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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I 
ALTRES PROPOSTES DE NORMA 

PROJECTES DE LLEI 3.01.01. 

Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 200-00005/08 

Informe de la Ponència de la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABI
TATGE 

La Ponència de la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, nomenada el dia 11 d’abril de 2007 i integrada 
pels diputats Carles Sala i Roca, del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió; Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Par
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; M. 
Àngeles Olano i García, del Grup Parlamentari del Par
tit Popular de Catalunya; Dolors Clavell i Nadal, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, i Albert Rivera Díaz, del 
Grup Mixt, que n’ha estat designat designada ponent 
relatora Dolors Clavell i Nadal, de conformitat amb el 
que estableix l’article 109.4 del Reglament del Parla
ment, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 31 de 
maig, 14, 19 i 26 de juny i 10 de juliol de 2007. Han 
assessorat la Ponència el lletrat Francesc Pau i Vall i 
l’assessor lingüístic Enric Tudó Rialp, i l’ha assistida la 
gestora parlamentària Maria José Bello Ruiz. 

Després d’estudiar el Projecte de llei del dret a l’habi
tatge a Catalunya i les esmenes presentades, d’acord 
amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament 
del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe se
güent: 

PROJECTE DE LLEI DEL DRET A L’HABITATGE A CATALUNYA 

TRAM. 200-00005/08 

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. OBJECTE 

TEXT PRESENTAT 

1.1 L’objecte d’aquesta Llei és la regulació del dret a 
l’habitatge en el territori de Catalunya, entès com el 
conjunt d’actuacions, drets i obligacions dels agents 
públics, privats i socials que han de garantir la major 
efectivitat del dret constitucional i estatutari de totes les 
persones a accedir a un habitatge digne i adequat a la 

seva situació familiar, econòmica i social en les diver
ses etapes de la vida. 

1.2 La regulació del dret a l’habitatge comprèn: 

a) L’assignació de competències en la matèria. 

b) La definició de les polítiques d’habitatge i la concre
ció dels instruments de planificació i programació que 
han de permetre posar-les en pràctica. 

c) La fixació dels paràmetres de qualitat de l’edificació 
i de les mesures que han de permetre garantir i mante
nir el seu bon ús, conservació i rehabilitació. 

d) La protecció de les persones usuàries d’habitatge i la 
transparència en el mercat immobiliari. 

e) La definició dels drets, deures i criteris a respectar en 
l’exercici de les activitats de promoció, construcció, 
transacció i administració d’habitatges en referència, 
exclusivament a les matèries objecte d’aquesta llei. 

f) El règim jurídic i condicions d’adjudicació, gestió i 
control dels habitatges amb protecció oficial, privats i 
públics, la seva provisió i la previsió d’altres actuacions 
protegibles. 

g) Les mesures d’intervenció administrativa i el règim 
sancionador. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 1 
1 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (16) 

«L’objecte d’aquesta Llei [...] situació familiar, eco
nòmica, social, així com a la seva diversitat funcional, 
en les diverses etapes de la vida» 

APARTAT 2 

LLETRES A - G 

No s’ha presentat cap esmena. 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 2 
2 D’addició 

G. Mixt (1) 

Addició d’una nova lletra h. 

«h) L’establiment de paràmetres d’accessibilitat» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 1. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 2 amb la 
redacció següent: 

c) La fixació dels paràmetres de qualitat i d’accessibi
litat a l’edificació i de les mesures que han de perme
tre garantir i mantenir el seu bon ús, conservació i re
habilitació. 
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ARTICLE 2. FINALITATS 

TEXT PRESENTAT 

La Llei té com a finalitats: 

a) Fer efectiu el dret constitucional de la ciutadania a un 
habitatge digne i adequat i la resta de drets constituci
onals connectats. 

b) Establir criteris de coherència entre les actuacions 
públiques i privades de promoció i rehabilitació d’ha
bitatges i les polítiques públiques de desenvolupament 
econòmic, social i urbanístic. 

c) Garantir la qualitat dels habitatges i dels elements 
comuns dels edificis de què formin part, fixant criteris 
de cohesió social i ambiental de les edificacions amb ús 
residencial i vetllant per la creació d’un medi ambient 
urbà digne i adequat. 

d) Impulsar la conservació, rehabilitació, reforma o 
renovació del patrimoni immobiliari residencial exis
tent a Catalunya. 

e) Protegir els drets dels consumidors i dels usuaris 
d’habitatge, fixant les regles que han de complir els 
diferents agents que intervenen en la promoció i en el 
procés d’edificació, manteniment, reforma i rehabilita
ció dels habitatges i dels edificis, així com les de les 
parts en les relacions jurídiques que s’estableixen en les 
diferents formes de transmissió, ús i tinença dels habi
tatges. 

f) Evitar la discriminació en l’accés a l’habitatge, esta
blint mesures d’acció positiva en favor de col·lectius 
vulnerables, promovent l’eliminació d’obstacles i res
triccions en l’exercici del dret a l’habitatge i penalitzant 
conductes discriminatòries. 

g) Aconseguir una oferta significativa d’habitatges des
tinats a polítiques socials i, en especial, d’habitatges 
amb protecció oficial, en les seves diferents modalitats, 
territorialment equilibrada i adaptada a les diverses si
tuacions territorials, urbanes, socioeconòmiques, perso
nals i familiars susceptibles d’acollir-s’hi, amb especial 
atenció als col·lectius exclosos o amb risc d’exclusió en 
l’accés al mercat, per raons de caràcter estructural o 
conjuntural. 

h) Promoure la diversitat i la cohesió social en els bar
ris i sectors residencials de les ciutats i pobles, com a 
garantia d’una adequada integració urbana i per a la 
prevenció de fenòmens de segregació, exclusió, discri
minació o assetjament per raons socioeconòmiques, 
demogràfiques, de gènere, culturals, religioses o de 
qualsevol altra mena. 

i) Delimitar els continguts de la funció social de la pro
pietat en relació als béns immobles de caràcter residen
cial i establir els paràmetres que permetin identificar i 
corregir les situacions d’incompliment de dita funció 
social. 

j) Potenciar el paper i les actuacions de les cooperati
ves d’habitatge i de les entitats de caràcter social i as
sistencial en els diferents àmbits de les polítiques de 
promoció, construcció, conservació, rehabilitació i re
novació del parc d’habitatges, així com la seva adminis
tració i gestió. 

3.01.01. 

ESMENES PRESENTADES 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 3 
De modificació 3 
G. P. de Convergència i Unió (17) 

«a) Fer efectiu el dret contemplat a l’Estatut de Cata
lunya i la resta de drets connectats a accedir a un ha
bitatge digne i adequat» 

LLETRES B - E
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA F 

ESMENA NÚM. 4 
De modificació 4 
G. P. de Convergència i Unió (18) 

«Evitar la discriminació en l’accés a l’habitatge, pro
movent accions que tendeixin a eradicar qualsevol dis
criminació en l’accés per a col·lectius amb diversitat 
funcional i penalitzant conductes discriminatòries» 

LLETRA G 

ESMENA NÚM. 5 
De modificació 5 
G. Mixt (2) 

«g) Aconseguir una oferta significativa d’habitatges des
tinats a polítiques socials i, en especial, d’habitatges amb 
protecció oficial, en les seves diferents modalitats, 
primant l’habitatge de lloguer, territorialment equilibra
da i adaptada, [...]» 

ESMENA NÚM. 6 
De modificació 6 
G. P. de Convergència i Unió (18) 

«[...], per raons de caràcter estructural o conjuntural o 
de diversitat funcional.» 

LLETRA H
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA I 

ESMENA NÚM. 7 
De supressió 7 
G. Mixt (3) 

«[...] als béns immobles de caràcter residencial, i esta
blir els paràmetres que permetin identificar i corregir 
les situacions [...]» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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LLETRA J 

8 
ESMENA NÚM. 8 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (4) 

«j) Potenciar el paper i les actuacions de les cooperati
ves d’habitatges i de les entitats de caràcter social [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 5. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
7 i 8. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte l’esmena núm. 3 amb la 
redacció següent: 

a) Fer efectiu el dret constitucional, contemplat a l’Es
tatut de Catalunya, de la ciutadania a un habitatge digne 
i adequat i la resta de drets constitucionals connectats. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 4 amb la 
redacció següent: 

f) Evitar [...] de col·lectius vulnerables, promovent ac
cions que tendeixin a eradicar qualsevol discriminació 
en l’exercici del dret a l’habitatge i penalitzant conduc
tes discriminatòries. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 6 amb la 
redacció següent: 

g) Aconseguir [...], personals, familiars o de diversitat 
funcional susceptibles d’acollir-s’hi, amb especial aten
ció als col·lectius exclosos o amb risc d’exclusió en 
l’accés al mercat, per raons de caràcter estructural o 
cojuntural. 

ARTICLE 3. DEFINICIONS 

TEXT PRESENTAT 

Per a una millor comprensió terminològica, es delimi
ta l’abast que en aquesta Llei tenen els conceptes se
güents: 

a) Habitatge és tota edificació fixa habitable, destinada 
a residència de persones físiques o utilitzada com a tal, 
que compleix la funció social d’aportar a les persones 
que hi resideixen l’espai, instal·lacions i mitjans mate
rials precisos per satisfer les seves necessitats personals 
ordinàries d’habitació, També formen part de l’habitat
ge els espais i els serveis comuns o annexos vinculats 
a l’habitatge, de l’immoble en què està situat. 

La condició d’habitatge ha de quedar emparada per 
l’acreditació del compliment dels requisits d’habitabi
litat, d’acord amb el que s’estableix en aquesta llei i la 
normativa que la desenvolupi. 

b) Habitatge principal és aquell que suposa domicili en 
el padró municipal. 

c) Habitatge secundari o de segona residència és l’uti
litzat de forma intermitent o en estades temporals de 
menys de sis mesos a l’any, sense constituir domicili en 
el padró d’habitants. 

d) Habitatge buit és el que roman permanentment des
ocupat durant un termini superior a dos anys, sense 
causa justificada. S’entén per causa justificada un tras
llat per raons laboral, canvi de domicili per situació de 
dependència, o abandonament d’habitatges en zones 
rurals en procés de pèrdua de població 

e) Habitatge sobreocupat és aquell en el què s’hi duu a 
terme una activitat d’allotjament amb ocupació excessiva 
en consideració a la superfície i als serveis de l’habitat
ge, tal com la determinin els estàndards de superfície per 
persona fixats com a requisits mínims d’habitabilitat 
de Catalunya. No s’entendrà que constitueixin situa
ció de sobreocupació, als efectes d’aquesta Llei, les 
unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu 
fins segon grau, encara que superin aquests estàndards. 

f) Infrahabitatge és l’immoble que es destina a allotja
ment de persones sense disposar de cèdula d’habitabi
litat, sense poder obtenir-la. 

g) Habitatge d’inserció és aquell gestionat per adminis
tracions públiques o per entitats sense afany de lucre 
destinat a atendre persones que requereixen una aten
ció especial, i cedit en règim de lloguer o altres formes 
d’ocupació. 

h) Ús turístic d’un habitatge és quan, amb l’autoritza
ció de l’administració competent, se cedeix a un tercer, 
en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que 
impliqui contraprestació econòmica, en condicions 
d’immediata disponibilitat per a una estada de tempo
rada, no podent esdevenir domicili principal ni secun
dari del cessionari. 

i) Sense sostre és la situació de mancança manifesta 
d’habitatge digne i adequat per a la persona o unitat de 
convivència, consistent en la no disposició d’un domi
cili, en viure al carrer, o en viure en espais no conside
rables habitatge en els termes d’aquesta Llei. També 
tenen la consideració de sense sostre les persones ob
jecte d’un procés de desnonament motivat per impos
sibilitat acreditada de poder satisfer el lloguer. 

j) Cohesió social, des de la perspectiva de l’habitatge, 
és el conjunt de condicions constructives i d’atribució 
dels habitatges que permetin la diversitat social sobre el 
territori, mitjançant l’existència d’un parc d’habitatges 
a preu assequible suficient per a tots els segments de 
població i l’establiment de criteris d’adjudicació dels 
habitatges protegits que evitin la segregació espacial; la 
cohesió social ha de comportar la barreja de l’ús resi
dencial amb altres usos urbanístics i la barreja dels ha
bitatges amb protecció oficial amb la resta d’habitatges, 
tant en els nous desenvolupaments urbanístics com en 
els processos de renovació urbana. Quan l’habitatge se 
situa en un nucli de població és també condició de co
hesió social el disposar d’un entorn urbanitzat, acces
sible i equipat –en els termes i condicions fixats en la 
legislació i planificació territorial i urbanística– que 

3.01.01. 
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possibiliti la mobilitat, les relacions socials i laborals i 
l’accés als serveis bàsics per garantir l’efectivitat de la 
resta dels drets i deures constitucionals i estatutaris. 

k) Sostenibilitat ambiental és el conjunt de condicions 
que faciliten l’ús eficient de materials en l’edificació, 
l’estalvi i l’ús eficient de les energies i recursos, la mi
nimització i gestió dels residus domèstics i de les emis
sions i, en general, tot allò orientat a l’ecoeficiència 
dels edificis, dels habitatges, estances i espais comuns 
que els integren i de les seves instal·lacions. 

ESMENES PRESENTADES 

LLETRA A 

PARÀGRAF 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

PARÀGRAF 2 

ESMENA NÚM. 9 
De modificació 9 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (5) 

«La condició d’habitatge ha de quedar emparada per 
l’acreditació del compliment de les condicions d’habi
tabilitat, d’acord amb el que s’estableix [...]» 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 10 
De modificació 10 
G. P. de Convergència i Unió (19) 

«Habitatge principal és aquell que suposa domicili en 
el padró municipal o està ocupat permanentment du
rant un mínim de sis mesos l’any.» 

ESMENA NÚM. 11 
D’addició11 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1) 

«[...] que suposa domicili en el padró municipal, o està 
ocupat permanentment durant un mínim de sis mesos 
l’any» 

LLETRA C
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 12 
De supressió 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3) 

De tot el text de la lletra. 

3.01.01. 

ESMENA NÚM. 13 
13 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (20) 

«d) Habitatge buit [...] un termini superior a cinc anys, 
sense causa justificada [...] en zones rurals en procés de 
pèrdua de població, litigis judicials pendents de reso
lució que tinguin com objecte la propietat de l’habitat
ge i altres causes personals, econòmiques o familiars 
que justifiquin la desocupació.» 

LLETRA E 

ESMENA NÚM. 14 
14 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (2) 

«[...] d’habitabilitat de Catalunya. No s’entendrà que 
constitueix situació de sobreocupació, als efectes 
d’aquesta llei, les unitats de convivència vinculades per 
llaços de parentiu fins segon grau, encara que superin 
aquests estàndars.» 

ESMENA NÚM. 15 
15 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (6) 

«e) Habitatge sobreocupat és aquell en el què s’hi duu 
a terme una activitat d’allotjament il·legal amb ocupació 
excessiva en consideració a la superfície i als serveis de 
l’habitatge, tal com la determinin els estàndards de su
perfície per persona fixats com a condicions d’habitabi
litat de Catalunya. No s’entendrà que constitueixin situ
ació de sobreocupació, als efectes d’aquesta Llei, les 
unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, 
encara que superin els estàndards de superfície per per
sona fixats, sempre i quan l’ocupació excessiva no com
porti incompliments manifestos de les condicions exigi
bles de salubritat i higiene i/o no generi problemes greus 
de convivència amb l’entorn.» 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 16 
16 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (7) 

Addició de noves lletres g i h. 

«g) S’entén per rehabilitació el conjunt d’obres de ca
ràcter general que, sense modificar la configuració 
arquitectònica global de l’edifici, en milloren la seva 
qualitat a partir de les condicions de seguretat, funci
onalitat, accessibilitat i eficiència energètica. 

h) S’entén per gran rehabilitació el conjunt d’obres 
que exclouen únicament l’enderrocament de façanes, o 
constitueixen una actuació global en tot l’edifici que 
n’afecta l’estructura o el seu ús general.» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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LLETRA G 

17 
ESMENA NÚM. 17 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (8) 

L’antiga lletra g passa a ser lletra i. 

LLETRA H 

ESMENA NÚM. 18 
18 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (11) 

L’antiga lletra h passa a ser lletra l. 

LLETRA I 

ESMENA NÚM. 19 
19 De modificació i addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (12) 

L’antiga lletra i passa a ser lletra m. 

«m) Sense sostre és la situació de mancança manifesta 
d’habitatge digne i adequat per a la persona o unitat de 
convivència, consistent en la no disposició d’un domi
cili, en viure al carrer, o en viure en espais no conside
rables habitatge en els termes d’aquesta Llei, que supo-
sin una situació d’exclusió social efectiva, a causa de 
barreres socials o de dificultats personals per a portar 
una vida autònoma. També tenen la consideració de 
sense sostre les persones objecte d’un procés de desno
nament motivat per impossibilitat acreditada de poder 
satisfer el lloguer» 

LLETRA J 

ESMENA NÚM. 20 
20 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (13) 

L’antiga lletra j passa a ser lletra n. 

ESMENA NÚM. 21 
21 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (21) 

«[...] el disposar d’un entorn urbanitzat, accessible per 
a tothom, independentment de la seva diversitat funci
onal, i equipat –en els termes i condicions fixats [...]» 

LLETRA K 

ESMENA NÚM. 22 
De modificació 22 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (14) 

L’antiga lletra k passa a ser lletra o. 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 23 
D’addició23 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (9) 

Addició d’una nova lletra j. 

«j) Habitatge dotacional públic és el destinat a la sa
tisfacció dels requeriments temporals dels col·lectius de 
persones amb necessitats d’emancipació, d’acollida, o 
d’assistència residencial, com ara els joves, la gent 
gran, les dones maltractades, els immigrants, les per
sones separades o divorciades que hagin perdut el dret 
a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents 
de reallotjament per operacions públiques de substitu
ció d’habitatges o per actuacions d’execució del plane
jament urbanístic, o les persones sense sostre, entre 
d’altres. La superfície d’aquests habitatges vindrà de
terminada per les exigències de les necessitats a satis
fer.» 

ESMENA NÚM. 24 
D’addició24 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (10) 

Addició d’una nova lletra k. 

«k) Masoveria urbana és aquell contracte mitjançant el 
qual una persona cedeix l’ús del seu habitatge a can-
vi de la realització de les obres de rehabilitació i man
teniment durant el termini que s’acordi.» 

ESMENA NÚM. 25 
D’addició25 
G. P. de Convergència i Unió (22) 

Addició d’una nova lletra l. 

«l) Rehabilitació és el conjunt d’obres de caràcter ge
neral que, sense modificar la configuració arquitectò
nica global de l’edifici o habitatge, en milloren la seva 
qualitat a partir de les condicions de seguretat, funci
onalitat, accessibilitat i eficiència energètica.» 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENA NÚM. 26 
D’addició26 
G. P. de Convergència i Unió (22) 

Addició d’una nova lletra m. 

«m) Gran rehabilitació és el conjunt d’obres que exclo
uen únicament l’enderrocament de façanes, o constitu
eixen una actuació global en tot l’edifici que n’afecta 
l’estructura o el seu ús general.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 11, 12 i 14. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 i 26. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 10 amb la 
redacció següent: 

3. c) Habitatge secundari o de segona residència és 
l’utilitzat de forma intermitent o en estades temporals. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 13 amb la 
redacció següent: 

3. d) Habitatge buit és el que roman permanentment 
desocupat durant un termini superior a dos anys, sen
se causa justificada. S’entén per causa justificada un 
trasllat per raons laborals, canvi de domicili per situa
ció de dependència, abandonament d’habitatges en 
zones rurals en procés de pèrdua de població, o l’exis
tència de litigis judicials pendents de resolució que tin
guin com objecte la propietat de l’habitatge. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 23 amb la 
redacció següent: 

j) Habitatge dotacional públic és el destinat a la satis
facció dels requeriments temporals dels col·lectius de 
persones amb necessitats d’emancipació, d’acollida, o 
d’assistència residencial, com ara els joves, la gent 
gran, les dones maltractades, els immigrants, les perso
nes separades o divorciades que hagin perdut el dret a 
l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de 
reallotjament per operacions públiques de substitució 
d’habitatges o per actuacions d’execució del planeja
ment urbanístic, o les persones sense sostre, entre d’al
tres. La superfície d’aquests habitatges vindrà determi
nada per les exigències de les necessitats a satisfer. 

Podran ser considerats habitatges dotacionals públics 
els destinats a estades de curta durada de persones amb 
necessitat d’acompanyament per a assegurar la seva 
inserció social, amb tipologies i disseny que en perme
tin l’ús compartit per persones sense llaços familiars. 

ARTICLE 4. SERVEI D’INTERÈS GENERAL 

TEXT PRESENTAT 

4.1 El conjunt d’activitats vinculades amb la provisió 
d’habitatges destinats a polítiques socials es configura 
com un servei d’interès general per assegurar un habi
tatge digne i adequat per a tots els ciutadans. 

3.01.01. 

4.2 Per tal de facilitar l’homologació europea de con
ceptes en matèria d’habitatge, seran considerats habi
tatges socials els habitatges destinats a polítiques soci
als que estableix aquesta Llei, obtinguts de processos 
de nova construcció, de rehabilitació o de programes 
socials de mediació i cessió. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 5. COMPLIMENT DE LA FUNCIÓ SOCIAL 

TEXT PRESENTAT 

5.1 L’exercici del dret de propietat ha de complir la 
seva funció social. Constitueix incompliment de la fun
ció social de la propietat: 

a) L’incompliment per part de propietaris dels deures 
de conservació i rehabilitació quan això suposi un risc 
per a la seguretat de les persones, sempre que s’hagin 
garantit als propietaris que demostrin la seva necessitat 
els ajuts públics suficients per fer front al cost del deure 
de rehabilitació del seu habitatge. 

b) La desocupació permanent i injustificada d’un habi
tatge o d’un edifici d’habitatges 

c) La sobreocupació d’un habitatge. 

d) La manca de destí d’un habitatge amb protecció ofi
cial a residència habitual i permanent del propietari. 

5.2 Per garantir el compliment de la funció social de la 
propietat, les administracions competents en matèria 
d’habitatge arbitraran les vies positives de foment i 
concertació previstes en el Títol III d’aquesta Llei. 
També podran establir mesures de caràcter fiscal o co
ercitiu que propiciïn aquest compliment i penalitzin 
l’incompliment de la funció social. En la delimitació i 
declaració dels àmbits o situacions aïllades en què es 
produeixin les esmentades situacions d’incompliment 
de la funció social de la propietat, així com en la deter
minació i execució de les mesures previstes legalment 
que calgui adoptar, el Departament competent en ma
tèria d’habitatge i les administracions locals actuaran 
coordinadament. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 27 
27 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (4) 

De tot el text de la lletra. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENA NÚM. 28 
28 De supressió 

G. Mixt (4) 

De tot el text de la lletra. 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 29 
29 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (5) 

De tot el text de la lletra. 

LLETRA D 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 30 
30 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (6) 

«[...] previstes en el Títol III d’aquesta Llei. També 
podran establir mesures de caràcter fiscal o coercitiu 
que propiciïn aquests compliment i penalitzin l’incom
pliment de la funció social. En la delimitació i [...]» 

ESMENA NÚM. 31 
31 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (23) 

«previstes en el Títol III d’aquesta Llei. També podran 
establir mesures de caràcter fiscal o altres que propiciïn 
aquest compliment [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 27, 28, 29 i 30. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 31. 

ARTICLE 6. ACCIÓ PÚBLICA 

TEXT PRESENTAT 

Qualsevol ciutadà o ciutadana, en exercici de l’acció 
pública en matèria d’habitatge, pot exigir davant els 
òrgans administratius i davant la jurisdicció contenci
osa administrativa el compliment de la legislació i de 
les disposicions i mesures previstes en el planejament 
en matèria d’habitatge, d’acord amb la legislació apli
cable. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 32 
32 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (7) 

De tot el article. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 
núm. 32. 

TÍTOL I. DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’HABITATGE 

ARTICLE 7. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT 

TEXT PRESENTAT 

7.1 L’Administració de la Generalitat ha de contribuir 
a garantir el dret a l’habitatge a Catalunya i, per fer-ho, 
exerceix les competències que permeten assegurar la 
preservació efectiva dels interessos generals en matèria 
d’habitatge i la coordinació amb l’actuació dels ens 
locals, amb respecte al principi de subsidiarietat. 

7.2 L’administració de la Generalitat, mitjançant el 
Departament que tingui atribuïdes les competències en 
matèria d’habitatge, exerceix les competències pròpies 
en aquest àmbit, fomenta l’acció dels ens locals, coo
pera en l’exercici de llurs competències i, en supòsits 
d’inactivitat o d’incompliment, se subroga en l’exercici 
de les facultats corresponents en la forma prevista en la 
legislació sobre règim local. Tot això sens perjudici de 
les competències que en aquesta mateixa Llei són reco
negudes a altres Departaments de la Generalitat. 

7.3 L’exercici proporcionat de les competències exigeix 
la suficient participació del nivell local i la ponderació 
objectiva i acurada dels seus interessos en els processos 
de presa de decisions. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 33 
33 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (24) 

«1 [...] interessos generals en matèria d’habitatge, la 
coordinació amb l’actuació dels ens locals, amb respecte 
al principi de subsidiaritat,i la concertació i col·labora
ció amb els agents d’iniciativa social i privada que ac
tuen sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.» 

APARTATS 2 - 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 33. 

ARTICLE 8. COMPETÈNCIES LOCALS 

TEXT PRESENTAT 

8.1 Els ens locals, sota el principi d’autonomia per a la 
gestió dels seus interessos, exerceixen llurs competèn
cies d’habitatge en els termes establerts per la legisla
ció de règim local, la legislació urbanística i per aquesta 
Llei, sense perjudici de la capacitat de celebrar conve
nis i concertar actuacions amb altres Administracions. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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8.2 Ultra les competències de promoció i gestió que els 
reconeix la legislació local, els ens locals podran con
certar amb l’administració de la Generalitat polítiques 
pròpies d’habitatge en el marc dels instruments locals 
i supralocals de planificació previstos en aquesta Llei i 
en la legislació urbanística i instar la creació de consor
cis o oficines locals d’habitatge per a la gestió conjunta 
de funcions i serveis vinculats a l’habitatge. 

8.3 Els ens locals que, per llur dimensió o per manca de 
recursos, no puguin exercir plenament les competènci
es d’habitatge, poden sol·licitar a les administracions 
d’àmbit territorial superior la prestació d’assistència 
tècnica, financera i jurídica. 

8.4 Els ens locals, la dimensió dels quals dificulti 
l’exercici eficient de les competències que aquesta Llei 
els atribueix en els àmbits relatius al control de la qua
litat del parc immobiliari, igualtat en l’accés i l’ocupa
ció dels habitatges, i activitats de control i sanció, po
dran encomanar a un altre ens local o al Departament 
competent en matèria d’habitatge la realització de les 
gestions vinculades a aquestes competències. L’encàr
rec de gestió s’efectuarà en els termes contemplats a 
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 34 
34 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (25) 

«1 [...] amb altres Administracions i agents d’iniciati
va de caràcter social i privada que actuen que actuen 
sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.» 

APARTATS 2 - 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 34. 

ARTICLE 9. EL CONSELL ASSESSOR DE L’HABITATGE DE 

CATALUNYA 

TEXT PRESENTAT 

9.1 El Consell Assessor de l’habitatge de Catalunya és 
l’organisme de caràcter consultiu i assessor de la Gene
ralitat de Catalunya en matèria d’habitatge, adscrit al 
Departament competent en matèria d’habitatge, i li 
correspon: 

a) Fer propostes i suggeriments sobre qualsevol as
sumpte en matèria d’habitatge. 

b) Elaborar els informes i els dictàmens que li sol·liciti 
el Conseller competent en matèria d’habitatge, sobre 
els instruments de planificació i programació en matè
ria d’habitatge, així com dels plans d’habitatge. 

c) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per la 
normativa vigent en matèria d’habitatge. 

