordenació incideix sobre habitatges que es 
cedeixen per realitzar-hi estades de temporada, fins al moment englobats dins la denominació genèrica 
d’apartaments turístics.(més informació) 


  
 


• Foment anuncia noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge i el funcionament del mercat 
immobiliari  


El passat 30 de novembre el Ministre de Foment, José Blanco, va aparèixer a petició pròpia a la 
Comissió d'Habitatge del Congrés (llegir intervenció) per explicar les prioritats del ministeri que tractarà de 
reactivar l'ocupació en el sector de la construcció, facilitar la compra d'habitatges per part d'extrangers, 
obrir una línia de finançament del Banc Europeu d'Inversions (BEI), articulada mitjançant l'ICO, i que 
finançarà la promoció d'habitatge protegit en lloguer a 25 anys. Podeu llegir el Diari de sessions del 
Congrés (aquí) i la nota de premsa (aqui)  


  
 


• Modificació del Pla d'Habitatge Estatal  


El passat 18 de desembre es va publicar al BOE nº 307 el Reial Decret 1713/2010 pel qual es modifica el 
Reial Decret 2066/2008 de 12 de desembre pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i rehabilitació 
2009 - 2012. Aquesta modificació vol contextualitzar el Pla d'Habitatge enmig d'un context de crisi on es 
prioritza el foment del lloguer i la rehabilitació. (veure Reial Decret)  
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