3.01.01. 

9.2 Als efectes del que disposa l’article 64 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procedi
ment i règim jurídic de l’administració de la Generali
tat de Catalunya, els projectes de disposició general en 
matèria d’habitatge hauran de ser sotmesos a audiència 
pública de les entitats representades en el Consell As
sessor de l’Habitatge. 

9.3 La composició i el funcionament del Consell Asses
sor de l’habitatge de Catalunya han d’ésser determinats 
pel Govern a proposta del Conseller competent en ma
tèria d’habitatge. Hi estaran representats: l’administra
ció de la Generalitat i l’administració local, els consu
midors i usuaris, el Consell de la Joventut de Catalunya, 
els agents socials de caràcter sindical i empresarial, les 
entitats veïnals, els col·lectius professionals d’arquitec
tes, arquitectes tècnics o aparelladors, enginyers indus
trials, entre d’altres; els col·lectius empresarials vincu
lats amb el sector de la construcció i de la promoció 
d’habitatges i els agents vinculats amb l’habitatge; les 
associacions de promotors públics d’habitatges; la Fe
deració de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya; i les 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquin de 
forma principal a la promoció del dret a l’habitatge de 
col·lectius desafavorits. 

9.4 En la composició del Consell es tendirà a la paritat 
de gènere. 

9.5 El president del Consell Assessor de l’habitatge de 
Catalunya és el Conseller competent en matèria d’ha
bitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 35 
De supressió 35 
G. Mixt (5) 

De tot el text de l’article 9. 

APARTAT 1 

LLETRA A
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 36 
D’addició36 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (15) 

«[...] sobre els instruments de planificació i programa
ció en matèria d’habitatge, així com dels projectes de 
llei i dels plans d’habitatge» 

LLETRA C
 

No s’ha presentat cap esmena.
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APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 37 
37 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (26) 

«[...], els projectes de disposició general en matèria 
d’habitatge hauran de ser sotmesos a informació públi
ca o a audiència del Consell Assessor de l’Habitatge.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 38 
38 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (16) 

«[...] Hi estaran representats: l’administració de la Ge
neralitat i l’administració local, els consumidors i usu
aris, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
els agents socials de caràcter sindical i empresarial, les 
entitats veïnals, els col·lectius professionals d’arquitec
tes, arquitectes tècnics o aparelladors, enginyers indus
trials, entre d’altres; els col·lectius empresarials vincu
lats amb el sector de la construcció i de la promoció 
d’habitatges i els agents vinculats amb l’habitatge; les 
associacions de promotors públics d’habitatges; la Fe
deració de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya; i 
les organitzacions sense ànim de lucre que es dediquin 
de forma principal a la promoció del dret a l’habitatge 
de col·lectius desafavorits.» 

ESMENA NÚM. 39 
D’addició39 
G. P. de Convergència i Unió (27) 

«[...] els consumidors i usuaris, el Consell Nacional de 
la Joventut [...]» 

APARTAT 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 40 
De modificació 40 
G. P. de Convergència i Unió (28) 

«5. El President del Consell Assessor de l’habitatge de 
Catalunya serà elegit pel Ple del Parlament de Catalu
nya. La proposta de president serà formulada per la 
Comissió del Parlament competent en els temes d’Ha
bitatge prèvia consulta a les institucions, entitats o as
sociacions que integren el Consell Assessor de l’Habi
tatge de Catalunya.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 35 i 40. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
36, 37, 38 i 39. 

TÍTOL II. DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I LA PROGRA
MACIÓ EN MATÈRIA D’HABITATGE 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 10. CONCEPTE 

TEXT PRESENTAT 

10.1 La planificació i la programació d’habitatge 
s’adreça a la determinació dels continguts socials de 
l’ús residencial del sòl en el marc del planejament ter
ritorial general i parcial existent, identificant i preser
vant els interessos generals relacionats amb l’habitatge 
i cercant el desenvolupament sostenible econòmic, 
ambiental i social, per tal de corregir els desequilibris 
que el mercat produeix en implantar usos sobre el ter
ritori i per millorar la qualitat de vida del conjunt de la 
població. 

10.2 La planificació i programació d’habitatge pot és
ser elaborada per l’administració de la Generalitat, 
mitjançant el Departament competent en matèria d’ha
bitatge, o pels ens locals, prèvia concertació amb l’es
mentat Departament. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 41 
De supressió 41 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8) 

«[...] per l’Administració de la Generalitat, mitjançant 
el Departament competent en matèria d’habitatge, o 
pels ens locals, prèvia concertació amb l’esmentat 
Departament.» 

ESMENA NÚM. 42 
D’addició42 
G. P. de Convergència i Unió (29) 

«[...] Departament competent en matèria d’habitatge 
previ informe preceptiu dels ens locals, o pels ens lo
cals, prèvia concertació amb l’esmentat Departament.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 41 i 42. 

ARTICLE 11. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ I DE PRO
GRAMACIÓ D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

11.1 Els instruments de planificació i de programació 
d’habitatge han de concretar, dins de l’àmbit que els 
correspongui, l’aplicació de l’objecte i finalitats 
d’aquesta Llei, mitjançant l’establiment de directrius, 
objectius temporals, propostes operatives, indicadors 
de control, llindars de sostenibilitat, recomanacions i 
normes d’aplicació directa. 

3.01.01. 
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11.2 Els instruments de planificació i programació 
d’habitatge establerts per aquesta llei són els següents: 

a) El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya 
i els seus instruments de desenvolupament parcial. 

b) Els Programes supralocals d’habitatge. 

c) Els Plans Locals d’Habitatge. 

11.3 La inobservança de les previsions dels plans i pro
grames referits a l’apartat anterior, amb el requeriment 
i la declaració d’incompliment previs d’acord amb la 
legislació local aplicable, possibilita que el titular del 
Departament competent en matèria d’habitatge s’hi 
pugui subrogar, adoptant les mesures necessàries per al 
compliment de l’obligació, en substitució dels ens lo
cals. En cas que la inobservança es refereixi a l’aplica
ció d’actuacions de caràcter urbanístic, el Departament 
competent en matèria d’habitatge instarà al Departa
ment competent en matèria urbanística per tal que es 
produeixi la subrogació d’aquest. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

LLETRES A - B 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 43 
De supressió 43 
G. P. de Convergència i Unió (30) 

De tot el text de la lletra. 

APARTAT 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 
núm. 43. 

ARTICLE 12. EL PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’HABI
TATGE DE CATALUNYA 

TEXT PRESENTAT 

12.1 El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalu
nya constitueix el marc orientador per a l’aplicació en 
tot el territori de Catalunya de les polítiques previstes 
en aquesta Llei i ha de desenvolupar les previsions del 
Pla Territorial General de Catalunya i ser coherent amb 
els Plans Territorials Parcials i Plans Directors Territo
rials existents, per facilitar-ne el seu compliment, jus
tificant expressament el seu grau d’adequació. 

12.2 El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalu
nya ha de contenir una estimació de les necessitats, 
dèficits i desequilibris en matèria d’habitatge. En 
aquest sentit, el Pla Territorial d’habitatge inclourà, 
entre d’altres, les següents anàlisis: 

3.01.01. 

a) Quantificació del sòl residencial susceptible de nous 
desenvolupaments. 

b) Quantificació del sòl residencial creat de nou en els 
últims deu anys. 

c) Quantificació dels habitatges amb protecció oficial 
existents, identificació de la seva tipologia i determina
ció de la seva situació sobre el territori. 

d) Quantificació de les diverses modalitats d’ús dels 
habitatges: principal, secundari i buit, i de les seves 
respectives evolucions previsibles. 

e) Quantificació dels sòls i edificis d’administracions o 
empreses públiques desocupats i susceptibles de ser 
destinats a habitatge vinculat a polítiques d’habitatge 
social. 

f) Anàlisi de les dades demogràfiques bàsiques relaci
onades amb l’habitatge, especialment en referència als 
col·lectius vulnerables, com ara joves majors d’edat 
empadronats amb els seus pares, dones maltractades, 
immigrants, persones sense sostre, entre d’altres. 

g) Anàlisi de les dades sobre l’estat del parc edificat i 
de les necessitats de manteniment, millora o substitu
ció, amb atenció especial a les situacions i processos 
d’infrahabitatge. 

12.3 En relació amb aquestes anàlisis, el Pla Territori
al Sectorial d’Habitatge de Catalunya inclourà, entre 
d’altres, les següents previsions: 

a) Fixació de les necessitats de sostre dels diversos ti-
pus d’habitatge destinats a polítiques socials. 

b) Fixació de les necessitats de sostre d’habitatge amb 
protecció oficial. 

c) Determinació de les necessitats d’habitatge 
dotacional públic. 

d) Especificació dels criteris per fer el seguiment en 
l’aplicació del Pla i per a la seva modificació i revisió. 

12.4 En garantia d’interessos supralocals, a més de les 
reserves de sòl establertes com a mínimes per la legis
lació urbanística, el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge 
de Catalunya pot establir reserves de sòl més àmplies 
amb destí als habitatges indicats al paràgraf b) del punt 
3, en àmbits d’un o més municipis i pot incidir en el seu 
repartiment entre aquests, de forma equilibrada i no 
segregada, en concertació amb els respectius ajunta
ments afectats. 

12.5 El Departament competent en matèria d’habitatge 
ha d’elaborar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de 
Catalunya amb la col·laboració dels altres departaments 
de la Generalitat amb competències relacionades i, par
ticularment, del Departament competent en matèria de 
política territorial, el qual haurà d’emetre informe pre
ceptiu. El procediment d’elaboració comptarà amb la 
participació de la ciutadania i els ens locals, a fi de co
nèixer i ponderar els interessos privats i públics relaci
onats. L’aprovació inicial i provisional són competèn
cia del Conseller del Departament competent en 
matèria d’habitatge de la Generalitat. Correspon al 
Govern, escoltat el Consell Assessor de l’habitatge i 
rebut dictamen del Consell de Treball Econòmic i So
cial de Catalunya, aprovar el Pla Territorial Sectorial 
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d’Habitatge de Catalunya i donar-ne compte al Parla
ment. 

12.6 El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalu
nya pot establir determinacions per a ésser directament 
executades o per a ésser desenvolupades mitjançant 
planejament urbanístic. 

12.7 El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalu
nya pot ésser objecte de concreció i desenvolupament 
parcial mitjançant plans específics, segons es determi
ni en el propi Pla. 

12.8 El Govern de la Generalitat establirà una línia de 
finançament específica per atendre l’elaboració i els 
requeriments amb càrrega econòmica del Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

LLETRES A - C 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 44 
44 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (9) 

«[...] habitatges: principal, secundari, buit, i de les se-
ves respectives [...]» 

LLETRA E 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA F 

ESMENA NÚM. 45 
45 De modificació 

G. Mixt (6) 

«f) [...], dones maltractades, immigrants, persones sen
se sostre, persones amb reducció de la mobilitat i dis
capacitat, entre d’altres» 

ESMENA NÚM. 46 
46 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (17) 

«f) [...], immigrants, persones sense sostre, entre d’al
tres. També, singularment, en relació amb la prevenció 
de la segregació espaïal de la població amb diversitat 
funcional» 

APARTATS 3 I 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 47 
47 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (31) 

«5 [...] Consell de Treball Econòmic i Social de Cata
lunya, aprovar inicialment el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge, dotar-lo econòmicament i donar-ne 
compte al Parlament per la seva discussió i aprovació 
definitiva» 

APARTATS 6 I 7 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 8 

ESMENA NÚM. 48 
48 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (32) 

«8. El Govern de la Generalitat establirà una línia de 
finançament específica, en forma de Memòria Econò
mica que asseguri i concreti la inversió de la Genera
litat per fer efectives les mesures i per atendre els re
queriments amb càrrega econòmica previstos al Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 44 i 47. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 48. 

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 45 i 46 
amb la redacció següent: 

f) Anàlisi de les dades demogràfiques bàsiques relacio
nades amb l’habitatge, especialment en referència als 
col·lectius vulnerables, com ara joves majors d’edat em
padronats amb els seus pares, dones maltractades, immi
grants, persones sense sostre, entre d’altres. També, sin
gularment, en relació amb la prevenció de la segregació 
espaïal de la població amb diversitat funcional. 

ARTICLE 13. ELS PROGRAMES SUPRALOCALS ESPECÍFICS 

D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

13.1 El conseller competent en matèria d’habitatge pot 
programar actuacions en matèria de gestió residencial 
del sòl i d’habitatge, que afectin a interessos supra
locals, conjuntament amb el Departament competent en 
matèria de política territorial, a manca de Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge de Catalunya i sempre que no 
existeixi una prèvia concertació a nivell local mitjan
çant un Pla Local d’Habitatge, regulat en l’article 14 
d’aquesta Llei, o un Programa d’Actuació Urbanística 
Municipal, un pla urbanístic plurimunicipal o un Pla 
Director Urbanístic regulats per la legislació urbanísti
ca. Les operacions objecte de programació s’han de 
preveure per a un temps determinat i es procurarà for
malitzar convenis amb els ens locals corresponents. 

3.01.01. 
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13.2 L’Administració de la Generalitat pot adquirir ter
renys, en qualsevol classe de sòl, de conformitat amb el 
que preveu la legislació urbanística. 

13.3 El Govern de la Generalitat establirà una línia de 
finançament específica per atendre l’elaboració i els 
requeriments amb càrrega econòmica dels programes 
supralocals específics d’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 49 
De supressió 49 
G. P. de Convergència i Unió (33) 

«[...] Pla Territorial d’Habitatge Sectorial d’Habitatge 
de Catalunya i sempre que no existeixi una prèvia con
certació a nivell local mitjançant un Pla Local d’Ha
bitatge, regulat en l’article 14 d’aquesta Llei, o un Pro
grama d’Actuació Urbanística [...]» 

APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 50 
50 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (34) 

«3. El Govern de la Generalitat establirà una línia de 
finançament específica, en forma de Memòria Econò
mica que asseguri i concreti la inversió de la Genera
litat per fer efectives les mesures i per atendre els re
queriments amb càrrega econòmica previstos en els 
programes supralocals específics d’habitatge» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 
núm. 49. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 50. 

ARTICLE 14. ELS PLANS LOCALS D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

14.1 Sempre que no existeixi un Programa d’actuació 
urbanística municipal amb contingut equiparable, els 
ajuntaments, per concertar polítiques d’habitatge amb 
l’Administració de la Generalitat que comportin apor
tació de recursos econòmics per part d’aquesta, hauran 
d’aprovar un Pla Local d’Habitatge. 

14.2 Els Plans Locals d’Habitatge determinen les pro-
postes i compromisos municipals en política d’habitat
ge i constitueixen la proposta marc per concertar políti
ques d’habitatges amb l’administració de la Generalitat. 

14.3 Els Plans Locals d’Habitatge hauran de contenir 
un apartat d’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habi
tatge al municipi; un apartat d’objectius a assolir i de 
programes i estratègies d’actuació; i un apartat d’ava
luació econòmicofinancera d’aquestes actuacions. 

3.01.01. 

L’horitzó temporal dels plans locals d’habitatge serà de 
sis anys, sens perjudici de la possibilitat d’ampliar 
l’anàlisi i plantejar actuacions a més llarg termini. 
Transcorregut l’horitzó de temporal de sis anys, caldrà 
procedir a la revisió del pla local. 

14.3.1 En l’apartat d’anàlisi i diagnosi, els Plans Locals 
d’Habitatge, han de contenir: 

a) Previsions demogràfiques i de necessitats d’habitat
ge, amb identificació dels segments de població amb 
dificultats d’accés o precarietat en la tinença. 

b) Anàlisi de la situació dels sense sostre. 

c) Anàlisi del potencial d’oferta d’habitatges dirigits a 
polítiques socials, en el cas de municipis subjectes al 
mandat de solidaritat urbana establert en l’article 73. 

d) Anàlisi del potencial d’oferta d’habitatges, amb de
terminació de la quantitat, modalitats, règim d’accés i 
iniciativa pública o privada de les reserves de sostre per 
a habitatge amb protecció oficial, així com proposta de 
concreció o augment de les reserves. 

e) Anàlisi de les situacions d’infrahabitatge i dels edi
ficis d’habitatges i habitatges que no compleixen les 
condicions de qualitat definides en aquesta Llei. 

f) Avaluació de les necessitats de terrenys amb destí al 
sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic previst 
en la legislació urbanística. 

14.3.2 En l’apartat d’objectius i de programes i estra
tègies d’actuació, els Plans Locals d’Habitatge, han de 
contemplar: 

a) La definició de les possibles àrees subjectes als drets 
de tempteig i retracte a què es refereix l’article 16. 

b) Les línies d’actuació no vinculades a política de sòl 
però sí a la qualitat del parc construït i a la rehabilita
ció, a la utilització i a l’ocupació del parc d’habitatges 
existent. 

c) Els ajuts adreçats a grups de població amb especials 
dificultats d’allotjament, per lluitar contra l’exclusió 
social. 

d) Les possibilitats d’utilització dels diferents instru
ments per a política de sòl i habitatge previstos en la 
legislació urbanística, amb especial referència a la uti
lització dels instruments d’intervenció sobre l’edifica
ció i l’ús del sòl, i a la utilització i gestió del patrimo
ni públic de sòl i habitatge. 

14.3.3 En l’apartat d’avaluació econòmicofinancera, els 
Plans Locals d’Habitatge hauran de preveure: 

a) Els mecanismes que permetin articular la gestió del 
Pla, analitzant tant el finançament públic com el privat 
disponibles. Pel que fa al finançament públic, s’han de 
proposar els compromisos financers que requereixen 
concert amb l’Administració de la Generalitat. 

b) Els mecanismes de seguiment i avaluació del desple
gament del Pla i establiment d’indicadors de qualitat de 
la gestió. 

14.4 En el supòsit que existeixi la Memòria social es
tablerta en la legislació urbanística i regulada en l’arti
cle 20 d’aquesta Llei, el Pla Local d’Habitatge haurà de 
ser coherent amb les seves previsions. 
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14.5 La tramitació i aprovació dels Plans Locals d’Ha
bitatge s’acomodaran al que es disposa en la legislació 
de Règim Local respecte als règims de funcionament i 
d’adopció d’acords. La tramitació haurà d’incloure un 
període d’exposició pública i articularà mecanismes de 
participació ciutadana. L’aprovació correspondrà al ple 
de l’ajuntament. 

14.6 Per concertar polítiques d’habitatge amb el Go
vern de la Generalitat, l’ajuntament haurà de comuni
car l’acord d’aprovació del Pla Local d’Habitatge a la 
Direcció General d’Habitatge i trametre-li un exemplar. 
La Direcció General d’Habitatge podrà requerir a 
l’Ajuntament, de forma motivada, l’ampliació de la 
documentació aportada o la modificació del Pla en base 
al compliment de la legalitat, a les disponibilitats pres
supostàries i a la protecció d’interessos supralocals. 

14.7 El Govern de la Generalitat establirà una línia de 
finançament específica per atendre situacions de difi
cultat justificada pels municipis per a l’elaboració del 
Pla Local d’Habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 51 
De supressió 51 
G. P. de Convergència i Unió (35) 

De tot el text de l’article 14. 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 52 
D’addició52 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (18) 

«1. Sempre que no existeixi un Programa d’actuació 
urbanística municipal amb contingut equiparable, els 
ajuntaments, per concertar polítiques d’habitatge amb 
l’administració de la Generalitat que comportin aporta
ció de recursos econòmics per part d’aquesta, hauran 
d’aprovar un Pla Local d’Habitatge. En el cas dels 
municipis de menys de 3.000 habitants, n’hi haurà prou 
amb un Pla Local d’Habitatge Simplificat amb el con
tingut que s’especifica en l’apartat 7 d’aquest article.» 

APARTAT 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 3 

APARTAT 14.3.1 

ESMENA NÚM. 53 
53 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (19) 

«14.3.1 En l’apartat d’anàlisi i diagnosi, els Plans Lo
cals d’Habitatge han de contenir: 

a) Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les 
necessitats d’habitatge de la població, amb identifica
ció dels segments de població amb dificultats d’accés 
o precarietat en la tinença, i anàlisi de la situació dels 
sense sostre. 

b) Anàlisi del mercat d’habitatge, estudiant l’evolució 
i tendències de la construcció d’habitatges al munici
pi i els preus de mercat en les seves modalitats (primera 
mà, segona mà, lloguer); i diagnosi de la població que 
queda exclosa del mercat en funció dels seus ingressos. 

c) Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial 
d’oferta d’habitatges, amb determinació de la quanti
tat, modalitats, règim d’accés i iniciativa pública o 
privada de les reserves de sostre per a habitatge amb 
protecció oficial, i de sòl qualificat o reservat amb destí 
al sistema d’habitatge dotacional previst en la legisla
ció urbanística; i diagnosi del grau de cobertura de les 
necessitats d’habitatge de la població. 

d) Anàlisi del parc d’habitatges existent; i diagnosi de 
les situacions d’infrahabitatge i d’utilització anòmala 
dels habitatges; i dels edificis d’habitatge i habitatges 
que no compleixen les condicions de qualitat definides 
en aquesta Llei. 

e) Anàlisi del potencial total d’habitatges dirigits a 
polítiques socials, en el cas dels municipis subjectes al 
mandat de solidaritat urbana establert en l’article 73. 

f) Anàlisi dels recursos i instruments municipals adre
çats a portar a terme les polítiques d’habitatge, i diag
nosi de les necessitats de la seva millora o ampliació.» 

APARTAT 14.3.2 

ESMENA NÚM. 54 
54 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (20) 

«3.2. En l’apartat d’objectius i de programes i estratè
gies d’actuació, els Plans Locals d’Habitatge han de 
contemplar: 

a) Línies d’actuació vinculades a la utilització dels di
ferents instruments per a política de sòl i habitatge 
previstos en la legislació urbanística, amb especial re
ferència a la concreció o augment de les reserves per 
a habitatge protegit, la qualificació o reserva de ter
renys amb destí al sistema urbanístic d’habitatges 

3.01.01. 
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dotacionals, la utilització dels instruments d’interven
ció sobre l’edificació i l’ús del sòl, i la utilització i ges
tió del patrimoni públic de sòl i habitatge. 

b) Línies d’actuació no vinculades a política de sòl 
però sí a la qualitat del parc construït i a la rehabili
tació, a la utilització i a l’ocupació del parc d’habitat
ges existent, incloent la definició de possibles àrees de 
conservació i rehabilitació a les que es refereix l’arti
cle 36. 

c) Definició de les possibles àrees subjectes als drets de 
tempteig i retracte a que es refereix l’article 16. 

d) Ajuts adreçats a grups de població amb especials 
dificultats d’allotjament, per lluitar contra l’exclusió 
social. 

e) Definició i programació de les actuacions concretes 
a realitzar en els sis anys de vigència del Pla, establint 
les seves característiques tècniques i econòmiques, 
beneficiaris, agent o agents gestors, i programació tem
poral. 

f) Previsions de quantificació del total d’habitatges 
destinats a polítiques socials segons tipologies previs
tes a l’article 74 per l’acompliment quinquennal del 
mandat de solidaritat urbana, en el cas dels municipis 
que hi estiguin subjectes, i justificació de la coherència 
en relació a l’objectiu final de l’article 73.1» 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 55 
De supressió 55 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (10) 

De tot el text de la lletra. 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 56 
De supressió 56 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (11) 

«[...], a la utilització i a l’ocupació del parc d’habitat
ges existent.» 

APARTAT 14.3.3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTATS 4 I 5
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 6 

ESMENA NÚM. 57 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (21) 

«6. Per concertar polítiques d’habitatge amb el Govern 
de la Generalitat, l’ajuntament haurà de comunicar 
l’acord d’aprovació del Pla Local d’Habitatge al De
partament competent en matèria d’habitatge i trame

3.01.01. 

tre-li un exemplar. El Departament competent en ma
tèria d’habitatge podrà requerir a l’Ajuntament, de 
forma motivada, l’ampliació de la documentació apor
tada o la modificació del Pla en base al compliment de 
la legalitat, a les disponibilitats pressupostàries i a la 
protecció d’interessos supralocals» 

APARTAT 7 

ESMENA NÚM. 58 
58 De modificació i addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (24) 

L’apartat 14.7 passa a ser l’apartat 14.9 

«9. El Govern de la Generalitat establirà una línia de 
finançament específica per a atendre situacions de di
ficultat justificada per a l’elaboració del Pla Local 
d’Habitatge, i fomentarà la redacció de plans de ca
ràcter supramunicipal» 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 59 
59 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (22) 

Addició d’un nou apartat 7. 

«7. Els municipis de menys de 3.000 habitants podran 
abastar les finalitats que s’enumeren en l’apartat 1 
d’aquest article, amb l’aprovació d’un Pla Local d’Ha
bitatge Simplificat, en el que s’analitzaran i diagnosti
caran les necessitats d’habitatge de la població del 
municipi, en especial les dels col·lectius amb dificultat 
d’accés, i es proposaran els objectius i línies d’actua
ció per a solucionar-les, tenint en compte tant els ins
truments definits en la legislació urbanística com els 
ajuts i altres instruments definits en aquesta Llei.» 

ESMENA NÚM. 60 
60 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (23) 

Addició d’un nou apartat 8. 

«8. Els ajuntaments que ho desitgin, per tal de coordi
nar les seves polítiques d’habitatge, podran formular 
Plans Locals d’Habitatge d’abast supramunicial, que 
es regularan pels següents preceptes: 

a) La formulació d’un pla local d’habitatge supramu
nicipal requerirà l’acord unànime dels ajuntaments 
interessats. L’acord de formulació ha de determinar 
l’organisme que l’ha de redactar i les condicions que 
regulen la seva redacció 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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b) Les determinacions d’un pla local d’habitatge su
pramunicipal hauran de respectar les competències i 
atribucions pròpies dels ens locals, d’acord amb les 
legislacions sectorials i de règim local 

c) La tramitació d’un pla local d’habitatge de caràcter 
supramunicipal s’adequarà a allò establert en l’apar
tat 5 d’aquest article. La seva aprovació requerirà 
l’acord unànime dels ajuntaments afectats.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 51, 55 i 56. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
52, 53, 54, 57, 58, 59 i 60. 

ARTICLE 15. ÚS TURÍSTIC DELS HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

15.1 Per poder destinar un habitatge a ús turístic, segons 
definició recollida a l’article 3.h), serà preceptiu dispo
sar de la corresponent llicència municipal d’activitat en 
relació amb l’ús pretès i de qualsevol altra autorització 
sectorial exigible en aquest respecte. La manca d’auto
rització donarà lloc a les mesures d’intervenció o sancio
nadores que puguin preveure les pròpies ordenances 
municipals, aquesta Llei o la normativa sectorial corres
ponent. 

15.2 Les administracions competents impulsaran polí
tiques orientades a evitar la utilització il·legal d’habitat
ges per a ús turístic. Amb aquesta finalitat aprovaran 
programes d’inspecció i vetllaran per evitar que els 
habitatges siguin dedicats a aquest ús sense les corres
ponents autoritzacions. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 61 
De supressió 61 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (12) 

De tot el text de l’article 15. 

ESMENA NÚM. 62 
De supressió 62 
G. Mixt (7) 

De tot el text de l’article 15. 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 63 
De modificació 63 
G. P. de Convergència i Unió (36) 

«1. Per poder destinar un habitatge a ús turístic, segons 
definició recollida a l’article 3.h), serà preceptiu dispo
sar de la corresponent autorització de l’administració 
competent en relació a l’ús pretès i de qualsevol altra 
autorització sectorial exigible en aquest respecte pre
vista a la normativa sectorial corresponent sobre habi
tatges destinats a un ús turístic. La manca d’autoritza
ció donarà [...]» 

APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 61 i 62 

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 63 que 
consisteix en canviar la ubicació de l’article 15 del Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya i posar
ho entre l’article 19 i 20. 

19.bis.1. Per poder destinar un habitatge a ús turístic, 
segons definició recollida a l’article 3.h) s’haurà de 
disposar de la corresponent llicència municipal d’acti
vitat en relació amb l’ús pretès o de qualsevol altra 
autorització sectorial exigible a aquest respecte. La 
manca d’autorització donarà lloc a les mesures d’inter
venció o sancionadores que puguin preveure les pròpi
es ordenances municipals, aquesta Llei o la normativa 
sectorial corresponent. 

19.bis.2. Les administracions competents impulsaran 
polítiques orientades a evitar la utilització il·legal d’ha
bitatges per a ús turístic. Amb aquesta finalitat aprova
ran programes d’inspecció i vetllaran per evitar que els 
habitatges siguin dedicats a aquest ús sense les corres
ponents autoritzacions. 

ARTICLE 16. DECLARACIÓ D’ÀREES SUBJECTES ALS DRETS 

DE TEMPTEIG I RETRACTE EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS 

D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

16.1 Els municipis de Catalunya, per complir els objec
tius dels seus plans locals d’habitatge, donar compli
ment a l’exigència d’incrementar el parc d’habitatges 
vinculats a polítiques socials de l’article 73 d’aquesta 
Llei, facilitar la conservació i rehabilitació d’edificis i 
evitar l’expulsió d’ocupants o altres processos de caràc
ter especulatiu, poden delimitar àrees en les que es pu
gui exercir el dret de tempteig i retracte en favor de 
l’Administració pública sobre edificis plurifamiliars 
sencers d’ús principal d’habitatge, o àrees en les que es 
pugui exercir el dret de tempteig i retracte en favor de 
l’Administració pública sobre habitatges concrets. 

16.2 El Pla Territorial d’Habitatge podrà indicar quan, 
en raó de la importància de l’activitat immobiliària, o 
d’especials necessitats socials, és convenient que un 
municipi delimiti àrees de tempteig i retracte per a les 
finalitats descrites en el punt 1. 

16.3 El municipi haurà de definir les possibles àrees 
susceptibles de ser sotmeses al dret de tempteig i retrac
te, explicitant-ne adequadament les raons justificatives. 
Aquesta definició podrà ser continguda en els Plans 
Locals d’Habitatge. 

16.4 L’exercici del dret de tempteig i retracte podrà ser 
exercitat per l’Administració pública, o per aquesta en 
favor dels promotors descrits en l’article 50 d’aquesta 
Llei, o en favor dels subjectes previstos en l’article 87.3 
d’aquesta Llei. 
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16.5 En el cas que el dret de tempteig sigui exercit per 
l’Administració en favor de tercers, com preveu el punt 
4, l’Administració podrà posar condicions respecte de 
l’ús i dedicació posterior de l’immoble, que assegurin 
que el seu destí estigui vinculat a les polítiques socials 
d’habitatge del municipi. Aquestes condicions poden 
consistir en exigir que una part de l’immoble es desti
ni a habitatges amb protecció oficial o vinculats amb 
polítiques socials, més enllà dels percentatges màxims 
de reserva que estableix el Decret Legislatiu 1/2005 i 
l’article 18 d’aquesta Llei. 

16.6 A l’àrea delimitada no es podran efectuar trans
missions a cap títol sense que l’immoble que es vulgui 
transmetre amb destí a habitatge o a ús principal d’ha
bitatge, en cas d’edificis sencers, no pugui reunir, amb 
obres de rehabilitació, les condicions d’habitabilitat 
exigides a Catalunya. 

16.7 En defecte d’actuació dels ens locals afectats, el 
Departament competent en matèria d’habitatge se su
brogarà en les tasques municipals indicades en el pre
sent article, sense perjudici que les accions que s’em
prenguin siguin assumides també, en tot o en part, per 
d’altres departaments i organismes de la Generalitat 
competents en matèria d’urbanisme i política de sòl, en 
funció dels corresponents plans i programes d’actuació. 
Els immobles obtinguts amb ocasió de l’exercici dels 
drets de tempteig i retracte es posaran al servei de les 
polítiques locals d’habitatge. 

16.8 La delimitació de les àrees, garanties i procedi
ment, es regiran per les prescripcions recollides a la 
reglamentació urbanística general, sense perjudici de la 
conveniència d’establir terminis de durada del dret de 
tempteig i retracte més enllà dels 6 anys previstos en 
l’esmentada legislació, en circumstàncies que així ho 
aconsellin. 

16.9 En el cas que la delimitació de l’àrea coincideixi 
amb tot el terme municipal, no serà necessària la rela
ció de les finques afectades i de llurs propietaris i l’ex
pressió dels carrers, polígons, sectors o paratges afec
tats. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 64 
De supressió 64 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (13) 

De tot el text de l’article 16. 

ESMENA NÚM. 65 
De supressió 
G. P. de Convergència i Unió (37) 

De tot el text de l’article 16. 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 66 
66 De supressió 

G. Mixt (8) 

«[...] sencers d’ús principal d’habitatge, o àrees en les 
que es pugui exercir el dret de tempteig i retracte en 
favor de l’Administració pública sobre habitatges con
crets.» 

ESMENA NÚM. 67 
67 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (25) 

«[...] sobre habitatges concrets. Aquests drets de temp
teig i de retracte s’estendran també a la transmissió 
d’accions o participacions socials de societats mercan
tils l’objecte de les quals estigui vinculat directament o 
indirecta amb l’activitat immobiliària i que siguin pro
pietàries d’algun dels edificis o habitatges referits al 
paràgraf anterior.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 68 
68 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (26) 

«2. El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, en raó de 
la importància de l’activitat immobiliària o d’especi
als necessitats socials, podrà proposar una delimitació 
d’àrees de tempteig i retracte per a les finalitats descri
tes en el punt 1, o podrà delimitar-les directament, 
d’acord amb els municipis afectats.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 69 
69 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (27) 

«3. Per definir les possibles àrees, el municipi, o el Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge, haurà d’explicitar-ne 
adequadament les raons justificatives. La definició po
drà ser continguda en els Plans Locals d’Habitatge.» 

APARTATS 4 - 9 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 64 i 66. 
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La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
67, 68 i 69. 

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 65 amb la 
redacció següent: 

16.8. La delimitació de les àrees, garanties i procedi
ment, es regiran per les prescripcions recollides a la 
reglamentació urbanística general, sense perjudici de la 
conveniència d’establir una única possible pròrroga, i 
per un màxim de sis anys més, en el termini de durada 
del dret de tempteig i retracte previst en l’esmentada 
legislació, en circumstàncies que així ho aconsellin i 
quedin acreditades en l’expedient. 

CAPÍTOL II. L’HABITATGE EN EL PLANEJAMENT URBA
NÍSTIC 

ARTICLE 17. DIRECTRIUS PEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

RESPECTE DELS HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

17.1 El planejament urbanístic ha de ser coherent amb 
les determinacions de la planificació i programació en 
matèria d’habitatge. 

17.2 En la qualificació del sòl com a residencial han 
d’aplicar-se els principis de respecte al medi ambient i 
d’integració de l’habitatge en l’entorn en matèries com 
les següents: 

a) L’elecció dels emplaçaments i l’ordenació han de 
tenir en consideració les condicions geogràfiques i cli
màtiques que poden influir en l’estalvi energètic i el 
millor manteniment dels futurs habitatges. 

b) La fixació de les condicions d’edificació ha d’estar 
fonamentada en la consideració les tipologies d’habi
tatge que sigui previst generar amb la nova ordenació. 

c) La situació i dimensió de les parcel·les edificables ha 
de fer-se en continuïtat amb el teixit urbà existent i evi
tar la dispersió en el territori i l’exclusió social que 
determinades ordenacions poden generar. 

d) A fi de garantir el dret a la ciutat, s’ha de vetllar per
què tots els habitants gaudeixin de condicions de vida 
urbana i d’hàbitat que afavoreixin la cohesió social, i 
assegurar a cada nucli la coexistència de l’ús residen
cial amb altres usos i la diversitat de tipologies d’habi
tatge. 

e) L’ordenació, com a criteri general, ha de procurar 
evitar el desenvolupament d’àmbits o sectors residen
cials que es configurin com a urbanitzacions amb ele
ments que les tanquin. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 70 
70 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (38) 

«2. En la qualificació del sòl com a residencial han 
d’aplicar-se els principis de respecte al medi ambient, 
de mobilitat sostenible continguts a la Llei 9/2003 i 
d’integració de l’habitatge [...]» 

LLETRES A - E 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 70. 

ARTICLE 18. LA DESTINACIÓ DEL SÒL A HABITATGE AMB 

PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

18.1 Correspon als plans urbanístics establir la destina
ció del sòl a habitatge amb protecció oficial, mitjançant 
la determinació de reserves i la qualificació del sòl, en 
els termes establerts per la legislació d’urbanisme, de 
conformitat amb el que disposa l’article 6 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme. 

18.2 La localització de les reserves per habitatge amb 
protecció oficial previstes en la legislació urbanística, 
com a regla general, ha de ser uniforme per a tots els 
àmbits d’actuació en sòl urbà no consolidat i en sòl 
urbanitzable. Si, excepcionalment, es modifica el repar
timent uniforme, s’ha de justificar aquesta decisió en la 
Memòria social d’habitatge del Pla urbanístic correspo
nent, o document equivalent, explicitar les raons que la 
motiven i fonamentar la inexistència de concentració 
excessiva d’aquest tipus d’habitatge i la no generació 
de segregació espacial. Es procurarà sempre la barreja 
de l’habitatge amb protecció oficial i el lliure, i a ser 
possible fer coexistir ambdós tipus d’habitatge en el 
territori. 

18.3 La qualificació urbanística del sòl pot preveure el 
destí total o parcial de l’edificació a habitatge amb pro
tecció oficial. La qualificació que estableixi la destina
ció total o parcial a habitatge amb protecció oficial en 
sòl urbà consolidat és d’aplicació tant a les noves cons
truccions com als casos de gran rehabilitació de les 
edificacions existents. Quan la indicada destinació s’es
tableix de forma genèrica per a les qualificacions de sòl 
urbà consolidat amb ús residencial, només pot compor
tar la destinació parcial, amb un màxim del 20% del 
sostre residencial dels terrenys així qualificats, i sempre 
que aquests tinguin una edificabilitat d’ús residencial 
superior a dos mil metres quadrats de sostre en el mo
ment d’establir-se la qualificació. 

18.4 La facultat del punt anterior respectarà el règim 
jurídic dels habitatges preexistents en els casos en què 
l’enderroc d’un edifici sigui degut a una operació de 
substitució amb reallotjament dels mateixos residents. 
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18.5 El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalu
nya pot establir, per a àmbits territorials concrets, mu
nicipals o supramunicipals, els criteris quantitatius per 
determinar les reserves de sostre amb destinació a ha
bitatge amb protecció oficial. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 71 
De supressió 71 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (14) 

De tot el text de l’article 18. 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 72 
De supressió 72 
G. P. de Convergència i Unió (39) 

De tot el text de l’apartat. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 73 
De supressió 73 
G. P. de Convergència i Unió (39) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 74 
De modificació 74 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (28) 

«3...Quan la indicada destinació s’estableix de forma 
genèrica per a una o diverses de les qualificacions de 
sòl urbà consolidat amb ús residencial, només pot com
portar la destinació parcial [...]» 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 75 
De supressió 75 
G. P. de Convergència i Unió (39) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 76 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (29) 

«4. La destinació de forma genèrica per a una o diver
ses de les qualificacions de sòl urbà consolidat amb ús 
residencial, respectarà el règim jurídic dels habitatges 
preexistents en els casos [...]» 

3.01.01. 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 77 
De supressió 77 
G. P. de Convergència i Unió (39) 

De tot el text de l’apartat. 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 78 
D’addició78 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (30) 

Addició d’uns nous apartats 6, 7 i 8. 

«6. Les revisions dels plans d’ordenació urbanística 
municipal, a banda de les noves reserves que calgui re
alitzar sobre el sostre de nova implantació, han de ga
rantir i justificar que en el conjunt del pla no es redueix 
el total de sostre qualificat anteriorment destinat a ha
bitatge amb protecció oficial resultant de l’aplicació de 
les reserves que per aquesta finalitat hagi establert la 
legislació urbanística, llevat que es justifiqui adequada
ment que s’han produït canvis estructurals en la deman
da d’habitatge que permetin una reconsideració de les 
qualificacions amb aquest destí. En tot cas, aquest dar
rer supòsit tindrà caràcter excepcional i sempre s’ha de 
respectar la durada de subjecció al règim jurídic de pro
tecció establerta en la qualificació dels habitatges amb 
protecció oficial que hi estiguin edificats. 

7. Les modificacions puntuals de planejament urbanís
tic general que plantegin modificar la qualificació ur
banística del sòl d’habitatge de protecció pública o 
d’habitatge objecte d’altres mesures d’estímul de l’ha
bitatge assequible, tindran també caràcter excepcional 
i hauran de ser adequadament justificades sobre la 
base de canvis estructurals en la demanda d’habitatge 
o de la creació de sistemes urbanístics de titularitat 
pública. En tot cas, també hauran de respectar la du
rada de subjecció al règim jurídic de protecció esta
blerta en la qualificació dels habitatges amb protecció 
oficial que hi estiguin edificats. 

8. Els promotors socials a què fa referència l’article 
50.2 poden ser receptors de cessions directes, a títol 
gratuït, i d’alienacions directes de béns del patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge amb la finalitat de construir 
habitatges destinats a polítiques socials» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 71, 72, 73, 75 i 77. 

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 74 i 388 
que suposa, per una banda, la modificació de l’article 
18 amb la redacció següent: 
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ARTICLE 18. LA DESTINACIÓ DEL SÒL A HABITATGE AMB 

PROTECCIÓ OFICIAL 

3. La qualificació urbanística de sòl pot preveure el 
destí total o parcial de l’edificació d’ús residencial a 
habitatge amb protecció oficial, tant a les noves cons
truccions com en els casos de gran rehabilitació de les 
edificacions. Aquesta possibilitat es converteix en obli
gatòria en el sòl urbà consolidat de municipis amb es
càs potencial de creixement en sòl urbanitzable o sòl 
urbà no consolidat. El Pla Territorial Sectorial d’Habi
tatge determinarà justificadament quins concrets muni
cipis han de considerar-se dins aquest supòsit, podent 
fixar també específiques normes d’aplicació i de tran
sitorietat que permetin garantir la viabilitat de concre
tes operacions en el sòl urbà consolidat. 

Per altra banda, la creació d’una nova Disposició addi
cional tercera bis que suprimeix la Disposició transitò
ria segona, amb la redacció següent: 

Aplicació del destí total o parcial de l’edificació a ha
bitatge amb protecció oficial en sòl urbà consolidat. 

En aplicació de les previsions de l’article 18.3 d’aques
ta Llei, en els municipis que estiguin obligats a quali
ficar sòl urbà consolidat amb destí total o parcial de 
l’edificació a habitatge amb protecció oficial en com
pliment de les previsions del Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge, l’entrada en vigor d’aquest implicarà 
l’aplicació directa de les normes següents en el sòl urbà 
consolidat: 

a) La qualificació urbanística dels terrenys que no s’ha
gin edificat i els edificis que hagin de ser objecte d’una 
gran rehabilitació, en ambdós supòsits si tenen un sos
tre edificable superior als 2000 metres quadrats, incor
porarà el destí obligatori d’un 20% del seu sostre d’ús 
residencial a habitatge amb protecció oficial. 

b) En supòsits en què justificadament no sigui possible 
el destí parcial de l’edificació a habitatge amb protec
ció oficial, el percentatge de sostre corresponent es 
podrà assolir destinant a aquesta finalitat habitatges si
tuats en un altre emplaçament, sempre en el propi sòl 
urbà consolidat. En aquest supòsit excepcional, l’expe
dient de la llicència contindrà expressa acreditació de 
l’equivalència de valor entre la superfície construïda 
amb valor de mercat lliure en l’edificació objecte de 
llicència i els habitatges efectivament destinats a pro
tecció oficial en un altre emplaçament. Alternativa
ment, l’obtenció d’aquests habitatges podrà dur-la a 
terme l’Ajuntament, previ cobrament de l’equivalent 
econòmic de l’obligació de destí parcial a habitatges 
amb protecció oficial. 

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 78 i 182 
amb la redacció següent: 

18.6 Les revisions dels plans d’ordenació urbanística 
municipal, a banda de les noves reserves que calgui 
realitzar sobre el sostre de nova implantació, han de 
garantir i justificar que en el conjunt del pla no es redu
eix el total de sostre qualificat anteriorment destinat a 
habitatge amb protecció oficial resultant de l’aplicació 
de les reserves que per aquesta finalitat hagi establert la 
legislació urbanística, llevat que es justifiqui adequada

ment que s’han produït canvis estructurals en la deman
da d’habitatge que permetin una reconsideració de les 
qualificacions amb aquest destí. En tot cas, aquest dar
rer supòsit tindrà caràcter excepcional i sempre s’ha de 
respectar la durada de subjecció al règim jurídic de pro
tecció establerta en la qualificació dels habitatges amb 
protecció oficial que hi estiguin edificats. 

18.7 Les modificacions puntuals de planejament urba
nístic general que plantegin modificar la qualificació 
urbanística del sòl d’habitatge de protecció pública o 
d’habitatge objecte d’altres mesures d’estímul de l’ha
bitatge assequible, tindran també caràcter excepcional 
i hauran de ser adequadament justificades sobre la base 
de canvis estructurals en la demanda d’habitatge o de 
la creació de sistemes urbanístics de titularitat pública. 
En tot cas, també hauran de respectar la durada de sub
jecció al règim jurídic de protecció establerta en la qua
lificació dels habitatges amb protecció oficial que hi 
estiguin edificats. 

18.8. Els promotors socials a què fa referència l’article 
50.2 i 50.3 poden ser receptors de cessions directes, a 
títol gratuït, i d’alienacions directes de béns del patri
moni públic de sòl i d’habitatge amb la finalitat de 
construir habitatges destinats a polítiques socials. 

18.9. Els promotors socials a què fa referència l’article 
50.4 poden optar a l’alienació de béns del patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge amb la finalitat de construir 
habitatges destinats a polítiques socials, mitjançant 
concursos restringits. 

El ponent del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
ponent del G. P. Esquerra Republicana de Catalunya i 
la ponent del G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Alternativa anuncien la retirada de l’esmena 
núm. 76 

ARTICLE 19. ELS HABITATGES DOTACIONALS 

TEXT PRESENTAT 

19.1 El Planejament urbanístic general ha de qualificar 
terrenys i preveure reserves en els sectors de planeja
ment urbanístic derivat amb destí al sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics previst en la legislació 
urbanística, per tal de satisfer els requeriments tempo
rals de col·lectius de persones amb necessitats d’acolli
da, d’assistència residencial, o d’emancipació, que re
sultin de la Memòria social. 

19.2 El sistema d’habitatge dotacional públic requereix 
la titularitat pública del sòl, sens perjudici de la utilit
zació, per a la construcció i explotació dels habitatges 
dotacionals, de les formes de gestió previstes a la legis
lació aplicable. L’obtenció del sòl amb aquesta destina
ció es produeix bé per cessió gratuïta, en aplicació de 
la legislació urbanística, bé per expropiació forçosa, bé 
per cessió onerosa per acord amb la propietat, cons
tituint en aquest cas un dret de superfície o dret anàleg 
a favor del cedent per a la construcció i explotació dels 
habitatges dotacionals per un termini màxim de cin
quanta anys. 

3.01.01. 
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ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 79 
79 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (31) 

«1. El Planejament urbanístic general ha de qualificar 
terrenys i preveure reserves en els sectors de planeja
ment urbanístic derivat amb destí al sistema urbanístic 
[...]» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 80 
80 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (32) 

«2. El sistema d’habiatge dotacional públic requereix la 
titularitat pública del sòl. Tant els ajuntaments com 
l’Administració de la Generalitat, mitjançant l’Institut 
Català del Sòl, poden ser titulars de sòls qualificats 
com a sistema d’habitatge dotacional públic.» 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 81 
81 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (33) 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 3, 4, 5 I 6 

«3. En aplicació de la legislació urbanística, l’obten
ció del sòl de titularitat privada amb destinació al sis
tema d’habitatge dotacional públic per part dels ajun
taments es produeix per cessió obligatòria i gratuïta, 
per expropiació, o bé per cessió onerosa per acord amb 
la propietat. En aquest últim cas, com a contrapresta
ció de la cessió, s’ha de constituir un dret de superfí
cie o de concessió administrativa a favor del cedent, 
per un termini màxim de cinquanta anys i per a la 
construcció i l’explotació dels habitatges dotacionals. 
L’administració de la Generalitat pot adquirir, per ex
propiació forçosa i en execució del planejament urba
nístic, sòls amb destinació al sistema d’habitatge 
dotacional públic, els quals queden directament incor
porats al patrimoni propi de l’Institut Català del Sòl. 

4. L’Institut Català del Sòl pot adquirir béns, a títol 
onerós, i pot també rebre cessions gratuïtes de terrenys, 
de forma directa, d’altres administracions públiques, 
per al seu patrimoni propi, amb destinació al sistema 
d’habitatge dotacional públic, amb la finalitat de cons
truir i explotar habitatges dotacionals. 

3.01.01. 

5.Els habitatges dotacionals públics es poden promou
re en règim de lloguer, sotmesos al règim jurídic dels 
habitatges amb protecció oficial, i es poden acollir a 
les mesures de finançament d’actuacions protegides en 
matèria d’habitatge. 

6.La construcció i gestió dels habitatges dotacionals 
públics la pot realitzar directament l’administració o 
l’entitat pública titular dels sòls. També es poden cons
truir i gestionar per tercers mitjançant l’atorgament 
d’un dret de superfície o d’una concessió administra
tiva per part de l’administració o de l’entitat pública 
titular dels terrenys.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
79, 80 i 81. 

ARTICLE 20. LA MEMÒRIA SOCIAL 

TEXT PRESENTAT 

20.1 La Memòria social prevista en la legislació urba
nística és l’instrument de justificació raonada sobre les 
decisions adoptades en el planejament que tenen reper
cussió en l’habitatge i ha d’exposar els criteris que fo
namenten les decisions relatives al model residencial 
adoptat, amb justificació del compliment de les direc
trius establertes en l’article 17 d’aquesta Llei i del des
plegament dels instruments de política de sòl i habitat
ge. El seu contingut serà concretat en el corresponent 
Reglament de desenvolupament del Decret Legislatiu 
1/2005. 

20.2 Cas que existeixi un Programa d’actuació urbanís
tica municipal o un Pla Local d’Habitatge, la Memòria 
social pot remetre’s al contingut d’aquests instruments, 
sempre que comprenguin tots els aspectes que s’esta
bleixin per a aquesta al Reglament. A manca de Progra
ma d’Actuació Urbanística Municipal o Pla Local, la 
Memòria social –sempre que respongui al contingut 
reglamentàriament exigit–, podrà tenir els mateixos 
efectes previstos en l’art. 14 respecte a la concertació de 
les polítiques d’habitatge amb la Generalitat. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 82 
De modificació 82 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (34) 

«[...] El seu contingut serà el que s’estableix en el cor
responent Reglament de desenvolupament del Decret 
Legislatiu 1/2005.» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENA NÚM. 83 
De modificació 83 
G. P. de Convergència i Unió (40) 

«[...] instruments de política de sòl i habitatge. El seu 
contingut correspondrà amb el que s’estableix a l’ar
ticle 69 del Decret 305/2006 pel qual es desenvolupa el 
Reglament de la legislació urbanística catalana.» 

APARTAT 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 82 i 83 
amb la redacció següent: 

20.1 [...] el seu contingut serà el que s’estableix en el 
corresponent Reglament de desenvolupament del De
cret Legislatiu 1/2005. 

ARTICLE 21. INFORME PRECEPTIU DEL  DEPARTAMENT 

COMPETENT EN MATÈRIA D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

21.1 Simultàniament al tràmit d’informació pública 
d’un pla urbanístic les determinacions del qual afectin 
l’ús residencial, s’ha de sol·licitar informe a la direcció 
general competent en matèria d’habitatge el qual vetlla
rà per la seva adequació a les determinacions aplicables 
en matèria d’habitatge. 

21.2 L’informe s’ha d’emetre en el termini d’un mes. 
Transcorregut el termini sense haver estat emès l’infor
me, es considerarà favorable. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 84 
De modificació 84 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (35) 

«1. Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un 
pla urbanístic les determinacions del qual afectin l’ús 
residencial, s’ha de sol·licitar informe al Departament 
competent en matèria d’habitatge el qual vetllarà per la 
seva adequació a les determinacions aplicables en ma
tèria d’habitatge» 

APARTAT 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 84. 

TÍTOL III. DE LA QUALITAT DEL PARC IMMOBILIARI D’HA
BITATGES 

CAPÍTOL I. QUALITAT DEL PARC IMMOBILIARI I REQUISITS 

EXIGIBLES ALS HABITATGES 

ARTICLE 22. QUALITAT DEL PARC IMMOBILIARI 

TEXT PRESENTAT 

22.1 S’entén per qualitat d’un habitatge, el conjunt de 
característiques i prestacions que ha de reunir per com
plir eficientment la seva funció social, adaptades als 
estàndards de seguretat i confort adequats a cada mo
ment. 

22.2 Els nous habitatges que es construeixin a Catalu
nya, resultants d’obra nova, de reconversió d’antiga 
edificació, o d’obres de gran rehabilitació, hauran de 
complir els requisits de qualitat relatius a funcionalitat, 
seguretat, salubritat i sostenibilitat i s’hauran d’integrar 
en edificis que compleixin els requisits de solidesa es
tructural, seguretat, accessibilitat, sostenibilitat i inte
gració en l’entorn urbà, tal com els defineixen la legis
lació d’ordenació de l’edificació, els codis tècnics i la 
present Llei. Tots aquests requisits podran ser concre
tats reglamentàriament en la normativa de mínims 
d’habitabilitat de Catalunya. 

22.3 Tots els habitatges a què es refereix l’apartat an
terior, situats en edificis que estiguin obligats a la ins
tal·lació d’ascensor, hauran de complir les condicions 
d’accessibilitat i de mobilitat interior que es determinin 
a la normativa de mínims d’habitabilitat de Catalunya 
amb la finalitat de facilitar el desplaçament en el seu 
interior a persones amb mobilitat reduïda i disminució 
sensorial. També hauran de ser flexibles, preveient en 
el projecte que, sense haver de realitzar obres de difí
cil execució i elevat cost, puguin ser adaptats en el cas 
que els seus ocupants pateixin una disminució en la 
mobilitat. 

22.4 També mitjançant la normativa de mínims d’habi
tabilitat, es determinaran els nivells exigibles al parc 
d’habitatges existent i el procés gradual que haurà de 
seguir aquest parc per anar adaptant els requisits de 
qualitat originaris a les noves exigències tecnològiques 
i de confort que la societat demana. 

22.5 Els ens locals podran aprovar normes de qualitat 
més exigents que les recollides a la normativa de mí
nims d’habitabilitat a què es refereixen els apartats an
teriors. 

22.6 Ultra les reglamentacions indicades als apartats 
anteriors, i per tal d’aconseguir uns nivells elevats de 
qualitat del parc immobiliari residencial, el Departa
ment competent en matèria d’habitatge promourà les 
accions següents 

a) Adoptarà mesures tendents a incrementar la profes
sionalitat i transparència del sector. 

b) Fomentarà l’excel·lència en tot el procés, mitjançant 
el reconeixement de distintius de qualitat. 

c) Difondrà la informació que fomenti la qualitat en els 
processos, mitjançant guies complementàries a la nor
mativa, i amb bases de dades de distintius de productes, 
serveis i edificis. 

3.01.01. 
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d) Establirà un sistema d’avaluació i de distintiu dels 
edificis d’habitatge que podrà ser reconegut oficial
ment. 

e) Establirà uns programes d’inspecció tècnica dels 
edificis d’habitatge existents. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 85 
85 De modificació i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (36) 

«2. Els nous habitatges que es construeixin a Catalu
nya, resultants d’obra nova, de reconversió d’antiga 
edificació, o d’obres de gran rehabilitació, hauran de 
complir les condicions de qualitat relatius a funciona
litat, seguretat, salubritat i sostenibilitat i s’hauran d’in
tegrar en edificis que compleixin les condicions de so
lidesa estructural, seguretat, accessibilitat, sostenibilitat 
i integració en l’entorn urbà, tal com els defineixen la 
legislació d’ordenació de l’edificació, els codis tècnics 
i la present Llei. Totes aquestes condicions podran ser 
concretades reglamentàriament en la normativa de mí
nims d’habitabilitat de Catalunya.» 

ESMENA NÚM. 86 
86 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (41) 

«[...] de solidesa estructural, seguretat, accessibilitat, 
disseny per a tothom establerts a la Llei 51/2003, de 2 
de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discrimina
ció i accessibilitat universal, sostenibilitat, integració 
en l’entorn urbà, tal com els defineixen la legislació 
d’ordenació de l’edificació, els codis tècnics i la pre
sent Llei. Tots aquests requisits podran ser concretats 
en els termes que reglamentàriament es determini.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 87 
87 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (38) 

L’aparat 3 passa a ser apartat 4 i queda redactat de la 
següent manera: 

«4. Tots els habitatges dels edificis a què es refereix 
l’apartat anterior hauran de permetre la utilització i el 
desplaçament en el seu interior a les persones amb 
mobilitat reduïda i disminució sensorial, havent de 
complir les condicions d’accessibilitat i mobilitat que 
es determinin en la normativa d’habitabilitat de Cata

3.01.01. 

lunya. També els nous habitatges hauran de tenir un 
grau de flexibilitat suficient per a què, sense haver de 
realitzar obres de difícil execució i elevat cost, puguin 
ser adaptats en el cas que els seus ocupants pateixin 
una disminució de mobilitat» 

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 88 
88 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (37) 

«3. Tots els edificis plurifamiliars de nova construcció 
hauran de disposar d’ascensor, en el cas de no ser di
rectament accessibles a persones en el casamb mobili
tat reduïda i disminució sensorial.» 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 89 
89 De modificació i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (39) 

L’apartat 4 passa a ser apartat 5. 

«5. També mitjançant la normativa de mínims d’habi
tabilitat, es determinaran els nivells exigibles al parc 
d’habitatges existent i el procés gradual que haurà de 
seguir aquest parc per anar adaptant les condicions de 
qualitat originàries a les noves exigències tecnològi
ques i de confort que la societat demana» 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 90 
90 De modificació i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (40) 

L’apartat 5 passa a ser apartat 6. 

«6. Els ens locals podran aprovar normes de qualitat 
més exigents que les recollides a la normativa de mí
nims d’habitabilitat a què es refereixen els apartats an
teriors» 

APARTAT 6 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
89 i 90. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 85 i 86 
amb la redacció següent: 
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22.2. Els nous habitatges que es construeixin a Catalu
nya, resultants d’obra nova, de reconversió d’antiga 
edificació, o d’obres de gran rehabilitació, hauran de 
complir les condicions de qualitat relatius a funciona
litat, seguretat, salubritat i sostenibilitat i s’hauran d’in
tegrar en edificis que compleixin les condicions de so
lidesa estructural, seguretat, accessibilitat, disseny per 
a tothom establerts a la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibi
litat universal, sostenibilitat i integració en entorn urbà, 
tal com els defineixen la legislació d’ordenació de 
l’edificació, els codis tècnics i la present Llei. Totes 
aquestes condicions podran ser concretades reglamen
tàriament en la normativa d’habitabilitat de Catalunya. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 87 amb la 
redacció següent: 

22.4. Tots els habitatges dels edificis a què es refereix 
l’apartat anterior hauran de permetre la utilització i el 
desplaçament en el seu interior a les persones amb 
mobilitat reduïda, havent de complir les condicions 
d’accesibilitat i mobilitat [...] 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 88 amb la 
redacció següent: 

22.3. Tots els edificis plurifamiliars de nova construció 
hauran de disposar d’ascensor, en el cas de no ser direc
tament accessibles a persones amb mobilitat reduïda. 

ARTICLE 23. COHESIÓ SOCIAL, SOSTENIBILITAT, ECOEFI
CIÈNCIA I INNOVACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

23.1 En tot el procés de l’edificació, conservació i re
habilitació del parc immobiliari residencial, s’haurà de 
tendir a garantir la cohesió social, l’ecoeficiència, l’op
timització dels recursos disponibles, la innovació arqui
tectònica i la fixació de criteris de gènere, mitjançant: 

a) La promoció i el foment de la construcció de nous 
models d’habitatge, adequats a la variable i diversa 
composició de les unitats familiars o de convivència i 
a les necessitats de grups específics de població. 

b) La preservació del medi ambient, mitjançant un ade
quat ús del terreny, la gestió dels residus generats i la 
prevenció d’emissions i contaminació, així com la resta 
de mesures d’ecoeficiència que es prevegin en la legis
lació i reglaments que siguin d’aplicació. 

c) L’aplicació de les mesures arquitectòniques i tecno
lògiques, viables econòmicament i socialment, que as
segurin l’estalvi de recursos naturals, aigua, materials 
i energia, que facilitin la reducció i gestió dels residus 
i fomentin l’eficiència energètica dels edificis. 

d) La innovació en la concepció i disseny de l’habitat
ge, en termes de flexibilitat en la utilització dels ele
ments, que faciliti el treball domèstic i doni resposta als 
nous rols de gènere, permetent futures transformacions 
en l’interior de l’habitatge per respondre a variacions 
en l’estructura familiar, i en termes de perfeccionament 
que facilitin la introducció de noves tecnologies. 

23.2 Aquests objectius s’aniran incorporant de forma 
progressiva als requisits de qualitat exigibles als habi
tatges i als edificis, regulats en la normativa de mínims 
d’habitabilitat, en els termes contemplats a l’article 
22.2. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 91 
De modificació i supressió91 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (41) 

«2. Aquests objectius s’aniran incorporant de forma 
progressiva les condicions de qualitat exigibles als ha
bitatges i als edificis, regulats en la normativa de mí
nims d’habitabilitat, en els termes contemplats a l’arti
cle 22.2» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 91. 

ARTICLE 24. EL CONSELL DE QUALITAT, SOSTENIBILITAT 

I INNOVACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

24.1 Per tal de garantir un desenvolupament eficient 
dels plantejaments recollits als articles anteriors, el 
Govern de la Generalitat crearà per decret el Consell de 
Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge, com 
a òrgan consultiu de caràcter tècnic amb funcions d’as
sessorament i proposta a l’administració de la Genera
litat en les matèries indicades, i amb funcions eminent
ment tècniques de millora de la qualitat arquitectònica 
relacionada amb l’habitatge i els diversos elements 
materials que el composen. 

24.2 La composició i el funcionament d’aquest Consell 
tècnic es determinaran pel Govern a proposta del Con
seller competent en matèria d’Habitatge. Hi estaran 
representats: l’administració de la Generalitat i els 
col·legis i associacions professionals i empresarials re
lacionades amb la construcció d’habitatges. 

24.3 El Consell vetllarà especialment per incrementar 
el nivell de qualitat dels projectes de construcció i re
habilitació d’habitatges, i dels visats dels col·legis pro
fessionals, com a garants que tots els projectes complei
xin amb els mínims d’habitabilitat exigits a Catalunya. 

24.4 El Consell tendirà a la paritat de gènere en la seva 
composició. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 92 
De supressió 92 
G. Mixt (9) 

De tot el text de l’article 24. 

APARTATS 1 I 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 93 
De modificació 93 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (42) 

«3. El Consell vetllarà especialment per incrementar el 
nivell de qualitat dels projectes de construcció i rehabi
litació d’habitatges, i dels visats dels col·legis professi
onals, com a garants que tots els projectes compleixin 
amb les condicions d’habitabilitat exigides a Catalu
nya.» 

APARTAT 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 
núm. 92. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 93. 

ARTICLE 25. LLIBRE DE L’EDIFICI 

TEXT PRESENTAT 

25.1 El Llibre de l’edifici és l’instrument d’informació 
de la vida de l’edifici que recull, en concret, els aspec
tes següents: 

a) característiques de l’edifici i de les seves instal·laci
ons i serveis comuns, altres elements i materials, així 
com les qualitats i garanties; 

b) agents responsables del procés de l’edificació i de la 
qualitat de l’edifici; 

c) autoritzacions administratives d’ús o ocupació i con
dicions dels subministraments i instal·lacions permesos; 

d) instruccions de conservació o manteniment i exigèn
cies tècniques, ajustades a la normativa; 

e) limitacions de l’ús, riscs, necessitats d’assegurament 
i responsabilitats. 

25.2 El model i el contingut del Llibre de l’edifici, sens 
perjudici dels mínims establerts en aquesta llei, s’esta
blirà reglamentàriament. El llibre s’estructurarà en 
apartats oberts en els que es classificarà, inscriurà i ar
xivarà tota la documentació gràfica i escrita de l’edifi
ci, des del projecte de les obres fins al final de la vida 
útil de l’edificació i, com a mínim, la següent: 

3.01.01. 

a) documentació bàsica d’identificació de l’edifici i 
règim legal, així com les successives modificacions; 

b) documentació final de l’obra executada, així com de 
les successives obres de reforma o canvi d’ús que s’exe
cutin; 

c) documentació relativa a la conservació, ús i mante
niment, la que generi la seva gestió i els controls tècnics 
periòdics als que estigui obligat. 

25.3 El promotor ha de lliurar el Llibre de l’edifici a 
l’adquirent quan es tracti d’un únic propietari. En pos
teriors transmissions s’ha de lliurar sempre al nou ad
quirent. En cas d’una comunitat de propietaris, s’ha de 
lliurar al president, el qual ha de fer saber als propietaris 
que tenen el llibre a la seva disposició. 

25.4 Una còpia del Llibre de l’Edifici també s’haurà de 
lliurar al Registre de la Propietat per part del promotor 
o del propietari de l’edifici 

25.5 En el cas d’habitatges existents que no disposin de 
Llibre de l’edifici, serà exigible en els supòsits i amb el 
contingut que reglamentàriament es determini. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 94 
94 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (42) 

«4. Una còpia del Llibre de l’Edifici també s’haurà de 
lliurar al Registre de la propietat per part del promo
tor» 

APARTAT 5 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 94 amb la 
redacció següent: 

25.4. El promotor o el propietari únic de l’edifici hau
rà de dipositar una còpia del Llibre de l’Edifici al Re
gistre de la Propietat, on figuri inscrit l’edifici. El com
pliment d’aquesta obligació es farà constar en la forma 
que resulti procedent segons la legislació hipotecària. 

La còpia del Llibre de l’Edifici podrà presentar-se mit
jançant suport informàtic i quedarà arxivada al Regis
tre durant la vida útil de l’immoble. 

La Ponència recomana l’adopció del text transaccional 
següent: 

25.1. f) Obres de millora que es realitzin per tal d’adap
tar els habitatges a les noves exigències tecnològiques 
i de confort formulades a l’article 22. 

25.1.g) Actuacions arquitectòniques tendents a garan
tir la cohesió social, la sostenibilitat, l’ecoeficiència i la 
innovació, en els termes contemplats a l’article 23. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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25.6. Els Registradors podran expedir, en suport paper 
o informàtic, i a petició dels interessats que acreditin un 
interès legítim, certificacions del Llibre de l’Edifici, 
que conservin al seu arxiu, en els termes previstos a la 
legislació hipotecària. 

ARTICLE 26. LA CÈDULA D’HABITABILITAT 

TEXT PRESENTAT 

26.1 La cèdula d’habitabilitat i, en el cas d’habitatges 
amb protecció oficial, la qualificació definitiva, són els 
documents específics que acrediten que un habitatge 
compleix els requisits de qualitat que descriu l’article 
22 i que, en conseqüència, té aptitud per a ésser desti
nat a residència. Per poder ocupar un habitatge cal ha
ver-ne obtingut prèviament aquesta acreditació. 

26.2 En qualsevol transmissió, per venda, lloguer o 
cessió d’ús, incloses les derivades de segones i succes
sives transmissions, cal acreditar que l’habitatge com
pleix els requisits de qualitat, mitjançant el lliurament 
o la disposició de la cèdula d’habitabilitat vigent. 

26.3 Les empreses subministradores d’energia elèctri
ca, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis hauran 
d’exigir la cèdula d’habitabilitat per a la contractació 
amb els usuaris finals dels respectius serveis. 

26.4 La cèdula d’habitabilitat ha de distingir els nivells 
d’exigència segons que els habitatges siguin de nova 
construcció o ja existents. La seva vigència es determi
narà reglamentàriament, en el decret de mínims d’ha
bitabilitat. 

26.5 La cèdula d’habitabilitat és atorgada pel Departa
ment competent en matèria d’habitatge, sens perjudici 
de la possibilitat de delegació en els ens locals. En cap 
cas no es podrà atorgar la cèdula d’habitabilitat a aque
lles edificacions l’ocupació de les quals com a habitatge 
no compleixi els requeriments urbanístics o d’habitat
ge legalment exigits. 

26.6 La pèrdua de les condicions mínimes d’habitabi
litat establertes per aquesta Llei i el seu desenvolupa
ment reglamentari comportarà la revocació de la cèdula 
d’habitabilitat, sense perjudici de les mesures dirigides 
a la conservació i rehabilitació de l’immoble i el règim 
sancionador que pugui resultar aplicable. 

26.7 En cap cas no podran ser considerats habitatges i 
no podran obtenir cèdules d’habitabilitat, els establi
ments d’allotjament turístic, excepte els establiments de 
turisme rural. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 95 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (43) 

«1. La cèdula d’habitabilitat i, en el cas d’habitatges 
amb protecció oficial, la qualificació definitiva, són els 

documents específics que acrediten que un habitatge 
compleix les condicions de qualitat que descriu l’arti
cle 22 i que, en conseqüència, té aptitud per a ésser 
destinat a residència. Per poder ocupar un habitatge cal 
haver-ne obtingut prèviament aquesta acreditació» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 96 
96 De modificació i addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (44) 

«2. En qualsevol transmissió, per venda, lloguer o ces
sió d’ús, incloses les derivades de segones i successives 
transmissions, cal acreditar que l’habitatge compleix 
les condicions de qualitat, mitjançant el lliurament o la 
disposició de la cèdula d’habitabilitat vigent. 

Es podrà exonerar de la presentació de la cèdula 
d’habitabilitat en els supòsit i condicions contemplats 
a l’article 131 a) d’aquesta Llei.» 

APARTAT 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 97 
97 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (45) 

«4. La cèdula d’habitabilitat ha de distingir els nivells 
d’exigència segons que els habitatges siguin de nova 
construcció o ja existents. La seva vigència es determi
narà reglamentàriament, en el decret de mínims d’habi
tabilitat» 

APARTATS 5 I 6 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 7 

ESMENA NÚM. 98 
98 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (43) 

«7. En cap cas no podran ser considerats habitatges i no 
podran obtenir cèdules d’habitabilitat les residències 
d’estudiants universitaris, ni els establiments d’allotja
ment turístic, excepte els establiments [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
95, 96 i 97. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 98 amb la 
redacció següent: 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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26.7. Els establiments d’allotjament turístic no seran 
considerats habitatges a efectes de l’exigència de cèdu
la d’habitabilitat, a excepció dels establiments de turis
me rural. 

ARTICLE 27. LA RELACIÓ ENTRE CÈDULA D’HABITABILITAT 

I LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

27.1 La llicència d’edificació garanteix que el projec
te compleix els requisits de qualitat de l’habitatge i de 
l’edifici d’habitatge que s’estableixen en l’article 22. 

27.2 La llicència urbanística de primera ocupació acre
dita el compliment de les condicions imposades en la 
llicència d’obres d’edificació. 

27.3 En el supòsit d’ajuntaments que s’acullin al que 
preveu l’article 26.5, l’atorgament de la llicència urba
nística de primera ocupació, en habitatges de nova 
construcció o en edificacions que han estat objecte 
d’una modificació substancial o d’una ampliació amb 
destí a habitatge, podrà portar implícit l’atorgament de 
la cèdula d’habitabilitat, mantenint la dualitat dels do
cuments. En aquest cas, els ajuntaments trametran pe
riòdicament a la Direcció general d’habitatge informa
ció sobre tots els atorgaments i denegacions o de cèdula 
d’habitabilitat, per tal que es pugui mantenir el segui
ment de la qualitat del parc d’habitatges de Catalunya. 
El procediment per a lliurar aquesta informació podrà 
establir-se en la regulació reglamentària sobre els requi
sits mínims d’habitabilitat. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 99 
De modificació 99 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (46) 

«1. La llicència d’edificació garanteix que el projecte 
compleix les condicions de qualitat de l’habitatge i de 
l’edifici d’habitatge que s’estableixen en l’article 22.» 

APARTAT 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 100 
De supressió 
G. P. de Convergència i Unió (44) 

«[...] d’habitatge informació sobre tots els atorgaments 
i denegacions o de cèdula d’habitabilitat, [...]» 

3.01.01. 

ESMENA NÚM. 101 
101 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (47) 

«3. En el supòsit d’ajuntaments que s’acullin al que 
preveu l’article 26.5, l’atorgament de la llicència urba
nística de primera ocupació, en habitatges de nova 
construcció o en edificacions que han estat objecte 
d’una modificació substancial o d’una ampliació amb 
destí a habitatge, podrà portar implícit l’atorgament de 
la cèdula d’habitabilitat, mantenint la dualitat dels do
cuments. En aquest cas, els ajuntaments trametran pe
riòdicament al Departament competent en matèria 
d’habitatge informació sobre tots els atorgaments i 
denegacions de cèdules d’habitabilitat, per tal que es 
pugui mantenir el seguiment de la qualitat del parc 
d’habitatges de Catalunya. El procediment El procedi
ment per a lliurar aquesta informació podrà establir-se 
en la regulació reglamentària sobre les condicions d’ha
bitabilitat.» 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 102 
102 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (15) 

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 4 

«27.4 Si existís conflicte d’interpretació entre conces
sió de llicència de primera ocupació i cèdula d’habita
bilitat, en el cas d’obres objecte de modificació subs
tancial, ampliació o divisió amb destinació a habitatge, 
la seva resolució serà competència del Departament de 
la Generalitat competent en matèria d’habitatge.» 

ESMENA NÚM. 103 
103 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (48) 

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 4 

«4. Si existís conflicte d’interpretació entre concessió 
de llicència de primera ocupació i cèdula d’habitabi
litat, en matèria d’habitabilitat, la seva resolució cor
respondrà al Departament de la Generalitat competent 
en matèria d’habitatge.» 

ESMENA NÚM. 104 
104 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (45) 

«4. Si existís conflicte d’interpretació entre concessió 
de llicència de primera ocupació i cèdula d’habitabi
litat, en el cas d’obres objecte de modificació substan
cial, ampliació o divisió amb destinació a habitatge, la 
seva resolució serà competència del Departament de la 
Generalitat competent en matèria d’habitatge.» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 100 i 102. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes num. 
99 i 101. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 103 i 
104 amb la redacció següent: 

27.4. Si existís conflicte d’interpretació entre concessió 
de llicència de primera ocupació i cèdula d’habitabili
tat, en matèria d’habitabilitat, la seva resolució corres
pondrà al Departament de la Generalitat competent en 
matèria d’habitatge. 

ARTICLE 28. LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D’HA
BITATGE 

TEXT PRESENTAT 

28.1 A banda de les prescripcions establertes en els ar
ticles anteriors en relació al control de qualitat dels 
habitatges, l’adequació dels edificis d’habitatges de 
Catalunya als nivells de qualitat exigibles en cada mo
ment s’acreditarà mitjançant inspeccions tècniques que 
promourà el Departament competent en matèria d’ha
bitatge, en coordinació amb els ens locals. 

28.2 La inspecció tècnica d’un edifici serà obligatòria 
quan així ho determini el programa d’inspeccions de la 
Generalitat, o quan ho proposin programes o ordenan
ces locals, i sempre en el cas que l’edifici o els habitat
ges de l’edifici s’hagin d’acollir a programes públics de 
foment de la rehabilitació. 

28.3 Les inspeccions tècniques dels edificis d’habitat
ges hauran de tenir uns continguts i una vigència que es 
determinaran reglamentàriament. 

28.4 Per acreditar l’estat de l’edifici s’exigirà un infor
me signat per tècnic competent. La Generalitat podrà 
convenir les tasques de control periòdic dels edificis 
amb els col·legis o associacions professionals vincula-
des a l’edificació. 

28.5 Els informes d’inspecció, visats pel col·legi profes
sional corresponent, es lliuraran a l’Administració per 
tal que aquesta determini si l’edifici és «Apte» o «No 
Apte» per a l’ús d’habitatge. 

28.6 Les mancances respecte les condicions exigibles 
comportaran l’establiment de mesures correctores que 
poden arribar, en situacions extremes de manca de se
guretat per a les persones, al desallotjament i clausura. 

28.7 Les actuacions previstes als apartats anteriors 
s’efectuaran sense perjudici dels altres controls que 
s’hagin de realitzar en un habitatge en matèria de segu
retat industrial. 

28.8 El Govern de la Generalitat, en els seus plans i 
programes d’habitatges preveurà línies d’ajut excepci
onals per a propietaris d’edificis d’habitatges que tin
guin dificultats importants per poder suportar el cost de 
les inspeccions tècniques obligatòries. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 105 
D’addició105 
G. P. de Convergència i Unió (46) 

«[...] vinculades a l’edificació respectant la legislació 
vigent sobre contractació administrativa d’acord amb 
els termes que reglamentàriament es determini.» 

APARTAT 5 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 6 

ESMENA NÚM. 106 
D’addició106 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (16) 

«[...], al desallotjament i clausura, sens perjudici de 
l’aplicació d’allò contingut a l’article 35.3 d’aquesta 
llei.» 

ESMENA NÚM. 107 
107 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (47) 

«[...], al desallotjament i clausura sens perjudici de 
l’aplicació d’allò contingut a l’article 35.3 d’aquesta 
mateixa llei.» 

APARTATS 7 I 8 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
106 i 107. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 105 amb 
la redacció següent: 

28.4. Per acreditar l’estat de l’edifici s’exigirà un infor
me signat per tècnic competent. La Generalitat podrà 
contractar les tasques de control periòdic dels edificis 
amb els col·legis o associacions professionals vincula-
des a l’edificació. 

CAPÍTOL II. CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PARC IM
MOBILIARI RESIDENCIAL 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 29. LA CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ COM A 

INSTRUMENT PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

29.1 El foment de la conservació i rehabilitació del 
patrimoni immobiliari residencial és objecte de l’actu

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ació prioritària de la Generalitat i els ens locals per tal 
de garantir el dret a un habitatge digne i adequat. 

29.2 S’entén per rehabilitació el conjunt d’obres de 
caràcter general que, sense modificar la configuració 
arquitectònica global de l’edifici, en milloren la seva 
qualitat a partir de les condicions de seguretat, funcio
nalitat, accessibilitat i eficiència energètica. 

29.3 S’entén per gran rehabilitació el conjunt d’obres 
que exclouen únicament l’enderrocament de façanes, o 
constitueixen una actuació global en tot l’edifici que 
n’afecta l’estructura o el seu ús general. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 108 
108 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (49) 

De tot el text de l’article 29. 

En conseqüència, es modifica la numeració de la resta 
d’articles de la llei. 

ESMENA NÚM. 109 
De modificació 109 
G. P. de Convergència i Unió (48) 

«Article 29. La conservació i rehabilitació com a ins
trument per garantir el dret de l’habitatge. 

El foment de la conservació, rehabilitació i gran reha
bilitació del patrimoni immobiliari residencial és ob
jecte de l’actuació prioritària de la Generalitat i els ens 
locals per tal de garantir el dret a un habitatge digne 
i adequat.» 

APARTATS 1 - 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
109. 

El ponent del G.P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi, el 
ponent del G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i la ponent del G.P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa anuncien la retirada de 
l’esmena núm. 108. 

ARTICLE 30. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ 

DELS IMMOBLES 

TEXT PRESENTAT 

30.1 Els propietaris dels immobles l’ús principal dels 
quals sigui residencial han de conservar-los i rehabili
tar-los de manera que sempre estiguin en condicions 
d’ús efectiu i adequat, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei i la normativa vigent en matèria d’ordena
ció de l’edificació, patrimoni cultural i arquitectònic, 
protecció del medi ambient, paisatge i urbanisme. 

3.01.01. 

30.2 En el marc de la Llei, l’abast del deure de conser
vació i rehabilitació dels habitatges pot ser objecte de 
concreció mitjançant: 

a) les normes reglamentàries dictades pel Govern de la 
Generalitat, reguladores de la qualitat i en especial de 
les condicions objectives d’habitabilitat dels immobles 
ja construïts; 

b) els plans d’habitatge i programes de conservació i 
rehabilitació d’habitatges que aprovi el Govern; 

c) els instruments de planificació territorial de l’habi
tatge; 

d) el planejament territorial i urbanístic que estableixi 
les condicions d’ús i edificació i les de millora, conser
vació i rehabilitació dels edificis. 

e) les normes i ordenances municipals. 

30.3 Per tal que els propietaris puguin complir amb el 
deure de conservació, els ocupants estaran obligats a 
facilitar-los informació sobre l’estat de l’habitatge i la 
forma d’utilització i de manteniment quan els ho reque
reixin. 

30.4 Les obres en edificis existents d’ús residencial, en 
les que sigui exigible projecte tècnic o direcció tècni
ca per obtenir llicència, no es poden autoritzar si no es 
preveu que, un cop executades, l’immoble complirà les 
condicions de qualitat previstes a l’article 22. 

30.5 Per assegurar el compliment del deure de conser
vació i rehabilitació, s’arbitraran les mesures de foment 
i d’intervenció administrativa que es recullen a les sec
cions següents, així com, en el seu cas, les mesures san
cionadores previstes al Títol VI. 

30.6 El deure de conservació i rehabilitació s’entendrà 
complert per part del propietari si aquest disposa del 
certificat d’aptitud previst en l’article 28.5 d’aquesta 
Llei, vigent. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 110 
110 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (17) 

«[...] medi ambient, paisatge i urbanisme. No es podrà 
sancionar per l’incompliment d’aquesta disposició a 
aquells propietaris d’habitatges de lloguers amb baixa 
rendibilitat per ser rendes antigues provinents de con
tractes anteriors al 9 de maig de 1985, que no siguin 
beneficiaris dels convenis previstos a l’article 35.3 
d’aquesta llei.» 

APARTAT 2 

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 111 
111 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (49) 

Es renumeren els apartats posteriors. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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«2. Els ocupants legals dels immobles l’ús principal 
dels quals sigui residencial, han d’usar-los de forma 
adequada i convenient durant tot el temps fins a la seva 
desocupació.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 112 
112 De modificació i addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (50) 

«3. Per tal que els propietaris puguin complir amb el 
deure de conservació, els ocupants dels habitatges es
taran obligats a facilitar-los informació sobre l’estat de 
l’habitatge i la forma d’utilització i de manteniment 
quan els ho requereixin. 

Els contractes d’arrendament podran incorporar un 
calendari de visites del propietari als efectes de com
provar l’estat de l’habitatge. El programa de visites 
s’adaptarà a les necessitats de l’arrendatari, tot equi
librant el degut respecte a la seva intimitat amb les 
necessitats d’informació del propietari.» 

APARTAT 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 113 
113 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (51) 

«5 [...] previstes al Títol VI. 

En el cas que un incompliment es justifiqui objectiva
ment en causes d’impossibilitat econòmica, l’Adminis
tració intentarà la signatura d’un conveni de rehabili
tació en els termes contemplats en l’article 35.3.» 

APARTAT 6 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
110. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 111 amb 
la redacció següent: 

30.2. Els arrendataris legals dels immobles l’ús princi
pal dels quals sigui residencial, han d’usar-los de for
ma adequada i convenient durant tot el temps fins a la 
seva desocupació. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 112 amb 
la redacció següent: 

30.3. Per tal que els propietaris puguin complir amb el 
deure de conservació, els arrendataris dels habitatges 
estaran obligats a facilitar-los informació sobre l’estat 
de l’habitatge i la forma d’utilització i de manteniment 
quan els ho requereixin. 

Els contractes d’arrendament podran incorporar un 
calendari de visites del propietari als efectes de com
provar l’estat de l’habitatge. El programa de visites 
s’adaptarà a les necessitats de l’arrendatari, tot equili
brant el degut respecte a la seva intimitat amb les neces
sitats d’informació del propietari. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 113 i 
392 amb la redacció següent: 

30.5 [...], en el seu cas, les mesures sancionadores pre
vistes al Títol VI. 

En el cas que un incompliment es justifiqui objectiva
ment en causes d’impossibilitat econòmica i/o per part 
d’aquells propietaris d’habitatges de lloguers amb bai
xa rendibilitat per ser rendes antigues provinents de 
contractes anteriors al 9 de maig de 1985, l’Adminis
tració intentarà la signatura d’un conveni de rehabilita
ció en els termes contemplats en l’article 35.3. 

ARTICLE 31. ELS LÍMITS DEL DEURE DE CONSERVACIÓ I 

REHABILITACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

31.1 El deure de conservació i rehabilitació no és exi
gible amb càrrec al propietari, en els supòsits contem
plats per la normativa urbanística en relació amb la 
declaració d’estat ruïnós. 

31.2 Tota declaració de ruïna haurà de contenir un pro
nunciament respecte a si la situació ha pogut o no de
rivar d’un previ incompliment del deure de conservació 
de l’edificació. 

31.3 En el supòsit que la situació de ruïna derivi d’in
compliment del deure de conservació i rehabilitació, es 
procedirà a incoar el corresponent expedient sanciona
dor, en els termes previstos als articles 122 i 123 
d’aquesta Llei transcorreguts dos anys des del moment 
de la resolució administrativa de declaració de ruïna 
sense que s’hagi procedit a la substitució de l’edifica
ció o a la seva rehabilitació, l’Administració competent 
podrà procedir a incloure l’immoble en el Registre de 
solars sense edificar, amb les conseqüències previstes 
a l’efecte en la normativa urbanística. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 114 
114 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (50) 

«[...] amb càrrec al propietari en els casos de danys o 
desperfectes culposos o negligents produïts a l’habitat
ge per l’arrendatari o usuaris ni en els supòsits con
templats per la normativa [...]» 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 115 
115 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (18) 

«[...] de l’edificació o la seva rehabilitació sense justa 
causa, l’Administració competent [...]» 

ESMENA NÚM. 116 
116 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (52) 

«[...] previstos als articles 122 i 123 d’aquesta Llei. 
Transcorreguts dos anys des del moment de la resolu
ció administrativa de declaració de ruïna» 

ESMENA NÚM. 117 
117 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (51) 

«[...] o a la seva rehabilitació, sense causa justificada 
d’acord amb els termes que reglamentàriament es de
termini, l’Administració competent [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 114 i 115. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 116 i 
117 amb la redacció següent: 

31.3. En el supòsit que la situació de ruïna derivi d’in
compliment del deure de conservació i rehabilitació, es 
procedirà a incoar el corresponent expedient sanciona
dor, en els termes previstos als articles 122 i 123 
d’aquesta Llei. Transcorreguts dos anys des del mo
ment de la resolució administrativa de declaració de 
ruïna sense que s’hagi procedit a la substitució de l’edi
ficació o a la seva rehabilitació, sense causa justificada, 
l’Administració competent podrà procedir a incloure 
l’immoble en el Registre de solars sense edificar, amb 
les conseqüències previstes a l’efecte en la normativa 
urbanística. 

ARTICLE 32. L’EXPROPIACIÓ O OCUPACIÓ TEMPORAL 

D’ELEMENTS COMUNS O PRIVATIUS EN EDIFICIS EN RÈGIM 

DE PROPIETAT HORITZONTAL, PER COMPLIMENT DE DEURES 

LEGALS 

TEXT PRESENTAT 

32.1 Quan les obres, instal·lacions o implantació d’usos 
que cal dur a terme en immobles en règim de propietat 
horitzontal, per donar compliment al deure de conser
vació i rehabilitació, precisin l’expropiació o ocupació 

3.01.01. 

temporal d’elements privatius o comuns d’ús privatiu, 
els interessats podran instar de l’Administració compe
tent l’inici d’expedient a aquests efectes. 

32.2 El projecte que inclogui la previsió expropiatòria 
haurà de contenir un informe tècnic i una memòria que 
acreditin i concretin aquesta necessitat d’ocupació, defi
nitiva o temporal. La seva aprovació portarà implícita la 
declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació dels 
béns i drets afectats, i la tramitació de l’expedient s’ajus
tarà al procediment previst en les legislacions urbanística 
i d’expropiació forçosa. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 118 
118 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (19) 

De tot el text de l’article 32. 

ESMENA NÚM. 119 
119 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (52) 

«Article 32. L’ocupació temporal d’elements comuns o 
privatius en edificis en règim de propietat horitzontal, 
per compliment de deures legal 

1. Quan les obres, instal·lacions o implantació d’usos 
que cal dur a terme en immobles en règim de propietat 
horitzontal, per donar compliment al deure de conser
vació i rehabilitació, precisin l’ocupació temporal 
d’elements privatius o comuns d’us privatiu els interes
sats podran instar de l’Administració que ha ordenat la 
realització de les obres l’inici d’expedient a aquests 
efectes. 

2. El projecte que inclogui la previsió d’ocupació tem
poral haurà de contenir un informe tècnic i una memò
ria que acreditin i concretin aquesta necessitat d’ocu-
pació temporal. La seva aprovació portarà implícita la 
declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació 
dels béns i drets afectats, i la tramitació de l’expedient 
s’ajustarà al procediment previst en les legislacions 
urbanística i d’expropiació forçosa.» 

APARTATS 1 I 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
118. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 119 amb 
la redacció següent: 

32.2 [...] i concretin la necessitat d’ocupació definitiva 
o temporal, amb anàlisi de les vies d’actuació possibles 
i la justificació que no existeix una alternativa menys 
gravosa per als drets de propietat. L’aprovació del 
projecte portarà implícita [...] 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ARTICLE 33. DECLARACIÓ D’INHABITABILITAT 

TEXT PRESENTAT 

En els casos en què la utilització de l’habitatge pugui 
suposar un perill per a la seguretat o la salut de les per
sones, i al marge de les mesures urgents de desallotja
ment que procedeixi adoptar, l’Administració compe
tent podrà declarar inhabitable l’immoble afectat. La 
declaració podrà fer-se amb caràcter provisional i cau
telar, mentre s’esbrina l’abast del deteriorament, en els 
termes contemplats en la legislació de procediment 
administratiu. En funció de la gravetat del deteriora
ment i de la consegüent possibilitat de rehabilitació, 
l’Administració adoptarà les mesures d’intervenció 
recollides en aquest Títol que resultin més adequades al 
cas. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 34. DRET GENERAL D’INFORMACIÓ I RETORN 

DELS OCUPANTS 

TEXT PRESENTAT 

34.1 En tots els procediments administratius instruïts 
per adoptar resolucions que obliguin o habilitin per 
realitzar obres per conservar o rehabilitar els immobles, 
ha de donar-se audiència als ocupants legals i determi
nar les repercussions que el procediment pugui tenir 
sobre la situació d’ocupació. 

34.2 Amb caràcter general, i sempre que no siguin res
ponsables del corresponent deteriorament, els ocupants 
legals d’immobles que tinguin llur residència habitual 
en edificis objecte de conservació i rehabilitació, o en 
edificis amb resolució administrativa que els declari en 
ruïna, tenen el dret de retorn a càrrec de la propietat de 
l’immoble, en els termes reconeguts per la legislació 
urbanística, hipotecària i d’arrendaments urbans. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 120 
De supressió 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (20) 

«[...] objecte de conservació i rehabilitació, o en edifi
cis amb resolució administrativa que els declari en 
ruïna, tenen el dret de retorn [...]» 

ESMENA NÚM. 121 
De modificació 121 
G. P. de Convergència i Unió (53) 

«[...], en els termes reconeguts, en el seu cas, per la 
legislació urbanística, hipotecària i d’arrendaments ur
bans.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
120. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
121. 

SECCIÓ SEGONA. FOMENT DE LA CONSERVACIÓ I DE LA 

REHABILITACIÓ 

ARTICLE 35. PLANS DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

35.1 En els plans d’habitatge, el Govern de la Genera
litat haurà d’incloure programes o mesures específiques 
adreçades a fomentar la rehabilitació del parc d’habitat
ges i d’edificis d’habitatges, com subvencions directes, 
avantatges fiscals, o actuacions convingudes amb pro
pietaris i llogaters. 

35.2 El pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, 
a desplegar per Decret del Govern de Catalunya, és 
l’instrument vertebrador de les polítiques dirigides a la 
conservació i rehabilitació del parc d’habitatges exis
tent i ha de preveure el sistema i el calendari per a la 
seva revisió i posada al dia. Opcionalment, aquest pla 
es podrà integrar com a part dels instruments de plane
jament sectorial previstos en l’article 11 i concordants 
d’aquesta llei. 

35.3 El pla de rehabilitació podrà incloure actuacions 
adreçades a la rendibilització del parc privat d’habitat
ges de lloguer amb baixa rendibilitat deguda a l’exis
tència de contractes anteriors a l’any 1985, de pròrro
ga forçosa, consistents en l’establiment de convenis per 
part de l’Administració competent amb els propietaris. 
Els convenis podran contemplar, previ estudi econòmic 
de la finca, l’establiment d’ajuts per compensar els di
ferencials entre els lloguers percebuts i els lloguers que 
assegurarien l’equilibri econòmic. Els propietaris que 
estableixin conveni amb el Departament competent en 
matèria d’habitatge s’hauran de comprometre a llogar 
els possibles habitatges desocupats de la finca en règim 
de lloguer protegit i a mantenir les relacions amb els 
llogaters amb contractes de pròrroga forçosa, respec
tant-los al seu dret al manteniment en l’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

Apartat 1 i 2 

No s’ha presentat cap esmena 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 122 
122 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (53) 

«3. El pla de rehabilitació inclourà actuacions adreça
des a la rendibilització del parc privat d’habitatges de 
lloguer [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
122. 

ARTICLE 36. DECLARACIÓ D’ÀREES DE CONSERVACIÓ I 

REHABILITACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

36.1 Els municipis de Catalunya, per tal de promoure 
la rehabilitació d’immobles en àrees especialment de
gradades o per evitar processos que puguin comportar 
riscos per a la cohesió social, podran delimitar àrees de 
conservació i rehabilitació, previ un tràmit d’informa
ció pública i audiència als ens públics afectats. La do
cumentació de la delimitació inclourà: 

a) una memòria explicativa i justificativa que haurà 
d’incorporar les dades urbanístiques de l’àrea i una 
explicació sobre l’estructura social i les condicions 
d’ocupació dels immobles; 

b) plànols d’informació i de delimitació de l’àrea; 

c) relació de les propietats afectades, d’acord amb la 
informació que resulti del cadastre i del Registre de la 
propietat. 

36.2 La declaració d’àrea de conservació i rehabilitació 
porta implícita la declaració d’utilitat pública de les 
actuacions i la necessitat d’ocupació dels terrenys i 
edificis afectats als fins d’expropiació i d’imposició de 
servituds o d’ocupació temporal dels terrenys, sempre 
que les necessitats, mitjans economicofinancers amb 
que es compti, la col·laboració de la iniciativa privada 
i altres circumstàncies concurrents justifiquin la conve
niència del mecanisme expropiatori. 

36.3 L’acord de declaració haurà d’establir, expressa
ment, els drets i deures del propietari i ocupants legals 
i les habilitacions de les administracions públiques, en 
el marc del que preveu l’article següent. 

36.4 Quan l’àrea impliqui l’obtenció de finançament 
per part del Govern de la Generalitat, o del Govern de 
l’Estat mitjançant els plans d’habitatge convinguts, la 
delimitació s’haurà de fer d’acord amb el Departament 
competent en matèria d’habitatge, o de política territo
rial. 

36.5 La delimitació que afecti a més d’un terme muni
cipal, podrà ser promoguda pels municipis interessats 
o pels Departaments competents, prèvia consulta als 
municipis. La tramitació en aquests casos serà portada 
a terme pels corresponents òrgans urbanístics de la 

3.01.01. 

Generalitat, d’acord amb les directrius del Departament 
i seguint el procediment establert a la legislació urba
nística. 

36.6 Per decret del Govern de la Generalitat i en defecte 
d’actuació de l’ens o els ens locals afectats, el Depar
tament que hagi fet la declaració podrà aprovar la de
limitació de l’àrea i subrogar-se en les tasques munici
pals indicades al present article. 

36.7 La declaració podrà adoptar-se en el marc i la tra
mitació de les polítiques dirigides a la rehabilitació i 
promoció específica de barris i àrees urbanes que re
quereixen atenció especial, previstes en la Llei 2/2004, 
de 4 de juny. Així mateix, es consideren incloses en 
aquest concepte les àrees de rehabilitació integral i les 
àrees de rehabilitació de centres històrics que s’hagues
sin delimitat i declarat en base a anteriors marcs de la 
política d’habitatge, sempre que no hagin completat el 
seu programa d’actuacions. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 123 
123 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (21) 

De tot el text de l’article 36. 

ESMENA NÚM. 124 
124 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (54) 

De tot el text de l’article 36. 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 125 
125 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (54) 

«1. Els municipis de Catalunya, per tal de promoure la 
rehabilitació d’immobles en àrees especialment degra
dades o per evitar processos que puguin comportar ris
cos per a la cohesió social, podran delimitar àrees de 
conservació i rehabilitació, previ un tràmit d’informa
ció pública i audiència a les altres Administracions 
concernides. La documentació [...]» 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 126 
126 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (55) 

«a) una memòria explicativa i justificativa que haurà 
d’incorporar les dades urbanístiques de l’àrea i una 
explicació sobre l’estructura social i les condicions fí
siques d’ocupació dels immobles» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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LLETRES B I C
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTATS 2 - 6
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 7 

ESMENA NÚM. 127 
De supressió i modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (56) 

«7 La declaració podrà adoptar-se en el marc i la tra
mitació de les polítiques dirigides a la rehabilitació i 
promoció específica de barris i àrees urbanes que re
quereixin atenció especial, previstes en la Llei 2/2004, 
de 4 de juny. Així mateix, es consideren incloses en 
aquest concepte les àrees de rehabilitació integral i les 
àrees de rehabilitació de centres històrics que s’hagues
sin delimitat i declarat en base a anteriors marcs de la 
política d’habitatge, sempre que no hagin completat el 
seu programa d’actuacions» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 123 i 124. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
125, 126 i 127. 

ARTICLE 37. ABAST DE LA DECLARACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

La declaració d’àrea de conservació i rehabilitació pot 
comportar: 

a) L’aprovació de normes, plans i programes de conser
vació i rehabilitació d’habitatges, que especifiquin jus
tificadament el deure de conservació i rehabilitació en 
relació a tots o a alguns immobles concrets inclosos en 
l’àrea delimitada. 

b) L’adopció d’ordres d’execució dirigides al compli
ment dels deures de conservació i rehabilitació en 
l’àrea. En cas que el cost de les obres superi el límit del 
deure imputable als propietaris, la Generalitat o els ens 
locals podran sufragar la part d’excés i suspendre, si és 
el cas, els procediments de declaració de ruïna iniciats. 

c) La incorporació de les previsions contingudes a l’ar
ticle 16, relatives a l’exercici dels drets de tempteig i 
retracte. 

d) L’exigència que qualsevol procediment iniciat da
vant l’Administració de l’Estat a l’empara de la legis
lació d’arrendaments urbans, per obtenir autorització 
d’enderroc en immobles ocupats, hagi de comptar amb 
informe favorable de la Direcció general d’habitatge, 
on es ponderi la necessitat d’incrementar de manera 
immediata el parc residencial. 

e) La creació d’un òrgan administratiu o ens gestor que 
impulsi el procés de rehabilitació, mobilitzi els sectors 
concernits i assessori i protegeixi els drets dels ocu

pants legals dels immobles residencials, especialment 
quan pateixin situacions de pressió per abandonar els 
immobles. 

f) La subscripció de convenis de rehabilitació, previs
tos en l’article 39 d’aquesta Llei, que poden acompa
nyar-se de la dotació d’un fons econòmic específic. 

g) L’obligació d’incorporar al mercat immobiliari els 
immobles desocupats en un termini concret. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 128 
De supressió 128 
G. P. de Convergència i Unió (55) 

De tot el text de l’article 37. 

LLETRA A 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 129 
D’addició129 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (22) 

«[...] o els ens locals podran sufragar a sol·licitud de la 
propietat la part d’excés i suspendre, [...]» 

ESMENA NÚM. 130 
D’addició130 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (57) 

«b) L’adopció d’ordres d’execució dirigides al compli
ment dels deures de conservació i rehabilitació en 
l’àrea. En cas que el cost de les obres superi el límit del 
deure imputable als propietaris, la Generalitat o els ens 
locals podran sufragar a sol·licitud de la propietat la 
part d’excés i suspendre, si és el cas, els procediments 
de declaració de ruïna iniciats» 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 131 
De supressió 131 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (23) 

De tot el text de la lletra. 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 132 
De modificació 132 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (58) 

«d) L’exigència que qualsevol procediment iniciat da
vant l’Administració de l’Estat a l’empara de la legis
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lació d’arrendaments urbans, per obtenir autorització 
d’enderroc en immobles ocupats, hagi de comptar amb 
informe favorable del Departament competent en la 
matèria d’habitatge, on es ponderi la necessitat d’incre
mentar de manera immediata el parc residencial» 

LLETRA E I F 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA G 

ESMENA NÚM. 133 
133 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (24) 

De tot el text de la lletra. 

ESMENA NÚM. 134 
134 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (59) 

«g) L’obligació d’incorporar al mercat immobiliari els 
immobles desocupats en un temini concret i en els ter
mes que s’estableixin en la pròpia declaració.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 128, 131 i 133. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
129, 130, 132 i 134. 

SECCIÓ TERCERA. MESURES D’INTERVENCIÓ ADMINIS
TRATIVA 

ARTICLE 38. ORDRES D’EXECUCIÓ 

TEXT PRESENTAT 

38.1 La Generalitat i els ens locals, per fer complir els 
deures establerts en aquest Títol, poden ordenar l’exe
cució d’obres i els canvis, reparacions, adequacions o 
cessament d’ús que siguin necessaris. Les ordres d’exe
cució han de ser motivades i cal concretar els defectes 
a esmenar pel destinatari. 

38.2 Les ordres d’execució s’han d’ajustar al que es 
preveu en aquesta Llei amb observança sempre del 
principi de proporcionalitat administrativa i amb audi
ència de les persones interessades. 

38.3 L’incompliment injustificat d’una ordre d’execu
ció habilita l’Administració per adoptar qualsevol de 
les mesures d’execució forçosa següents, sens perjudici 
del què es preveu en els següents articles 39 i 40: 

a) l’execució subsidiària prèvia valoració per l’Admi
nistració del cost de les actuacions d’execució. L’im
port de la valoració es podrà liquidar provisionalment 
a reserva de liquidació definitiva 

b) la imposició de multes coercitives, en els termes es
tablerts en l’article 112 d’aquesta Llei. 

3.01.01. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 39. CONVENIS DE REHABILITACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

39.1 Les mesures d’intervenció administrativa dirigides 
al compliment del deure de conservació i rehabilitació, 
així com les declaracions d’àrees de conservació i re
habilitació referides a l’article 36, poden donar lloc a un 
conveni de rehabilitació entre l’Administració i les per
sones interessades en el procediment. 

39.2 El conveni ha d’incloure el programa d’actuacions 
de conservació i rehabilitació a executar, especificant si 
són subvencionades, i les obligacions concretes que as
sumeix cadascuna de les parts. En tot cas, la propietat ha 
de comprometre’s a l’execució immediata de les obres 
dirigides a garantir les condicions bàsiques de seguretat. 

39.3 Els Plans de rehabilitació d’habitatges, del Govern 
de la Generalitat, hauran de preveure una línia especí
fica d’ajuts per atendre els convenis de rehabilitació 
d’aquest article. 

39.4 Els ajuts que comprometi l’Administració poden 
comportar que la totalitat o part de l’immoble es destini 
a habitatge amb protecció oficial. També és possible 
fixar mecanismes de recuperació dels ajuts en cas que 
es produeixi una transmissió onerosa de l’immoble, tal 
com ho determinin els plans de rehabilitació. 

39.5 Els continguts del conveni de rehabilitació han de 
ser condició especial de la llicència d’obres correspo
nent. 

39.6 En cas que no s’hagi delimitat prèviament un àrea 
a aquests efectes, el conveni pot contenir previsió de 
subjecció al dret de tempteig i retracte de les transmis
sions que es produeixin després de la seva subscripció. 

39.7 L’incompliment del conveni de rehabilitació dona
rà lloc a la seva resolució i pot comportar la prohibició 
de l’ús residencial amb caràcter temporal, multes coer
citives, l’execució subsidiària amb càrrec als obligats o 
la inclusió al Registre municipal de solars sense edifi
car. La resolució del conveni en cap cas suposarà dei
xar sense efectes el destí dels habitatges amb protecció 
oficial que s’haguessin previst. 

39.8 Els pactes amb transcendència real s’inscriuran al 
Registre de la Propietat. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 135 
De supressió 135 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (25) 

«[...] del deure de conservació i rehabilitació, així com 
les declaracions d’àrees de conservació i rehabilitació 
referides a l’article 36, poden donar lloc a un [...]» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

37 

Núm. 119 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2007 

ESMENA NÚM. 136 
136 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (56) 

«[...] del deure de conservació i rehabilitació, així com 
les declaracions d’àrees de conservació i rehabilitació 
referides a l’article 36, poden donar lloc a un [...]» 

ESMENA NÚM. 137 
137 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (26) 

«[...] donaran lloc a un conveni de rehabilitació [...]» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 138 
138 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (27) 

«39.2 El conveni ha d’incloure el programa d’actuaci
ons de conservació i rehabilitació a executar, especifi
cant si són subvencionades o a fons perdut, i les obli
gacions concretes que assumeix cadascuna de les 
parts.» 

ESMENA NÚM. 139 
139 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (57) 

«[...] especificant si són subvencionades o a fons per
dut, i les obligacions concretes [...]» 

APARTAT 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 140 
140 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (58) 

«[...] amb protecció oficial, sempre que aquesta condi
ció estigui contemplada en el conveni de rehabilitació 
establert entre l’administració i les persones lliurement 
interessades en el procediment.» 

APARTAT 5 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 6 

ESMENA NÚM. 141 
141 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (59) 

«6. El conveni de rehabilitació establert entre l’admi
nistració i les persones lliurement interessades en el 
procediment de rehabilitació pot contenir la previsió de 
subjecció al dret de tempteig i retracte [...]» 

APARTAT 7 

ESMENA NÚM. 142 
142 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (28) 

«[...] amb càrrec als obligats o la inclusió al Registre 
municipal de solars sense edificar. La resolució del 
conveni [...]» 

ESMENA NÚM. 143 
143 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (60) 

«[...] amb càrrec als obligats o la inclusió al Registre 
municipal de solars sense edificar. La resolució del 
conveni [...]» 

APARTAT 8 

No s’ha presentat cap esmena. 

ADDICIÓ DE NOUS ARTICLES 

ESMENA NÚM. 144 
144 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (61) 

Addició d’un nou article 39 bis. 

«Article 39 bis). Convenis de Copropietat. 

1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, o 
qualsevol altra administració de caràcter local o su
pramunicipal subsidiàriament, podrà establir convenis 
de copropietat amb particulars com ajuda a la compra 
d’un habitatge destinat a residència habitual i perma
nent. 

2. El percentatge d’aportació de les administracions 
públiques com ajuda a la compra contingut en aquest 
convenis de copropietat no podrà superar el 20% del 
cost de l’habitatge. 

3. Els beneficiaris dels ajuts dels convenis de copropi
etat podran comprar en qualsevol moment la part de 
propietat de la Generalitat, i en tot cas estaran obligats 
a fer-ho en el moment que vulguin transmetre la propi
etat. En el moment de la venda la Generalitat tindrà un 
dret preferent de compra pel preu del valor escripturat 
més els interessos financers, tenint en compte la infla
ció. 

4. Els convenis de copropietat es podran signar amb 
menors de 35 anys. La mesura també es fa extensiva a 
les famílies nombroses que necessiten augmentar la 
superfície útil de l’habitatge i als discapacitats amb 
necessitat d’espai addicional i per superar situacions 
de barreres arquitectòniques. 

5. El govern establirà, via reglamentària les condici
ons, del règim jurídic d’aquests convenis de coopro
pietat.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142 i 143. 
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La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
139. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 144 i 
258 que suposa, d’una banda, la creació de la lletra 
b.bis de l’article 69.1 amb la redacció següent: 

69.1.b) bis Els contractes de copropietat. 

D’una altra banda, la creació d’un nou article 71.bis 
amb el text següent: 

71 bis Contractes de copropietat. 

1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, o 
qualsevol altra administració de caràcter local o supra
municipal subsidiàriament, per tal d’incrementar les 
possibilitats d’accés a l’habitatge de joves de menys de 
35 anys, de famílies nombroses i persones amb disca
pacitat, entre d’altres, podrà establir contractes de co
propietat amb particulars com ajuda a la compra d’un 
habitatge destinat a residència habitual i permanent. 

2. El percentatge d’aportació de les administracions 
públiques com ajuda a la compra contingut en aquests 
contractes de copropietat no podrà superar el 20% del 
cost de l’habitatge. 

3. Els beneficiaris dels ajuts dels contractes de copro
pietat podran comprar en qualsevol moment la part de 
propietat de la Generalitat, i en tot cas estaran obligats 
a fer-ho en el moment que vulguin transmetre la propi
etat. En el moment de la venda la Generalitat tindrà un 
dret preferent de compra pel preu del valor escripturat 
més els interessos financers, tenint en compte la infla
ció. 

4. Aquests habitatges tindran un preu màxim i un règim 
jurídic i unes condicions de transmissió establerts regla
mentàriament. 

I, finalment, la modificació de l’article 74 amb el text 
següent: 

74. Definició d’habitatges destinats a polítiques socials 

Als efectes del que estableix l’article anterior, es con
sideren habitatges destinats a polítiques socials tots els 
acollits a qualsevol de les modalitats de protecció pre
vistes en aquesta Llei o en els plans i programes d’ha
bitatge, els quals poden incloure, a més dels habitatges 
amb protecció oficial de compra o de lloguer o en d’al
tres formes de cessió d’ús, els habitatges de titularitat 
pública, els habitatges dotacionals públics, els allotja
ments d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits a 
l’administració pública, els habitatges d’inserció, els 
contractes de copropietat, els habitatges privats de llo
guer administrats per xarxes de mediació social, els 
habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa, els 
habitatges cedits en règims de masoveria urbana, els 
habitatges d’empreses destinats als seus treballadors, i 
altres habitatges promoguts per operadors públics, de 
preu intermedi entre l’habitatge amb protecció oficial 
i l’habitatge del mercat lliure però que no es regeixen 
per les regles del mercat lliure. 

3.01.01. 

ARTICLE 40. EXPROPIACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL DEU
RE DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

40.1 Un cop exhaurides les vies de foment i coercitives 
previstes en aquest Títol, en els àmbits qualificats pel 
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge com d’una forta i 
acreditada demanda residencial, l’Administració com
petent podrà acordar l’expropiació forçosa de la propi
etat per incompliment del deure de conservació i reha
bilitació quan això suposi un risc per a la seguretat de 
les persones, sempre que s’hagin garantit als propieta
ris que demostrin la seva necessitat, els ajuts públics 
suficients per fer front al cost del deure de rehabilitació 
del seu habitatge. 

40.2 Per a l’exercici de la potestat expropiatòria, cal 
instruir prèviament el corresponent expedient de decla
ració d’incompliment de la funció social de la propie
tat, 

40.3 En l’execució de les mesures previstes als apartats 
anteriors, el Departament competent en matèria d’ha
bitatge i les administracions locals actuaran coordina
dament. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 145 
De supressió 145 
G. Mixt (10) 

De tot el text de l’article 40. 

APARTATS 1 - 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
145. 

CAPÍTOL III. UTILITZACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES 

ARTICLE 41. DETECCIÓ DE SITUACIONS ANÒMALES EN 

L’ÚS DELS HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

41.1 Es considera utilització anòmala d’un habitatge o 
d’un edifici d’habitatges: 

a) La desocupació permanent definida en l’article 3.d, 
d’aquesta Llei. 

b) La sobreocupació, en els termes definits a l’article 
3.e), d’aquesta Llei. 

41.2 Es considera també situació anòmala, la de 
l’infrahabitatge, tal com es contempla a l’article 3.f) 
d’aquesta Llei. 

41.3 Quan l’Administració competent tingui constàn
cia de què un habitatge o edifici d’habitatges és utilit
zat de forma anòmala, procedirà a l’obertura del perti
nent expedient administratiu a fi de realitzar els actes 
d’instrucció necessaris per a la determinació, coneixe
ment i comprovació dels fets en virtut dels quals hagi 
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de dictar la resolució. L’expedient es tramitarà segons 
les prescripcions recollides a la legislació de procedi
ment administratiu. 

41.4 En la detecció de les utilitzacions anòmales dels 
habitatges, es tindran especialment en compte: 

Declaracions o actes propis del titular de l’habitatge. 

Declaracions i comprovacions del personal al servei de 
les administracions públiques que tingui atribuïdes les 
funcions d’inspecció en matèria d’habitatge i dels 
agents de l’autoritat en general. 

Negativa injustificada del titular de l’habitatge a facili
tar comprovacions de l’Administració quan no es des
prengui l’existència de cap causa versemblant que pu
gui fonamentar-la i quan constin a més altres indicis de 
falta d’ocupació. 

Anuncis publicitaris. 

41.5 Un cop detectada la situació anòmala, a efectes 
comprobatoris, i de manera justificada tot aplicant cri
teris de ponderació en l’elecció del mitjà probatori, 
l’administració competent podrà sol·licitar informació 
relativa a: 

Les dades del padró d’habitants i d’altres registres pú
blics de residents o ocupants. 

Consums anormals d’aigua, gas i electricitat. 

A aquests efectes, els responsables dels registres pú
blics i les companyies subministradores hauran de fa
cilitar les dades requerides. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 146 
146 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (29) 

De tot el text de la lletra. 

LLETRA B 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 147 
147 D’addició i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (61) 

«3. Quan l’Administració competent tingui constància 
de què un habitatge o edifici d’habitatges és utilitzat de 
forma anòmala o de què un immoble es troba en situ
ació anòmala, procedirà a l’obertura del pertinent ex
pedient administratiu a fi de realitzar els actes d’instruc

ció necessaris per a la determinació, coneixement i 
comprovació dels fets en virtut dels quals hagi de dic
tar la resolució. L’expedient es tramitarà segons les 
prescripcions recollides a la legislació de procediment 
administratiu.» 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 148 
De supressió 148 
G. Mixt (11) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 149 
De modificació i supressió149 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (62) 

«4. En la detecció de les utilitzacions i situacions anò
males dels habitatges, es tindran especialment en 
compte: 

Declaracions o actes propis del titular de l’habitatge o 
de l’immoble. 

Declaracions i comprovacions del personal al servei de 
les administracions públiques que tingui atribuïdes les 
funcions d’inspecció en la matèria d’habitatge i dels 
agents de l’autoritat en general. 

Negativa injustificada del titular de l’habitatge o de 
l’immoble a facilitar comprovacions de l’Administració 
quan no es desprengui l’existència de cap causa ver
semblant que pugui fonamentar-la i quan constin a més 
altres indicis de falta d’ocupació. 

Anuncis publicitaris» 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 150 
D’addició150 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (63) 

«5. Un cop detectada la utilització o situació anòmala, 
a efectes comprobatoris, i de manera justificada tot 
aplicant criteris de poderació en l’elecció del mitjà pro
batori, l’administració competent podrà sol·licitar infor
mació relativa a:» 

3.01.01. 
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TÍTOL DE L’ARTICLE 

ESMENA NÚM. 151 
151 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (60) 

«Article 41. Detecció d’utilitzacions i situacions anò
males en l’ús dels habitatges.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 146 i 148. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
147, 149, 150 i 151. 

ARTICLE 42. ACTUACIONS ADREÇADES A EVITAR LA DES
OCUPACIÓ PERMANENT DELS HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

42.1 La Generalitat, en coordinació amb les administra
cions locals impulsarà polítiques de foment per poten
ciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, 
dels habitatges buits o permanentment desocupats. 

42.2 En especial s’atorgaran garanties als propietaris, 
adreçades a assegurar el cobrament de les rendes i la 
reparació de desperfectes. 

42.3 També s’establiran polítiques de foment de la re
habilitació dels habitatges que es trobessin en mal es
tat per a ser llogats, mitjançant subvencions directes als 
propietaris i oferta de subrogació de l’Administració en 
la realització de les obres. 

42.4 Els habitatges buits o permanentment desocupats 
també podran ser cedits a l’Administració pública per
què es faci càrrec de la seva gestió en lloguer a canvi de 
pacte en el cobrament i altres condicions de la cessió, 
dins de programes específicament destinats a aquesta 
finalitat en els Plans d’habitatge. 

42.5 L’Administració pot utilitzar altres mesures, entre 
elles les de caràcter fiscal, amb el mateix objectiu d’in
centivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la 
desocupació injustificada. 

42.6 Un cop exhaurides les vies de foment referides als 
apartats anteriors, en els àmbits qualificats pel Pla Ter
ritorial Sectorial d’Habitatge i demés instruments de 
desplegament previstos en aquesta llei, com d’una forta 
i acreditada demanda residencial, l’Administració com
petent podrà acordar el lloguer forçós de l’habitatge 
prèvia la declaració d’incompliment de la funció soci
al de la propietat. A l’expedient de declaració s’ha d’ad
vertir que l’Administració, un cop transcorreguts dos 
anys des de la seva notificació, pot procedir a l’expro
piació de l’usdefruit de l’habitatge per llogar-lo a ter
cers. En l’expedient de preu just es valorarà la indem
nització corresponent al dret d’usdefruit temporal, 
tenint també en consideració les despeses invertides per 
l’Administració en la gestió i les eventuals obres de 

3.01.01. 

millora efectuades en l’habitatge, concretant a més la 
forma en què la propietat podrà recuperar l’ús de l’ha
bitatge un cop transcorregut el termini de lloguer for
çós. El termini de lloguer forçós no podrà ser superior 
a sis anys. El procediment s’ajustarà al previst a les le
gislacions urbanística i d’expropiació forçosa. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 I 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 152 
D’addició152 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (64) 

«3. També s’establiran polítiques de foment de la reha
bilitació dels habitatges que es trobessin en mal estat 
per a ser llogats, mitjançant subvencions directes als 
propietaris, oferta de subrogació de l’Administració en 
la realització de les obres i de suport públic a contrac
tes de masoveria urbana.» 

APARTAT 4
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 153 
De supressió 153 
G. Mixt (12) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 154 
De supressió 154 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (30) 

«[...] l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la des
ocupació injustificada.» 

APARTAT 6 

ESMENA NÚM. 155 
De supressió 155 
G. Mixt (13) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 156 
De supressió 156 
G. P. de Convergència i Unió (62) 

De tot el text de l’apartat. 
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ESMENA NÚM. 157 
157 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (65) 

«[...] en què la propietat podrà recuperar l’ús de l’habi
tatge un cop transcorregut el termini de lloguer forçós, 
el qual no podrà ser superior a cinc anys. El procedi
ment s’ajustarà al previst a les legislacions urbanística 
i d’expropiació forçosa» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 153, 154, 155 i 156. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
152, 157. 

ARTICLE 43. ACTUACIONS ADREÇADES A EVITAR LA 

SOBREOCUPACIÓ DELS HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

43.1 Les Administracions competents impulsaran polí
tiques orientades a l’eradicació de les situacions de 
sobreocupació dels habitatges, actuant sobre els seus 
responsables directes i sobre les seves causes. Amb 
aquesta finalitat aprovaran programes d’inspecció i 
vetllaran per evitar que els habitatges siguin sobre
ocupats. 

43.2 En el cas de zones amb una alta concentració 
d’habitatges sobreocupats, les Administracions compe
tents podran procedir a la seva delimitació i declaració 
com a àrees de tempteig i retracte, en els termes i amb 
els efectes previstos a l’article 16 d’aquesta Llei, i/o a 
la seva declaració com a àrees de conservació i rehabi
litació, en els termes i amb els efectes previstos als ar
ticles 36 i 37 d’aquesta Llei. 

43.3 La constatació de situacions de sobreocupació pot 
comportar la imposició de les sancions previstes en 
aquesta Llei i les administracions podran procedir a 
l’expropiació temporal de l’usdefruit dels habitatges 
sobreocupats per al seu lloguer posterior en les condi
cions adequades, en els termes previstos en l’article 
42.6. 

43.4 Als efectes indicats als apartats anteriors i per tal 
de poder emprendre accions correctores de la situació, 
els propietaris d’habitatges presumptament sobre
ocupats podran requerir l’auxili de l’administració 
competent la qual, en el corresponent procés de com
provació, i en els termes de l’article 41.5, estarà facul
tada per obtenir del padró d’habitants la informació 
pertinent sobre les persones empadronades. 

43.5 Per a un millor control d’aquestes situacions, es 
podran establir acords de col·laboració amb associaci
ons i col·legis professionals que actuïn en el mercat 
immobiliari. 

43.6 En les seves actuacions per corregir situacions de 
sobreocupació, les administracions públiques hauran 
de preveure les mesures adequades per tal de donar 

acolliment a les persones afectades, víctimes d’aques
ta circumstància. A aquest efecte, establiran els opor
tuns programes i acords de cooperació i de col·labora
ció amb els serveis d’atenció social competents i els 
serveis de mediació previstos en l’article 70 d’aquesta 
Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 158 
De modificació 158 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (66) 

«1. La Generalitat i els ens locals impulsaran polítiques 
orientades a l’eradicació de les situacions de sobre
ocupació dels habitatges, actuant sobre els seus respon
sables directes i sobre les seves causes. Amb aquesta 
finalitat aprovaran programes d’inspecció i vetllaran 
per evitar que els habitatges siguin sobreocupats» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 159 
De supressió 159 
G. P. de Convergència i Unió (63) 

De tot el text de l’apartat. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 160 
De modificació 160 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (31) 

«[...] previstes en aquesta llei als seus responsables, 
amb audiència prèvia en tot cas al propietari, si s’acre
dita que ho ha consentit expressament» 

ESMENA NÚM. 161 
De modificació i supressió161 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (67) 

«3. La constatació de situacions de sobreocupació pot 
comportar la imposició de les sancions previstes en 
aquesta Llei als seus responsables, amb audiència prè
via en tot cas al propietari, si s’acredita que ho ha con
sentit expressament. Sens perjudici d’això, les admi
nistracions podran procedir a l’expropiació temporal de 
l’usdefruit dels habitatges sobreocupats per al seu llo
guer posterior en les condicions adequades, en els ter
mes previstos en l’article 42.6.» 

3.01.01. 
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ESMENA NÚM. 162 
162 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (64) 

«3. La constatació de situacions de sobreocupació pot 
comportar la imposició de les sancions previstes en 
aquesta Llei als seus responsables, amb audiència prè
via en tot cas al propietari, si s’acredita que ho ha con
sentit expressament.» 

APARTAT 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 163 
163 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (32) 

«[...] control d’aquestes situacions, s’hauran d’establir 
acords de col·laboració amb [...]» 

ESMENA NÚM. 164 
164 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (65) 

«5. Per a un millor control d’aquestes situacions, s’hau
ran d’establir acords de col·laboració [...]» 

APARTAT 6 

ESMENA NÚM. 165 
165 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (68) 

«6. En les seves actuacions per corregir situacions de 
sobreocupació, les administracions públiques hauran 
de preveure les mesures adequades per tal de donar 
acolliment a les persones afectades per aquesta circum
stància en la mesura de les seves possibilitats i recur
sos. A aquest efecte, establiran els oportuns programes 
i acords [...]» 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 166 
166 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (69) 

Addició d’un nou apartat 7. 

«7. En cas que resulti necessari restituir els habitatges 
sobreocupats a l’estat d’habitabilitat exigible, l’admi
nistració local –directament o amb el suport de la Ge
neralitat– podrà procedir a l’execució subsidiària de 
les obres de reparació necessàries.» 

3.01.01. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 159, 160, 163 i 164. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
158, 165 i 166. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes 161 i 162 
amb la redacció següent: 

43.3. La constatació de situacions de sobreocupació pot 
comportar la imposició de les sancions previstes en 
aquesta Llei als seus responsables, amb audiència prè
via en tot cas al propietari, si s’acredita que ho ha con
sentit expressament. Sens perjudici d’això, les adminis
tracions podran procedir a l’expropiació temporal de 
l’usdefruit dels habitatges sobreocupats per al seu llo
guer posterior en les condicions adequades. 

ARTICLE 44. ACTUACIONS ADREÇADES A EVITAR LES SITU
ACIONS D’INFRAHABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

44.1 Les Administracions competents impulsaran polí
tiques orientades a l’eradicació de les situacions 
d’infrahabitatge. Amb aquesta finalitat aprovaran pro
grames d’inspecció i vetllaran per a evitar que immo
bles en situació d’infrahabitatge siguin venuts, llogats 
o cedits com a habitatges. 

44.2 En el cas de zones amb una alta concentració 
d’infrahabitatges, les Administracions competents po
dran procedir a la seva delimitació i declaració com a 
àrees de conservació i rehabilitació, en els termes i amb 
els efectes previstos als articles 36 i 37 d’aquesta Llei. 

44.3 La declaració d’infrahabitatge s’acordarà, prèvia 
tramitació d’expedient contradictori, d’acord amb el 
procediment establert a la legislació de procediment 
administratiu i serà inscribible en el Registre de la pro
pietat. 

44.4 Per a un millor control d’aquestes situacions, es 
podran establir acords de col·laboració amb associaci
ons i col·legis professionals que actuïn en el mercat 
immobiliari. 

44.5 En les seves actuacions per corregir situacions 
d’infrahabitatge, les administracions públiques hauran 
de preveure les mesures adequades per tal de donar 
acolliment a les persones que ocupen aquests immobles 
amb contractes de lloguer o amb cessió d’ús. A aquest 
efecte, establiran els oportuns programes i acords de 
cooperació i de col·laboració amb els serveis d’atenció 
social competents. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
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APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 167 
167 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (66) 

De tot el text de l’apartat. 

APARTAT 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 168 
168 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (33) 

«[...] control d’aquestes situacions, s’hauran d’establir 
acords de col·laboració amb [...]» 

ESMENA NÚM. 169 
169 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (67) 

«[...] control d’aquestes situacions, s’hauran d’establir 
[...] acords de col·laboració amb [...]» 

APARTAT 5 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 167, 168 i 169. 

La Ponència recomana l’adopció del text transaccional 
següent: 

Article 44.3.: 

[...] serà inscribible en el Registre de la propietat. 

En el cas que impliqui una prohibició de disposar de 
l’habitatge en els termes previstos al paràgraf primer 
tindrà el mateix règim legal que les previstes a l’article 
26.1 de la Llei hipotecària i es farà constar al Registre 
de la Propietat en els termes que la pròpia norma sec
torial determini. 

TÍTOL IV. DE LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I ELS 

USUARIS D’HABITATGE EN EL MERCAT IMMOBILIARI 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 45. IGUALTAT EN L’ACCÉS I L’OCUPACIÓ DE L’HA
BITATGE 

TEXT PRESENTAT 

45.1 Totes les persones han de poder tenir accés a un 
habitatge i ocupar-lo, complint els requeriments legals 
i contractuals que siguin d’aplicació a la seva relació 
jurídica concreta, sense patir discriminacions directes o 
indirectes ni assetjament. En compliment d’aquest 
mandat, les administracions públiques adoptaran les 
mesures pertinents, aplicables a totes les persones i 
agents, tant en el sector públic com en el sector privat. 

45.2 Són objecte específic de l’acció protectora esmen
tada en l’apartat anterior les situacions i actuacions se
güents: 

a) La discriminació directa, que s’entendrà produïda 
quan una persona sigui tractada, en algun aspecte rela
cionat amb l’habitatge, de forma diferent a una altra en 
situació anàloga, sense que el tractament diferenciat 
pugui resultar justificat objectivament i raonablement 
amb una finalitat legítima i els mitjans per a l’assoli
ment d’aquesta finalitat siguin adequats i necessaris. 

b) La discriminació indirecta, que es donarà quan una 
disposició normativa, un pla, una clàusula convencio
nal o contractual, un pacte individual, una decisió uni
lateral, un criteri o una pràctica aparentment neutres 
ocasionin un desavantatge particular a una persona res
pecte d’altres en el seu exercici del dret a l’habitatge. 
No existeix discriminació indirecta quan les actuacions 
es poden justificar objectivament i raonablement amb 
una finalitat legítima i els mitjans per a l’assoliment 
d’aquesta finalitat siguin adequats i necessaris. 

c) L’assetjament, considerat com tota conducta que, 
mitjançant actuacions o omissions diverses o que actuï 
amb abús de dret, tingui per objectiu pertorbar la per
sona assetjada en l’ús pacífic del seu habitatge creant 
un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte material o en el 
social o personal, amb la finalitat última de forçar 
l’adopció d’una decisió no volguda sobre el dret que 
empara la seva ocupació. L’assetjament constitueix dis
criminació als efectes d’aquesta Llei. 

d) La utilització d’infrahabitatges com a residències, la 
sobreocupació i, en general, qualsevol forma d’allotja
ment il·legal. 

45.3 Les mesures a adoptar per les administracions 
públiques poden consistir en accions positives en favor 
de col·lectius i persones vulnerables, en la prohibició de 
conductes discriminatòries i en l’exigència d’elimina
ció d’obstacles i restriccions a l’exercici del dret de 
l’habitatge i de realització d’ajustaments raonables per 
a garantir-lo. 

45.4 S’entendran per ajustaments raonables les mesu
res d’adequació dirigides a atendre les necessitats sin
gulars de determinades persones, per tal de facilitar, 
sense imposar una càrrega desproporcionada, la seva 
inclusió social i el gaudi del dret a l’habitatge en igual
tat de condicions que la resta de les persones. Per esta
blir si una carrega és o no proporcionada es tindran en 
compte el seu cost, els efectes discriminatoris que su
posi la seva no adopció, les característiques de la per
sona física o jurídica, entitat o organització que l’ha de 
posar en pràctica i la possibilitat d’obtenir finançament 
oficial o qualsevol altre ajut. Les Administracions pú
bliques competents poden establir un règim d’ajuts 
públics per contribuir a les despeses derivades de l’obli
gació de realitzar ajustaments raonables. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 
3.01.01. 
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APARTAT 2 

LLETRA A I B 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 170 
170 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (34) 

«[...] que empara la seva ocupació. L’assetjament cons
titueix discriminació als efectes d’aquesta llei.» 

ESMENA NÚM. 171 
171 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (70) 

«2.c) L’assetjament immobiliari considerat com tota 
conducta que, mitjançant actuacions o omissions diver
ses o que actuï amb abús de dret, tingui per objectiu 
pertorbar la persona assetjada en l’ús pacífic del seu 
habitatge creant un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte 
material o en el social o personal, amb la finalitat últi
ma de forçar l’adopció d’una decisió no volguda sobre 
el dret que empara la seva ocupació. L’assetjament im
mobiliari constitueix discriminació als efectes d’aques
ta Llei. És indici d’assetjament immobiliari la negati
va injustificada per part del propietari de l’habitatge a 
cobrar la renda arrendatícia.» 

ESMENA NÚM. 172 
172 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (68) 

«[...] empara la seva ocupació. Es considerarà una for
ma d’assetjament indirecte la negativa per part del 
propietari a percebre les rendes derivades del lloguer 
d’un habitatge sense causa justificada. L’assetjament 
constitueix discriminació als efectes d’aquesta Llei.» 

APARTAT 3 I 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
170. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 171 i 
172 amb la redacció següent: 

45.2. c) L’assetjament immobiliari considerat com tota 
conducta que, mitjançant actuacions o omissions diver
ses o que actuï amb abús de dret, tingui per objectiu 
pertorbar la persona assetjada en l’ús pacífic del seu 
habitatge creant un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte 
material o en el social o personal, amb la finalitat últi
ma de forçar l’adopció d’una decisió no volguda sobre 
el dret que empara la seva ocupació. L’assetjament 
immobiliari constitueix discriminació als efectes 

3.01.01. 

d’aquesta Llei. És indici d’assetjament immobiliari la 
negativa injustificada per part del propietari de l’habi
tatge a cobrar la renda arrendatícia. 

ARTICLE 46. CÀRREGA DE LA PROVA 

TEXT PRESENTAT 

En els procediments en què la part denunciant o de
mandant al·lega fets i aporta indicis que permeten pre
sumir l’existència de discriminació respecte a l’exercici 
del dret a l’habitatge, l’òrgan competent, després d’a
preciar-los, tenint en compte la disponibilitat i facilitat 
probatòria que correspon a cada una de les parts i el 
principi d’igualtat de les parts, exigirà del denunciat o 
demandat l’aportació d’una justificació objectiva i ra
onable suficientment provada sobre el respecte del 
dret a la igualtat en la seva actuació o inactivitat. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 173 
De supressió 173 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (35) 

De tot el text de l’article 46. 

ESMENA NÚM. 174 
De supressió 174 
G. P. de Convergència i Unió (69) 

De tot el text de l’article 46. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 173 i 174. 

ARTICLE 47. LEGITIMACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

Sense perjudici de la legitimació individual de les per
sones afectades, les persones jurídiques legalment ha
bilitades per a la defensa dels drets i interessos legítims 
col·lectius, podran actuar en un procés en nom i interès 
de les persones que així ho autoritzin, amb la finalitat 
de fer efectius els drets reconeguts en aquest Títol IV de 
la Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 
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CAPÍTOL II. DE LES ACTIVITATS PROFESSIONALS VINCULA
DES AMB L’HABITATGE 

SECCIÓ PRIMERA. AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS 

D’EDIFICACIÓ I REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

ARTICLE 48. AGENTS I RÈGIM JURÍDIC 

TEXT PRESENTAT 

Són agents que intervenen en el procés d’edificació i 
rehabilitació d’habitatges els previstos en la normativa 
d’ordenació de l’edificació i en aquesta Llei. Els agents 
resten subjectes al règim jurídic i obligacions que s’es
tableixen a la Llei d’Ordenació de l’Edificació, en 
aquesta Llei, en la normativa sectorial específica i en el 
contracte que origina la seva intervenció. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 49. EL PROMOTOR 

TEXT PRESENTAT 

49.1 És promotor d’habitatges la persona física o jurí
dica, pública o privada, que, individual o col·lectiva
ment, decideix, impulsa, programa i finança, encara 
que sigui ocasionalment, amb recursos propis o aliens, 
les obres d’edificació i rehabilitació d’habitatges per a 
ús propi o per a la seva posterior transmissió, lliurament 
o cessió a tercers per qualsevol títol. 

49.2 Són obligacions del promotor: 

a) Exercir sobre el solar a construir o sobre l’immoble 
a rehabilitar la titularitat d’un dret que el faculta per a 
la realització de les obres corresponents. 

b) Obtenir les preceptives llicències d’edificació i au
toritzacions administratives, i disposar del projecte tèc
nic de l’obra. 

c) Lliurar a l’adquirent la documentació i informació 
exigibles, en els termes d’aquesta Llei. En cas de l’au
topromotor, l’obligació correspondrà al constructor. 

d) Subscriure les assegurances i garanties establertes 
legalment. Aquesta obligació no serà exigible en el cas 
de l’autopromotor individual d’un únic habitatge 
unifamiliar per a ús propi però, en el cas de transmis
sió entre vius de l’habitatge en el termini de 10 anys, 
l’autopromotor quedarà obligat a contractar les assegu
rances i garanties pel temps que resti per completar els 
10 anys, excepte quan l’adquirent l’exoneri expressa
ment. 

e) Subscriure pòlissa d’assegurança o aval que garan
teixi la devolució de quantitats rebudes a compte del 
preu total convingut, encara que siguin qualificades 
d’arres, senyal, reserva o qualsevol altra denominació, 
per al supòsit d’un incompliment de l’obligació de lliu
rament de l’habitatge en les condicions pactades i, molt 
especialment, quan les obres no comencin o acabin per 
qualsevol causa en el termini convingut, quan no s’ob

tingui cèdula d’habitabilitat i, en el cas d’una doble 
venda, quan s’hagi transmès a un tercer protegit per la 
publicitat registral. La devolució ha de comprendre no 
només la quantitat lliurada a compte, sinó també els 
interessos moratoris que s’acreditin des de la data en 
què es varen cobrar les quantitats fins el moment en què 
es faci efectiva la devolució, sens perjudici de les in
demnitzacions que puguin correspondre a l’adquirent 
en cas d’incompliment del venedor. 

f) En el supòsit de promocions en règim de comunitat 
de propietaris o societat cooperativa legalment consti
tuïda, garantir la devolució de les quantitats destinades 
a l’adquisició del sòl on s’hagin d’emplaçar els habitat
ges, percebudes de les persones físiques integrades en 
la corresponent comunitat o societat. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 175 
175 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (70) 

«1. Serà considerat promotor qualsevol persona, físi
ca o jurídica, pública o privada, que, individual o col·
lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, 
amb recursos propis o aliens, les obres d’edificació per 
ell mateix o per a la seva posterior alienació, lliura
ment o cessió a tercers sota qualsevol títol» 

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 176 
176 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (71) 

«2. Els promotors d’habitatge són considerats «promo
tors» als efectes de la normativa reguladora de la sub
contractació en el sector de la construcció i al règim de 
subcontractació a les obres públiques i a l’administra
ció pública.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 177 
177 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (72) 

L’apartat 2 passa a ser apartat 3. 

LLETRA A I B 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA C 

Addició d’una nova lletra c. 
3.01.01. 
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ESMENA NÚM. 178 
178 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (72) 

«c) Comunicar a l’autoritat laboral l’avís previ 
d’obres, adjuntant el pla de seguretat.» 

ESMENA NÚM. 179 
179 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (73) 

La lletra c passa a ser d. 

«d) Lliurar a l’adquirent la documentació i informació 
exigibles, en els termes d’aquesta Llei. En cas de 
l’autopromotor, l’obligació correspondrà al constructor.» 

LLETRES D, E I F 

ESMENA NÚM. 180 
180 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (73) 

La lletra d passa a ser e, la lletra e passa a ser f, la lle
tra f passa a ser g. 

«e) Subscriure les assegurances i garanties establertes 
legalment. Aquesta obligació no serà exigible en el cas 
de l’autopromotor individual d’un únic habitatge 
unifamiliar per a ús propi però, en el cas de transmis
sió entre vius de l’habitatge en el termini de 10 anys, 
l’autopromotor quedarà obligat a contractar les assegu
rances i garanties pel temps que resti per completar els 
10 anys, excepte quan l’adquirent l’exoneri expressa
ment. 

f) Subscriure pòlissa d’assegurança o aval que garantei
xi la devolució de quantitats rebudes a compte del preu 
total convingut, encara que siguin qualificades d’arres, 
senyal, reserva o qualsevol altra denominació, per al 
supòsit d’un incompliment de l’obligació de lliurament 
de l’habitatge en les condicions pactades i, molt espe
cialment, quan les obres no comencin o acabin per 
qualsevol causa en el termini convingut, quan no s’ob
tingui cèdula d’habitabilitat i, en el cas d’una doble 
venda, quan s’hagi transmès a un tercer protegit per la 
publicitat registral. La devolució ha de comprendre no 
només la quantitat lliurada a compte, sinó també els 
interessos moratoris que s’acreditin des de la data en 
què es varen cobrar les quantitats fins el moment en què 
es faci efectiva la devolució, sens perjudici de les in
demnitzacions que puguin correspondre a l’adquirent 
en cas d’incompliment del venedor. 

g) En el supòsit de promocions en règim de comunitat 
de propietaris o societat cooperativa legalment consti

3.01.01. 

tuïda, garantir la devolució de les quantitats destinades 
a l’adquisició del sòl on s’hagin d’emplaçar els habitat
ges, percebudes de les persones físiques integrades en 
la corresponent comunitat o societat.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 
núm. 175. 

El ponent del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
ponent del G. P. Esquerra Republicana de Catalunya i 
la ponentdel G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Alternativa anuncien la retirada de les esmenes 
núm. 177, 179 i 180. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 176, 
178 i 193 que modifica l’article 48 amb la redacció 
següent: 

Són agents[...] Els agents resten subjectes al règim ju
rídic i obligacions que s’estableixen a la Llei d’Orde-
nació de l’Edificació, en aquesta Llei, en la normativa 
sectorial específica, a la normativa en matèria de pre
venció de riscos laborals i en el contracte que origina la 
seva intervenció. 

ARTICLE 50. EL PROMOTOR SOCIAL 

TEXT PRESENTAT 

50.1 A efectes d’aquesta Llei es consideren promotors 
socials els promotors que, a més dels requisits establerts 
a l’article anterior, porten a terme promocions d’obra 
nova o de rehabilitació d’habitatges emparades en els 
plans d’habitatge, adreçades a incrementar l’oferta 
d’habitatge amb protecció oficial a Catalunya, de for
ma principal, habitual, estable en el temps i concerta
da amb el Govern de la Generalitat. 

50.2 Tindran la consideració de Promotor Social, en 
qualsevol cas, els ajuntaments, les societats i patronats 
municipals, les cooperatives d’habitatge i les Entitats 
Urbanístiques Especials. 

50.3 També tindran aquesta consideració els promotors 
privats, l’objecte social dels quals i la seva activitat 
efectiva sigui orientada a la promoció d’habitatges amb 
protecció oficial destinats a lloguer a llarg termini, o a 
la promoció d’habitatges amb protecció oficial de la 
tipologia adreçada a beneficiaris amb ingressos més 
baixos. 

50.4 A proposta del Departament competent en matè
ria d’habitatge, el Govern de la Generalitat establirà el 
procediment d’homologació dels promotors socials. En 
el cas de les cooperatives d’habitatge, per a l’homolo
gació es demanarà l’informe emès per la Federació de 
Cooperatives d’Habitatge de Catalunya. 

50.5 En el cas dels promotors d’habitatges de lloguer, 
com a mínim, hauran de garantir: 

a) capacitat organitzativa específicament destinada a la 
gestió de lloguer d’habitatges, 

b) capacitat econòmica, en forma de recursos propis, 
que garanteixin la solvència econòmica a llarg termini. 
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50.6 En el cas de promotors d’habitatges per compra 
venda, com a mínim, hauran de garantir: 

a) dedicació a la promoció d’habitatges amb protecció 
oficial recollida als seus estatuts, 

b) preponderància de la promoció d’habitatges amb 
protecció oficial respecte del conjunt d’habitatges pro
moguts en els darrers vint anys. 

50.7 Els promotors socials convindran amb el Departa
ment competent en matèria d’habitatge les promocions 
d’habitatges amb protecció oficial a dur a terme i el 
sistema de finançament, i amb l’Institut Català del Sòl, 
l’obtenció del sòl necessari. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 181 
181 De modificació i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (74) 

«2. Tindran la consideració de Promotor Social, en 
qualsevol cas, l’Institut Català del Sòl, els ajuntaments, 
les societats i patronats municipals, les cooperatives 
d’habitatge i les Entitats Urbanístiques Especials.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 182 
De modificació 182 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (75) 

«3. També tindran aquesta consideració els promotors 
privats, les cooperatives d’habitatges, i les entitats sen
se ànim de lucre, l’objecte social dels quals i la seva 
activitat efectiva sigui orientada a la promoció d’habi
tatges amb protecció oficial destinats a lloguer a llarg 
termini, a la promoció d’habitatges amb protecció ofi
cial de la tipologia adreçada a beneficiaris amb ingres
sos més baixos, o la gestió i explotació d’aquests tipus 
d’habitatges en casos de constitució de dret de super
fície o concessió administrativa.» 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 183 
D’addició183 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (76) 

«4. A proposta del Departament competent en matèria 
d’habitatge, el Govern de la Generalitat establirà el pro

cediment d’homologació dels promotors socials. En 
aquesta homologació es tindrà en compte que no hagin 
estat sancionats per incompliments greus i molt greus, 
de la normativa en matèria seguretat i salut laboral. En 
el cas de les cooperatives d’habitatges, per a l’homolo
gació es demanarà l’informe emès per la Federació de 
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya» 

APARTATS 5 - 7 

No s’ha presentat cap esmena. 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 184 
184 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (71) 

Es reenumeren els apartats posteriors. 

«4. Tindran també la consideració de promotors soci
als las entitats sense ànim de lucre, quina activitat efec
tiva sigui orientada a la promoció d’habitatges amb 
protecció oficial.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 183. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 181 amb 
la redacció següent: 

50.2. Tindran la consideració de Promotor Social, en 
qualsevol cas, l’Institut Català del Sòl, els ajuntaments, 
les societats i patronats municipals, les cooperatives 
d’habitatge i les Entitats Urbanístiques Especials. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 182 i 
184 amb la redacció següent: 

50.2.bis També tindran aquesta consideració els promo
tors privats i les entitats sense ànim de lucre, l’objecte 
social dels quals i la seva activitat efectiva sigui orien
tada a la promoció d’habitatges amb protecció oficial 
destinats a lloguer, a la promoció d’habitatges amb pro
tecció oficial de la tipologia adreçada a beneficiaris 
amb ingressos més baixos, o a la gestió i explotació 
d’aquests tipus d’habitatges en casos de constitució de 
dret de superfície o concessió administrativa. 

50.2.ter També tindran aquesta consideració els promo
tors privats, l’objecte social dels quals i la seva activi
tat efectiva sigui orientada a la promoció d’habitatges 
amb protecció oficial destinats a la venda, i que com
pleixin els criteris d’homologació que s’estableixin re
glamentàriament. 

ARTICLE 51. EL CONSTRUCTOR 

TEXT PRESENTAT 

51.1 El constructor és la persona física o jurídica que 
assumeix contractualment davant del promotor el com
promís d’executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres d’edificació o rehabilitació, o 
part de les mateixes, amb subjecció al projecte i al con

3.01.01. 
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tracte. Les funcions de promotor i constructor poden 
ser assumides per la mateixa persona, física o jurídica. 

51.2 El Govern de la Generalitat, amb la finalitat 
d’introduir criteris de transparència en el sector i de 
protecció al consumidor, promourà la creació d’un re
gistre voluntari de constructors, en els termes recollits 
a l’article 57. La inscripció al registre implicarà el tri
ple compromís del constructor en la documentació dels 
treballs a realitzar, l’especial atenció a la prevenció de 
riscos laborals i l’establiment d’un sistema d’atenció al 
consumidor. 

51.3 Són obligacions del constructor: 

a) Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legis
lació aplicable i a les instruccions del director d’obra i 
del director d’execució de l’obra, amb la finalitat d’ob
tenir la qualitat exigida en el projecte. 

b) Tenir la titulació o capacitació professional que ha
bilita per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com a constructor. 

c) Designar el cap de l’obra que assumeix la represen
tació tècnica del constructor en l’obra i que, per la seva 
titulació o experiència, ha de tenir la capacitació ade
quada d’acord amb les característiques i la complexitat 
de l’obra. 

d) Assignar a l’obra els mitjans humans i materials re
querits, segons la seva importància. 

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades 
parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts 
en el contracte. 

f) Facilitar al director de l’execució de l’obra les dades 
i documents necessaris per al control de qualitat 

g) Signar l’acta de replanteig o de començament i l’acta 
de recepció de l’obra 

h) Facilitar al director de l’obra les dades necessàries 
per a l’elaboració de la documentació de l’obra execu
tada 

i) Subscriure les assegurances i garanties previstes le
galment 

j) Respondre directament davant del promotor de l’ade
quació de l’obra al projecte i al contracte, en relació a 
l’actuació de les persones físiques o jurídiques amb les 
que subcontracti determinades parts o instal·lacions. 

k) Subscriure les garanties previstes en la Llei d’orde-
nació de l’edificació i en aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 185 
185 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (72) 

«1.El constructor és l’agent que assumeix, 
contractualment davant del promotor, el compromís 
d’executar amb mitjans humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció 
al projecte i al contracte.» 

3.01.01. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 186 
186 De modificació 

G. Mixt (14) 

«2 El Govern de la Generalitat, amb la finalitat 
d’introduir criteris de transparència en el sector i de 
protecció al consumidor, promourà la creació d’un re
gistre de constructors, en els termes recollits a l’article 
57 [...]» 

ESMENA NÚM. 187 
187 De modificació i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (78) 

«3. El Govern de la Generalitat, amb la finalitat 
d’introduir criteris de transparència en el sector i de 
protecció al consumidor, promourà la creació d’un re
gistre voluntari de constructors, en els termes recollits 
a l’article 57. La inscripció al registre implicarà el tri
ple compromís del constructor en la documentació dels 
treballs a realitzar, l’especial atenció a la prevenció de 
riscos laborals i l’establiment d’un sistema d’atenció al 
consumidor.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 188 
188 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (79) 

«51.4. Són obligacions del constructor:» 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 189 
189 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (79) 

«Executar l’obra amb subjecció al projecte, al pla de 
seguretat, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del director d’obra i del director d’execució de l’obra 
i del coordinador en matèria de seguretat i salut, amb 
la finalitat d’obtenir la qualitat exigida en el projecte i 
la qualitat de responsabilitat social.» 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 190 
190 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (73) 

De tot el text de la lletra. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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LLETRES C I D 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA E 

ESMENA NÚM. 191 
191 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (80) 

«e) Formalitzar les subcontractacions de determinades 
parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts 
en el contracte i a la normativa reguladora de la sub
contractació en el sector de la construcció i al règim de 
subcontractació a les obres públiques i a l’administra
ció pública.» 

LLETRES F - J 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA K 

ESMENA NÚM. 192 
192 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (74) 

De tot el text de la lletra. 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 193 
193 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (77) 

Addició d’un nou apartat 2. 

«2. El constructor és considerat «contractista o empre
sari principal» als efectes de la normativa reguladora 
de la subcontractació en el sector de la construcció i al 
règim de subcontractació a les obres públiques i a l’ad
ministració pública.» 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 194 
194 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (81) 

Addició d’una nova lletra l. 

«l) Estar inscrit al Registre d’Empreses Acreditades 
(relatiu a la llei 32/2006).» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 185 i 190. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
186, 187, 192 i 194 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 188 i 
189 amb la redacció següent: 

51.3. Són obligacions del constructor: 

a) Executar l’obra amb subjecció al projecte, al pla de 
seguretat, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del director d’obra i del director d’execució de l’obra i 
del coordinador en matèria de seguretat i salut, amb la 
finalitat d’obtenir la qualitat exigida en el projecte i la 
qualitat derivada de la responsabilitat social. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 191 amb 
la redacció següent: 

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades 
parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts 
en el contracte i a la normativa d’aplicació. 

L’esmena 193 està transaccionada amb les esmenes 
176 i 178. 

SECCIÓ SEGONA. AGENTS QUE INTERVENEN EN LA PRESTA
CIÓ DE SERVEIS IMMOBILIARIS 

ARTICLE 52. AGENTS I RÈGIM JURÍDIC 

TEXT PRESENTAT 

Als efectes d’aquesta Llei, són agents que intervenen en 
la prestació de serveis immobiliaris l’administrador de 
finques i l’agent immobiliari. Ambdós resten subjectes 
al règim jurídic i obligacions que s’estableixen en 
aquesta Llei, sense perjudici del que determina la nor
mativa sectorial específica. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 53. L’ADMINISTRADOR DE FINQUES 

TEXT PRESENTAT 

53.1 Als efectes d’aquesta llei i de les activitats regula-
des en la mateixa, es considera administrador de fin
ques la persona física que es dedica de forma habitual 
i retribuïda a la prestació de serveis d’administració i 
assessorament als titulars de béns immobles i a les co
munitats de propietaris. També podran considerar-se 
administradors de finques les Corporacions i d’altres 
persones jurídiques en les condicions i en els termes 
establerts per l’ordenament jurídic. 

53.2 Per a l’exercici de l’activitat d’administrador de 
finques cal disposar de la capacitació professional i 
acomplir les condicions legals i reglamentàries exigi
bles. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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53.3 En cas que l’administrador de finques compatibilitzi 
la seva activitat amb la prestació de serveis de transacció 
immobiliària referits a operacions de compravenda, per
muta o cessió de béns immobles, excloent el traspàs o 
arrendament dels béns que administri, serà considerat 
agent immobiliari als efectes d’aquesta Llei i haurà de 
complir els requisits exigits a l’article 55. 

54.4 L’administrador de finques que presti serveis de 
mediació en operacions d’arrendament respecte els béns 
sobre els quals té encomanada l’administració, no esta
rà subjecte al compliment dels requisits de l’article 55. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 195 
195 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (82) 

«[...] També podran considerar-se administradors de 
finques les Corporacions i d’altres persones jurídiques 
en les condicions i en els termes establerts per l’orde
nament jurídic» 

ESMENA NÚM. 196 
196 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (75) 

«1. Als efectes d’aquesta llei i de les activitats regula-
des en la mateixa, es considera administrador de fin
ques la persona física que es dedica de forma habitu
al i retribuïda a la prestació de serveis d’administració 
i assessorament als titulars de béns immobles i a les 
comunitats de propietaris» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 197 
197 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (83) 

«2. Per a l’exercici de l’activitat d’administrador de fin
ques cal disposar de la capacitació professional i acom
plir les condicions legals i reglamentàries exigibles. La 
capacitació i habilitació requerida s’entendrà acredi
tada per la incorporació als col·legis professionals cor
responents.» 

ESMENA NÚM. 198 
198 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (76) 

«[...] reglamentàries exigibles. La capacitació i habili
tació requerida s’entendrà acreditada per la incorpo
ració als col·legis professionals corresponents.» 

3.01.01. 

APARTAT 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 199 
199 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (77) 

«53.4 L’administrador [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
197, 198 i 199. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 195 i 
196 amb la redacció següent: 

53.1. Als efectes d’aquesta llei i de les activitats regu
lades en la mateixa, es considera administrador de fin
ques la persona física que es dedica de forma habitual 
i retribuïda a la prestació de serveis d’administració i 
assessorament als titulars de béns immobles i a les co
munitats de propietaris. 

ARTICLE 54. OBLIGACIONS DE L’ADMINISTRADOR DE FIN
QUES 

TEXT PRESENTAT 

54.1 L’administrador de finques, quan desenvolupi la 
seva activitat professional en qualsevol dels supòsits 
objecte d’aquesta Llei, ha d’actuar amb eficàcia, dili
gència professional, responsabilitat i subjecció a la le
galitat vigent i als codis ètics establerts en el sector, 
amb independència i especial consideració a la protec
ció dels drets dels consumidors, de conformitat amb 
aquest Títol. 

54.2 Per tal de garantir els drets dels consumidors, l’ad
ministrador de finques ha d’estar cobert per una asse
gurança de responsabilitat civil, que pot constituir-se 
mitjançant els col·legis o associacions professionals que 
existeixin i que s’acullin a la legislació vigent sobre 
col·legis professionals. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 200 
200 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (78) 

«[...] mitjançant els col·legis o associacions professio
nals que existeixin [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
200. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ARTICLE 55. L’AGENT IMMOBILIARI 

TEXT PRESENTAT 

55.1 Als efectes d’aquesta llei i de les activitats regula-
des en la mateixa, es considera com agent immobiliari 
la persona física o jurídica que es dedica de forma ha
bitual i retribuïda, dins el territori de Catalunya, a la 
prestació de serveis de mediació, assessorament i ges
tió en transaccions immobiliàries, referits a les opera
cions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de 
béns immobles, així com els drets relatius als mateixos, 
inclosa la seva constitució. 

55.2 Per a l’exercici de l’activitat d’agent immobiliari 
cal disposar de la capacitació professional i acomplir 
les condicions legals i reglamentàries exigibles. 

Són requisits per a l’exercici de l’activitat d’agent im
mobiliari: 

a) Disposar d’un establiment obert al públic a tal efecte. 

b) Estar en possessió de la capacitació professional que 
s’exigeix legalment. En cas de tractar-se de persona 
jurídica, serà l’administrador o, en el seu cas, els mem
bres del consell d’administració, els obligats a posseir 
aquesta capacitació. 

c) Constituir i mantenir en vigència permanent una 
garantia per respondre de les quantitats que l’agent rebi 
en l’exercici de l’activitat mediadora mentre no les hagi 
posades a disposició del seu destinatari. Per determinar 
l’import de la garantia es tindrà en compte el nombre 
d’establiments que l’agent mantingui oberts al públic. 
Reglamentàriament es podran determinar les modalitats 
i criteris de fixació del risc a cobrir per aquesta garan
tia. En el cas d’agents col·legiats o associats, la garan
tia podrà constituir-se mitjançant el seu col·legi profes
sional o associació a què pertanyi. 

d) Constituir i mantenir, amb vigència permanent, pò
lissa de responsabilitat civil per respondre de l’exerci
ci de l’activitat mediadora. El capital a assegurar es 
determinarà reglamentàriament i es tindrà en conside
ració el nombre d’establiments que cada agent mantin
gui oberts al públic. La pòlissa d’assegurança podrà ser 
individual o, en el seu cas, la col·lectiva que tingui con
certada el col·legi professional o associació a què 
l’agent pertanyi. 

55.4 El Govern de la Generalitat, amb la finalitat 
d’introduir criteris de transparència en el sector i de 
protecció al consumidor, crearà un registre obligato
ri d’agents immobiliaris, en els termes recollits a l’ar
ticle 57. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 201 
De modificació 201 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (36) 

«55.2 Podrà exercir l’activitat d’agent immobiliari: 

a) El col·legiat com a gent de la propietat immobiliària 
conforme als requisits de qualificació professional con
tinguts en la seva pròpia normativa específica. 

b) Tota persona física o jurídica, sense perjudici dels 
requisits que, per raons de protecció dels consumidors 
i usuaris, s’estableixin. En aquest cas, haurà de dispo
sar de capacitació professional i acomplir les condici
ons legals i reglamentàries exigibles.» 

ESMENA NÚM. 202 
De modificació 202 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (84) 

«2. Podran exercir l’activitat d’agent immobiliari: 

a) Els agents de la propietat immobiliària conforme als 
requisits de qualificació professional continguts en la 
seva pròpia normativa específica i els altres contem
plats en aquesta Llei. 

b) Tota persona física o jurídica que disposi de la ca
pacitació professional i acompleixi les condicions le
gals i reglamentàries exigibles.» 

ESMENA NÚM. 203 
De modificació 203 
G. P. de Convergència i Unió (79) 

«2. Podrà exercir l’activitat d’agent immobiliari: 

a) El col·legiat agent de la propietat immobiliària con
forme als requisits de qualificació professional contin
guts en la seva pròpia normativa específica. 

b) Tota altra persona física o jurídica, sense perjudici 
dels requisits que per raons de protecció dels consumi
dors s’estableixin. En dit cas, a més, haurà de disposar 
de la capacitació professional i complir les condicions 
legals i reglamentàries exigibles.» 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 204 
De supressió 204 
G. Mixt (15) 

De tot el text de la lletra. 

LLETRA B
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

3.01.01. 
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LLETRA C 

ESMENA NÚM. 205 
205 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (80) 

«[...] En el cas d’agents col·legiats o associats, la garan
tia podrà constituir-se mitjançant el seu col·legi profes
sional o associació a què pertanyi.» 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 206 
206 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (81) 

«[...] que tingui concertada el col·legi professional o 
associació a què l’agent pertanyi.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 201 i 204. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 202 i 
203 amb la redacció següent: 

55.2. Podran exercir l’activitat d’agent immobiliari: 

a) Els agents de la propietat immobiliària conforme als 
requisits de qualificació professional continguts en la 
seva pròpia normativa específica i els altres contem
plats en aquesta Llei. 

b) Tota persona física o jurídica que disposi de la capa
citació professional i acompleixi les condicions legals 
i reglamentàries exigibles. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 205 amb 
la redacció següent: 

c) Constituir i mantenir en vigència permanent una 
garantia per respondre de les quantitats que l’agent rebi 
en l’exercici de l’activitat mediadora mentre no les hagi 
posades a disposició del seu destinatari. Per determinar 
l’import de la garantia es tindrà en compte el nombre 
d’establiments que l’agent mantingui oberts al públic. 

Reglamentàriament es podran determinar les modalitats 
i criteris de fixació del risc a cobrir per aquesta garan
tia. En el cas d’agents col·legiats o associats, la garan
tia podrà constituir-se mitjançant el seu col·legi o asso
ciació professional a què pertanyi. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 206 amb 
la redacció següent: 

d) Constituir i mantenir, amb vigència permanent, pò
lissa de responsabilitat civil per respondre de l’exerci
ci de l’activitat mediadora. El capital a assegurar es 
determinarà reglamentàriament i es tindrà en conside
ració el nombre d’establiments que cada agent mantin
gui oberts al públic. La pòlissa d’assegurança podrà ser 
individual o, en el seu cas, la col·lectiva que tingui con
certada el col·legi o associació professional a què 
l’agent pertanyi. 

3.01.01. 

ARTICLE 56. OBLIGACIONS DE L’AGENT IMMOBILIARI 

TEXT PRESENTAT 

56.1 Són obligacions de l’agent immobiliari: 

a) Dur a terme la transacció amb diligència professio
nal i responsabilitat i amb subjecció a la legalitat vigent 
i als codis ètics establerts al sector, amb independència 
i especial consideració a la protecció dels drets dels 
consumidors d’habitatge. En cap cas es poden fer refe
rències o utilitzar noms que indueixin o pugin induir als 
consumidors o usuaris a errors sobre la veritable natu
ralesa de l’empresa, l’establiment o el servei que s’hi 
presta. 

b) Abans d’iniciar una oferta d’un immoble, l’agent és 
obligat a subscriure una nota d’encàrrec amb el propi
etari que li encomani la transacció, que l’habilita per a 
publicitar i ofertar-lo, percebre quantitats o formalitzar 
qualsevol precontracte o contracte amb tercers. No es 
podran ofertar o publicitar immobles de tercers sense 
nota d’encàrrec 

56.2 Les dades que han de constar necessàriament en la 
nota d’encàrrec, amb documentació acreditativa, són 
les següents: 

a) Identitat de l’agent i número d’inscripció en el Re
gistre d’homologació. 

b) Identitat del propietari de l’immoble o, en el seu cas, 
representació amb la qual actua. 

c) Termini de duració de l’encàrrec. 

d) Descripció de l’operació encomanada. 

e) Identificació de la finca o finques, les seves dades 
registrals, càrregues, gravàmens i/o afectacions de qual
sevol naturalesa, així com el règim de protecció de l’ha
bitatge, en el seu cas, i preu de l’oferta. El client que 
encarrega la transacció ha de posar de manifest, sota la 
seva responsabilitat, qualsevol altre aspecte jurídic 
d’especial rellevància, sobretot tenir procediments ju
dicials pendents per qüestions relacionades amb l’im
moble. 

f) Retribució de l’agent immobiliari, que només podrà 
consistir, bé en un percentatge del preu, bé en un import 
fix, i forma de pagament. En cap cas es pot percebre 
retribució, per la mateixa operació, de les dues parts de 
la transacció, llevat acord exprés en tal sentit. 

g) Drets i obligacions de les parts, amb indicació de les 
facultats concedides a l’agent. 

56.3 L’agent immobiliari, abans de subscriure qualse
vol document amb tercers, haurà de verificar les dades 
facilitades pel propietari mandant, la titularitat del bé, 
les seves càrregues i gravàmens registrals. 

56.4 Cada establiment haurà de disposar de fulls ofici
als de reclamació/denúncia i cartell anunciador de la 
seva disponibilitat. Això no serà d’aplicació per als 
agents que estiguin subjectes al règim disciplinari d’un 
col·legi professional –en cas que existeixi– d’acord amb 
el que disposa la normativa reguladora dels fulls de 
reclamació i denúncia als establiments comercials i en 
la prestació de serveis a les persones consumidores i 
usuàries. 
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ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 207 
De supressió 207 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (37) 

«[...] en la nota d’encàrrec, amb documentació acredi
tativa, són les [...]» 

ESMENA NÚM. 208 
De supressió 208 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (85) 

«2. Les dades que han de constar necessàriament en la 
nota d’encàrrec, amb documentació acreditativa, són 
les següents: [...]» 

ESMENA NÚM. 209 
De supressió 209 
G. P. de Convergència i Unió (82) 

«Les dades que han de constar necessàriament en la 
nota d’encàrrec, amb documentació acreditativa, són 
les següents [...]» 

LLETRES A - E
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA F 

ESMENA NÚM. 210 
De modificació 210 
G. Mixt (16) 

«f) Retribució de l’agent immobiliari, que només podrà 
consistir, bé en un percentatge del preu, bé en un im
port fix, i forma de pagament.» 

LLETRA G
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTATS 3 I 4
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
210. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
207, 208 i 209. 

CAPÍTOL III. REGISTRES D’HOMOLOGACIÓ DELS AGENTS 

VINCULATS AMB L’HABITATGE 

ARTICLE 57. CARÀCTER DELS REGISTRES 

TEXT PRESENTAT 

57.1 Es podran crear registres d’homologació dels 
agents vinculats amb l’habitatge. 

57.2 Els registres d’homologació podran ser de caràc
ter voluntari o obligatori i respondran a la tipologia dels 
agents. Els de caràcter obligatori seran registres admi
nistratius, adscrits al Departament competent en matè
ria d’habitatge. 

57.3 La inscripció dels agents als Registres s’efectua
rà en els termes i segons el procediment que reglamen
tàriament s’aprovi. És condició per a la inscripció 
l’acreditació de que la seva activitat s’ajusta als requi
sits i qualificacions indicats en aquesta Llei i els altres 
que reglamentàriament s’estableixin 

57.4 La no-inscripció en els Registres d’homologació 
no afectarà la validesa dels contractes i la resta d’actu
acions que puguin haver-se celebrat amb la intervenció 
de l’agent. 

57.5 El reglament dels Registres concretarà les condi
cions i el procediment per a la comprovació dels assen
taments, la seva renovació, resolució i la resta d’aspec
tes de funcionament. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 211 
211 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (83) 

«[...] vinculats amb l’habitatge. Les característiques i el 
desenvolupament d’aquesta registres es determinarà 
reglamentàriament i de manera concertada amb els 
diferents col·legis professionals vinculats i tenint en 
compte els estatuts i la reglamentació d’aquests. 

APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 212 
212 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (38) 

«[...] reglamentàriament s’estableixin. En el cas dels 
col·legiats exercents en el Col·legi d’Agents de la Pro
pietat Immobiliària serà requisit suficient per causar 
alta en el registre justificar la seva col·legiació.» 

ESMENA NÚM. 213 
213 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (84) 

«[...] s’estableixin. En el cas dels col·legiats agents de 
la propietat immobiliària, serà requisit suficient per 
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causar alta en el Registre, justificar la seva col·le
giació.» 

APARTATS 4 I 5 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 212 i 213. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
211. 

ARTICLE 58. DISTINTIU D’INSCRIPCIÓ ALS REGISTRES 

TEXT PRESENTAT 

Els titulars dels Registres crearan un distintiu i placa de 
format i característiques específiques que haurà de ser 
col·locada en lloc visible per al públic en cada un dels 
locals de l’agent inscrit, així com en el paper comerci
al i en la publicitat dels agents, i que contindrà el núme
ro d’inscripció de l’agent en el Registre corresponent. 
En cas d’existir col·legiació dels professionals, els 
col·legiats en exercici que tinguin estatutàriament fun
cions de les descrites en el capítol anterior podran com
partir-lo amb el distintiu col·legial i el seu número de 
col·legiat. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 214 
214 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (39) 

«[...] podran substituir-lo pel distintiu [...]» 

ESMENA NÚM. 215 
215 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (85) 

«[...] anterior podran substituir-lo pel distintiu col·legial 
i pel seu número de col·legiat.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
214 i 215. 

CAPÍTOL IV. PUBLICITAT DE L’HABITATGE 

ARTICLE 59. LA PUBLICITAT I EL SEU CARÀCTER VINCU
LANT 

TEXT PRESENTAT 

59.1 Tots els agents que intervenen en l’edificació, re
habilitació i prestació de serveis immobiliaris, que os
tentin algun dret per a la transmissió, arrendament o 
cessió dels habitatges –promotor, propietari, agent im
mobiliari, administrador de finques– han de subjectar
se a la normativa que prohibeix la utilització de publi
citat il·lícita i, especialment, a les normes reguladores de 
la publicitat que s’estableixen en aquesta Llei. 

3.01.01. 

59.2 S’entén per publicitat tota forma de comunicació 
adreçada als consumidors o al públic en general, amb 
la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la 
transmissió, arrendament o qualsevol altra forma de 
cessió d’habitatges a títol onerós. 

59.3 L’oferta, promoció i publicitat adreçada a la ven
da o arrendament d’habitatges s’ha d’ajustar als princi
pis de veracitat, de manera que no silenciï dades fona
mentals dels objectes de la mateixa i no indueixi o 
pugui induir a error als seus destinataris amb repercus
sions econòmiques. 

59.4 Les dades, característiques i condicions relatives 
a la construcció dels habitatges, a la seva ubicació, ser-
veis, instal·lacions, adquisició, utilització i pagament, 
que s’incloguin en l’oferta, promoció o publicitat, se
ran exigibles ulteriorment pel comprador, encara que 
no figurin expressament en el contracte de transmissió. 

59.5 Es prohibeix expressament la comercialització i 
publicitat d’immobles per compte d’altre, sense que 
prèviament no es tingui la corresponent nota d’encàr
rec. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 60. MENCIONS OBLIGATÒRIES 

TEXT PRESENTAT 

En tota publicitat, l’agent ha de fer constar necessàri
ament: 

a) La localització de l’habitatge. 

b) L’estat de l’habitatge ofertat, i si es troba ja acabat, 
està en fase de construcció, o simplement projectat, en 
cas d’obra nova. 

c) En el cas d’edificis acabats o en obres, el número de 
la llicència d’obres i la data de caducitat d’aquesta. 

d) La superfície útil, i la superfície construïda en el cas 
d’habitatges de nova construcció. En cas d’annexos, la 
seva superfície es farà constar de forma diferenciada. 

e) En el seu cas, el número de referència del Registre 
d’homologació de l’agent. 

f) El responsable de la promoció, amb adreça i telèfon 
de contacte, en cas d’obra nova. 

ESMENES PRESENTADES 

LLETRES A I B 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 216 
216 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (40) 

«c) En la primera transmissió d’habitatges, el número» 
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ESMENA NÚM. 217 
217 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (86) 

«c) En el cas de la primera transmissió d’habitatges en 
edificis acabats o en obres, el número de la llicència 
d’obres i la data de caducitat d’aquesta.» 

ESMENA NÚM. 218 
218 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (86) 

«c) En la primera transmissió d’habitatges, el núme
ro de la llicència d’obres i la data de caducitat d’a
questa.» 

LLETRA D 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA E 

ESMENA NÚM. 219 
219 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (87) 

«e) En el seu cas, el número de referència del Registre 
d’homologació de l’agent, el distintiu col·legial i núme
ro de col·legial.» 

ESMENA NÚM. 220 
220 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (87) 

«e) En el seu cas, el número de referència del Registre 
d’homologació de l’agent o el distintiu col·legial i nú
mero de col·legiat.» 

ESMENA NÚM. 221 
221 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (41) 

«l’agent o el distintiu col·legial i número de col·legiat.» 

LLETRA F 

ESMENA NÚM. 222 
222 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (88) 

«f) El responsable de la comercialització de la promo
ció, amb adreça i telèfon de contacte, en cas d’obra 
nova.» 

ESMENA NÚM. 223 
223 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (88) 

«f) El responsable de la comercialització de la promo
ció, amb adreça i telèfon de contacte, en cas d’obra 
nova.» 

ESMENA NÚM. 224 
224 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (42) 

«f) El responsable de la comercialització de la promo
ció [...]» 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 225 
225 D’addició 

G. Mixt (17) 

Addició d’una nova lletra g. 

«g) Els paràmetres d’accessibilitat que compleix l’edi
fici o la promoció.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 216, 221 i 225. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
222, 223 i 224. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 217 i 
218 amb la redacció següent: 

c) En el cas de la primera transmissió d’habitatges en 
edificis acabats o en obres, el número de la llicència 
d’obres i la data de caducitat d’aquesta. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 219 i 
220 amb la redacció següent: 

e) En el seu cas, el número de referència del Registre 
d’homologació de l’agent, el distintiu col·legial i el 
número de col·legial. 

CAPÍTOL V. OFERTA DE L’HABITATGE 

ARTICLE 61. OFERTA PER A LA VENDA 

TEXT PRESENTAT 

61.1 Tots els agents que intervenen en l’edificació, re
habilitació i prestació de serveis immobiliaris han de 
subjectar-se a les normes reguladores de l’oferta que 
s’estableixen en aquesta Llei. 

61.2 L’interessat en adquirir un habitatge ha de rebre 
informació suficient sobre les condicions essencials del 
que se li ofereix. Abans de poder percebre qualsevol 
quantitat a compte del preu final, s’ha de lliurar per 
escrit la següent informació mínima: 

a) Identificació de l’agent que intervé en la transacció. 
3.01.01. 
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b) Identificació de l’habitatge, amb expressió de la seva 
superfície útil i la dels seus annexos. 

c) Referència de la inscripció registral. 

d) Preu total de la transmissió, amb indicació dels im
postos que la graven i que legalment corresponen al 
comprador així com altres despeses inherents al con
tracte que li siguin imputables. 

e) Si es tracta d’una oferta de transmissió d’habitatges 
en projecte o construcció, terminis d’inici de les obres 
i de lliurament de l’habitatge. 

f) Si es tracta d’una oferta d’habitatge amb protecció 
oficial, indicació del règim de protecció i el pla d’habi
tatge al què es troba acollit. 

61.3 Quan la quantitat a lliurar a compte superi l’u per 
cent del preu fixat per a la transmissió, la informació 
mínima indicada a l’apartat anterior, es complementa
rà amb la següent: 

a) Descripció de les característiques essencials de l’ha
bitatge, com materials emprats en la construcció; orien
tació principal; grau d’aïllament tèrmic i acústic; mesu
res d’estalvi energètic; serveis i instal·lacions de què 
disposa, tant individuals com comuns de l’edifici o 
complex immobiliari de què forma part; i número de 
llicència d’obra i condicions generals i específiques per 
a la seva concessió. 

b) En cas de segones i successives transmissions, anti
guitat de l’edifici; estat de conservació; serveis i ins
tal·lacions de què disposa, tant individuals com comuns; 
estat d’ocupació de l’habitatge. 

c) Identificació registral de la finca, amb referència a 
les seves càrregues, gravàmens i/o afectacions de qual
sevol naturalesa. Si escau, quota de participació fixada 
en el títol de propietat. 

d) En cas de segones i successives transmissions d’ha
bitatges en règim de propietat horitzontal, import de les 
despeses comunitàries, i de les despeses comunitàries 
pendents. 

e) Condicions econòmiques i financeres de la transmis
sió: forma i terminis de pagament, amb referència a si 
s’exigeix o no entrada inicial; interessos que s’acredi
tin i la forma d’aplicar-los. 

f) Si es tracta d’una oferta de transmissió d’habitatges 
en projecte o construcció, informació sobre la llicència 
d’obres i, si les obres s’han acabat, còpia de la llicèn
cia de primera ocupació. 

g) Si es tracta d’una oferta d’habitatge amb protecció 
oficial, indicació de la data de la qualificació provisio
nal o, en el seu cas, definitiva i del règim de dret i deu
res, amb expressió de les limitacions per a l’adquirent 
i usuari de l’habitatge. 

61.4 Es considerarà informació vàlida i suficient sobre 
les condicions físiques de l’habitatge, la continguda en 
la cèdula d’habitabilitat o en la qualificació definitiva 
en el cas d’habitatges amb protecció oficial. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 I 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 3 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 226 
226 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (89) 

«[...] de què forma part; i, en el cas de primera trans
missió número de llicència [...]» 

ESMENA NÚM. 227 
227 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (43) 

«[...] de què forma part en el cas de primera transmis
sió, i [...]» 

ESMENA NÚM. 228 
228 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (89) 

«a) En el cas de primera transmissió descripció de les 
característiques essencials de l’habitatge, [...]» 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 229 
229 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (44) 

«[...] antiguitat de l’edifici; estat de conservació; ser-
veis i [...]» 

ESMENA NÚM. 230 
230 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (90) 

«b) En cas de segones i successives transmissions, an
tiguitat de l’edifici; estat de conservació; serveis i ins
tal·lacions de què disposa, tant individuals com comuns; 
estat d’ocupació de l’habitatge» 

ESMENA NÚM. 231 
231 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (90) 

«[...] antiguitat de l’edifici; vicis ocults que es cone
guin; serveis i instal·lacions de què disposa, tant indivi
duals com comuns; estat d’ocupació de l’habitatge.» 

3.01.01. 
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LLETRA C 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 232 
232 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (45) 

«[...] propietat horitzontal, import de les quotes i der
rames comunitàries, així com de les despeses comuni
tàries pendent de pagament.» 

ESMENA NÚM. 233 
233 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (91) 

«d) En cas de segones i successives transmissions d’ha
bitatges en règim de propietat horitzontal, import de les 
quotes i derrames comunitàries, així com de les despe
ses comunitàries pendents de pagament.» 

ESMENA NÚM. 234 
234 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (91) 

«d) En cas de segones i successives transmissions d’ha
bitatges en règim de propietat horitzontal, import de les 
quotes i derrames comunitàries, així com de les despe
ses comunitàries pendents de pagament.» 

LLETRA E - G 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 227 i 231. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
229, 230, 232, 233 i 234. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 226 i 
228 amb la redacció següent: 

a) En el cas de primera transmissió descripció de les 
característiques essencials de l’habitatge,... 

ARTICLE 62. OFERTA PER A L’ARRENDAMENT 

TEXT PRESENTAT 

62.1 En l’oferta d’un arrendament s’ha de proporcionar 
al destinatari informació suficient sobre les condicions 
essencials de l’habitatge, així com de les condicions 
bàsiques del contracte. Aquesta informació s’ha de lliu
rar abans de poder rebre qualsevol quantitat a compte. 

62.2 En particular, la informació mínima ha de fer re
ferència als extrems següents: 

a) Descripció de l’habitatge i de les seves condicions 
físiques, amb indicació de la superfície útil; dels seus 
serveis, instal·lacions i subministraments. 

b) El preu total de la renda, amb desglossament i detall 
dels serveis accessoris i altres quantitats que siguin as
sumides per l’arrendatari, identificant la periodicitat de 
la liquidació. 

c) Termini de l’arrendament. 

d) Forma d’actualització del preu al llarg del termini de 
l’arrendament. 

e) Fiança i altres garanties que s’exigeixin a l’arrenda
tari. 

62.3 Es considerarà informació vàlida i suficient sobre 
les condicions físiques de l’habitatge, la continguda en 
la cèdula d’habitabilitat o en la qualificació definitiva 
en el cas d’habitatges amb protecció oficial. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

CAPÍTOL VI. TRANSMISSIÓ I ARRENDAMENT DE L’HABI
TATGE 

ARTICLE 63. PRINCIPIS CONTRACTUALS EN LA TRANSMIS
SIÓ I ARRENDAMENT D’HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

63.1 En tot contracte de transmissió de la propietat o de 
cessió d’ús formalitzat en el marc d’una activitat em
presarial o professional, les clàusules han de complir 
els requisits següents: 

a) Concreció, claredat i senzillesa en la redacció, amb 
possibilitat de comprensió directa i sense referències a 
textos o documents que no es facilitin prèviament o 
simultàniament a la formalització del contracte. 

b) Bona fe i just equilibri entre els drets i obligacions 
de les parts, la qual cosa exclou la utilització de clàu
sules abusives, segons la definició recollida en la legis
lació per a la defensa dels consumidors i usuaris. Es 
consideren en tot cas abusives totes les estipulacions no 
negociades que, en contra de la bona fe, estableixen un 
desequilibri important entre els drets i obligacions de 
les parts, en perjudici del consumidor així com les clàu
sules que vinculen el contracte només a la voluntat de 
l’empresari o professional, les que signifiquen privació 
de drets bàsics del consumidor i les que signifiquin in
existència de reciprocitat. 

c) En cas de dubte sobre el sentit d’una clàusula, pre
val la interpretació més favorable al consumidor. 

63.2 La transmissió d’habitatges, ja estiguin en cons
trucció o siguin o no de nova construcció, així com el 
seu arrendament, només podran realitzar-se quan asso
leixin (o puguin assolir, en el cas d’habitatges en cons
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trucció) els requeriments exigits al capítol I del títol III 
d’aquesta Llei. El compliment d’aquesta prescripció es 
documentarà mitjançant la cèdula d’habitabilitat o la 
qualificació definitiva en el cas d’habitatges amb pro
tecció oficial. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A - B 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 235 
De supressió 235 
G. Mixt (18) 

De tot el text de la lletra. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 236 
De modificació 236 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (92) 

«2. La transmissió d’habitatges, així com el seu arren
dament, només podran realitzar-se quan assoleixin, o 
puguin assolir, els requeriments exigits al capítol I del 
títol III d’aquesta Llei. El compliment d’aquesta pres
cripció es documentarà mitjançant la cèdula d’habita
bilitat o la qualificació definitiva en el cas d’habitatges 
amb protecció oficial. En el supòsit de transmissions 
d’habitatges que no siguin de nova construcció es po
drà exonerar de la presentació de la cèdula d’habita
bilitat en els termes indicats a l’article 131 a) d’aques
ta Llei.» 

RECOMANACIONS  DE  LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
235. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
236. 

ARTICLE 64. REQUISITS PER TRANSMETRE HABITATGES EN 

CONSTRUCCIÓ O REBRE’N QUANTITATS A COMPTE 

TEXT PRESENTAT 

Són requisits previs per poder celebrar un contracte de 
transmissió d’un habitatge en construcció, o per rebre 
qualsevol quantitat a compte, els següents: 

a) Tenir llicència d’edificació que descrigui l’immoble 
objecte de la transmissió. 

b) Ostentar la titularitat d’un dret sobre la finca que 
faculti per construir-hi o rehabilitar-la, i per transmetre
la. S’ha de fer expressa indicació de les càrregues i 
gravàmens que afectin tant a l’habitatge com als ele
ments comuns de l’edifici del que forma part. 

3.01.01. 

c) Tenir atorgades les garanties i assegurances legal
ment exigibles. 

d) Individualitzar el crèdit hipotecari per a cada finca 
registral, en el seu cas. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 65. REQUISITS PER TRANSMETRE HABITATGES 

ACABATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ O REBRE’N QUANTITATS 

A COMPTE 

TEXT PRESENTAT 

65.1 Són requisits previs per poder celebrar un contrac
te de transmissió d’un habitatge acabat de nova cons
trucció, o per rebre qualsevol quantitat a compte, els 
següents: 

a) Tenir llicència d’edificació que descrigui com a ha
bitatge l’immoble que és objecte de transmissió. 

b) Disposar de la connexió a la xarxa general de submi
nistraments previstos per xarxa de forma individualit
zada per a cada habitatge de l’edifici, quan el tipus de 
subministrament ho permeti, d’acord amb la legislació 
vigent. 

c) Tenir atorgades les garanties i assegurances legal
ment exigibles. 

d) Haver formalitzat el Llibre de l’edifici corresponent. 

e) Haver estat dividit el crèdit hipotecari, si escau, en
tre les diferents entitats registrals de l’immoble. 

65.2 Els habitatges resultants d’un procés de gran reha
bilitació, definit en l’article 29.3 d’aquesta Llei, s’equi
paren als de nova construcció als efectes d’aquest pre
cepte. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 66. DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR A L’AD
QUIRENT 

TEXT PRESENTAT 

66.1 En els actes i contractes de transmissió d’habitat
ges nous, el transmitent ha de lliurar a l’adquirent la 
documentació següent: 

a) Plànol de situació de l’edifici. 

b) Plànol de l’habitatge, amb especificació de la super
fície útil, i de la construïda, en cas d’habitatges de nova 
construcció, amb medició acreditada per tècnic compe
tent. Si hi ha annexos, medició diferenciada. 

c) Memòria de qualitats. 
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d) Cèdula d’habitabilitat, o cèdula de qualificació defi
nitiva en el cas d’habitatge amb protecció oficial. 

e) Certificat d’aptitud en cas que l’edifici aquest hagués 
estat obligat a passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici. 

f) Nota simple informativa del Registre de la Propietat, 
actualitzada. 

g) Documentació relativa a les garanties de l’habitatge, 
amb especificació del garant, el titular de la garantia, els 
drets del titular i el termini de duració. 

h) Documentació relativa a la hipoteca, si estigués 
constituïda. 

i) Si és el cas, escriptura de declaració d’obra nova i 
divisió horitzontal, i dels estatuts que regiran la comu
nitat de propietaris, si ja haguessin estat atorgats. 

j) Documentació necessària per contractar els serveis i 
subministraments de l’habitatge. 

66.2 En els actes i contractes de transmissió d’habitatges 
de segona o successives transmissions, als documents 
assenyalats en l’anterior apartat s’hi ha d’afegir la Cer
tificació emesa pel secretari de la comunitat de propie
taris sobre l’estat de deutes de l’habitatge, en cas d’ha
bitatge en règim de propietat horitzontal. El certificat ha 
d’especificar si l’edifici ha estat objecte de reparacions 
d’elements estructurals i, en tot cas, la previsió d’obres 
a realitzar aprovades o pendents d’aprovació. 

66.3 Les despeses derivades de l’obtenció de la docu
mentació esmentada no han d’anar a càrrec de l’adqui
rent de l’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 237 
237 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (46) 

«[...] propietat horitzontal. El certificat haurà de com
plir els requisits demanats a l’article 553-5.2 de la llei 
5/2006, de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi Ci
vil de Catalunya, que regula la propietat horitzontal.» 

ESMENA NÚM. 238 
238 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (93) 

«2. En els actes i contractes de transmissió d’habitatges 
de segona o successives transmissions, cal lliurar a 
l’adquirent els documents assenyalats en els punts d), 
e), f), i) i j) de l’anterior apartat i en cas d’habitatge en 
règim de propietat horitzontal, certificat relatiu a l’es
tat de deutes dels transmitents amb la Comunitat, en el 
qual ha de constar, a més, les despeses ordinàries apro
vades però pendents de repartir. 

Pel que fa a la presentació de la cèdula d’habitabilitat 
s’estarà al que disposa el segon paràgraf de l’article 
63.2 d’aquesta Llei.» 

ESMENA NÚM. 239 
239 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (92) 

«[...] o succcessives transmissions, cal lliurar a l’ad
quirent els documents assenyalats en els apartats d), e), 
f), h), i) i j) de l’anterior apartat i en cas d’habitatge en 
règim de propietat horizontal, certificat relatiu a l’es
tat de deutes dels transmitents amb la comunitat, expe
dit per qui n’exerceixi la secretaria, en el qual han de 
constar, a més, les depeses ordinàries aprovades però 
pendents de repartir. El certificat [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
237. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 238 i 
239 amb la redacció següent: 

66.2. En les actes i contractes de transmissió d’habitat
ges de segona o successives transmissions, cal lliurar a 
l’adquirent els documents assenyalats en els punts d), 
e), f), i) i j) de l’anterior apartat i en cas d’habitatge en 
règim de propietat horitzontal, certificat relatiu a l’es
tat de deutes dels transmitents amb la Comunitat, en el 
qual ha de constar, a més, les despeses ordinàries apro
vades però pendents de repartir. 

Pel que fa a la presentació de la cèdula d’habitabilitat 
s’estarà al que disposa el segon paràgraf de l’article 
63.2 d’aquesta Llei. 

ARTICLE 67. REQUISITS PER A L’ARRENDAMENT D’HABI
TATGES 

TEXT PRESENTAT 

67.1 El lliurament de la documentació acreditativa de 
la informació requerida en l’oferta d’un arrendament, 
segons preveu l’article 62 d’aquesta Llei, és requisit per 
a la subscripció del contracte. 

67.2 L’ocupant té dret a que se li lliuri la cèdula d’ha
bitabilitat o acreditació equivalent amb la subscripció 
del contracte. 

67.3 En la formalització dels contractes de lloguer de 
finques urbanes és obligatòria la prestació d’una fian
ça en els termes establerts per la legislació sobre arren
daments urbans. Aquestes fiances es dipositaran al 
Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Fin
ques Urbanes en el qual s’inscriuran les dades corres
ponents als contractes subscrits entre arrendador i ar
rendatari referents als immobles situats a Catalunya, 
d’acord amb el que es disposa a la Llei 13/1996, de 29 
de juliol. 

67.4 El Departament competent en matèria d’habitatge 
establirà fórmules de coordinació i cooperació entre el 
Registre de Fiances de Contractes de Lloguer i el Regis

3.01.01. 
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tre de sol·licitants d’habitatge protegit, per tal de permetre 
un control eficaç sobre la concurrència dels requisits le
gals exigibles en el lloguer d’habitatges protegits, i per 
al tractament coordinat de les bases de dades. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

TÍTOL V. DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ PÚBLICA DE L’HA
BITATGE 

CAPÍTOL I. ÀMBITS I FORMES DE L’ACTUACIÓ PÚBLICA 

ARTICLE 68. ELS PLANS D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

68.1 Els plans d’habitatge aprovats pel Govern de la 
Generalitat són els instruments temporals que, respec
tant el marc de la planificació i programació regulada 
en el Títol II d’aquesta Llei, estableixen el següent: 

a) la delimitació i la concreció del règim de les actua
cions susceptibles de ser protegides, les diferents mo
dalitats d’habitatges amb protecció oficial, i els criteris 
de prioritat en l’actuació pública, 

b) el finançament i els ajuts públics a càrrec de la Ge
neralitat de Catalunya i la gestió dels ajuts estatals per 
dur a terme les actuacions, 

c) les garanties i condicions per accedir a habitatges 
amb protecció oficial en les diferents modalitats i al 
finançament i als ajuts per a qualsevol de les actuacions 
susceptibles de ser protegides, 

d) el conjunt de mesures connexes i complementàries 
que permetin assolir els objectius dels plans en el perí
ode temporal que preveuen. 

68.2 El Govern de la Generalitat està obligat a promul
gar Plans d’Habitatge d’una durada mínima de quatre 
anys, garantint que la seva vigència asseguri que no 
existeixin períodes de temps en els que no sigui d’apli
cació cap pla. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 69. ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SER PROTEGI
DES 

TEXT PRESENTAT 

69.1 Es consideren actuacions susceptibles de ser prote
gides en matèria d’habitatge les que tenen com a finali
tat donar allotjament a persones o llars amb necessitats 
d’habitatge que poden ser, entre altres, les següents: 

a) La compra de sòl o la seva urbanització, per destinar
lo a habitatge protegit. 
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b) La promoció de nous habitatges amb protecció ofi
cial. 

c) L’adquisició d’habitatges lliures o protegits, per a ús 
propi o per destinar-los a lloguer. 

d) L’oferta i la posada en el mercat d’habitatges privats 
per destinar-los a lloguer. 

e) La rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatge. 

f) Altres que es determinin en els plans d’habitatge. 

69.2 Així mateix, tindran la condició d’actuacions sus
ceptibles de ser protegides, la mediació social en l’àm
bit del lloguer i la gestió d’habitatges d’inserció, entre 
altres accions adreçades a evitar l’exclusió social resi
dencial. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A - C 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 240 
240 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (94) 

«d) L’oferta i la posada en el mercat d’habitatges pri
vats per destinar-los a lloguer o a altres formes de ces
sió d’ús.» 

LLETRES E - F 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
240. 

ARTICLE 70. MEDIACIÓ SOCIAL EN EL LLOGUER D’HABI
TATGES 

TEXT PRESENTAT 

70.1 El Departament competent en matèria d’habitatge 
establirà un sistema de concertació públicoprivada per 
estimular a propietaris i inversionistes privats la posa
da en el mercat de lloguer d’habitatges adreçats a per
sones i llars amb dificultats de tot ordre per accedir al 
mercat lliure. 

70.2 Els estímuls als propietaris i inversionistes podran 
consistir en garanties i avals per al cobrament i ajuts per 
a la posada en condicions d’habitabilitat. 

70.3 El sistema serà gestionat per una xarxa de medi
ació social subvencionada pel Govern de la Generalitat, 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

61 

Núm. 119 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2007 

que podrà estar integrada per administracions públiques 
locals, entitats sense ànim de lucre, o agents immobi
liaris, que se subjectin a les condicions i al sistema de 
control a establir per reglament. 

70.4 Així mateix, el Departament competent en matè
ria d’habitatge establirà un sistema d’obtenció d’habi
tatges privats desocupats per posar-los en lloguer, mit
jançant la cessió d’aquests habitatges per part dels 
propietaris a l’Administració pública, a canvi de garan
ties del seu manteniment i del cobrament dels lloguers. 

70.5 Els habitatges obtinguts pels sistemes anteriors 
podran ser oferts a persones grans en el cas que els seus 
habitatges no s’adaptin a les seves condicions físiques 
o econòmiques. Quan l’habitatge previ de la persona 
beneficiària sigui de propietat, s’establiran fórmules per 
a què pugui ser utilitzat temporalment o permanent
ment per l’Administració dins la resta de programes de 
lloguer social esmentats en els apartats anteriors 
d’aquest article. 

70.6 Els sol·licitants d’habitatges obtinguts pel sistema 
de mediació, o pel sistema de cessió, hauran d’estar 
inscrits en el Registre de Sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial establert en l’article 92. 

70.7 L’adjudicació dels habitatges del sistema de me
diació i del sistema de cessió seguirà un procediment 
específic que es regularà reglamentàriament. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 241 
De modificació 241 
G. Mixt (19) 

«70.2 Els estímuls als propietaris i inversionistes con
sistiran en garanties i avals per al cobrament i ajuts per 
a la posada en condicions d’habitabilitat.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 242 
De modificació 242 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (95) 

«3. El sistema serà gestionat per una xarxa de media
ció social subvencionada pel Govern de la Generalitat, 
que podrà estar integrada per administracions públiques 
locals, entitats sense ànim de lucre, o agents vinculats 
amb l’habitatge, que se subjectin a les condicions i al 
sistema de control a establir per reglament» 

ESMENA NÚM. 243 
De modificació 243 
G. P. de Convergència i Unió (93) 

«[...] sense ànim de lucre, o agents vinculats amb l’ha
bitatge, que es subjectin a les condicions i al sistema de 
control a establir per reglament.» 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 244 
De supressió 244 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (47) 

«[...] d’habitatges privats desocupats [...]» 

ESMENA NÚM. 245 
De modificació 245 
G. Mixt (20) 

«70.4 Així mateix, el Departament competent en matè
ria d’habitatge podrà establir un sistema d’obtenció 
d’habitatges privats desocupats per posar-los en llo
guer, mitjançant la cessió d’aquests habitatges per part 
dels propietaris a l’Administració pública, a canvi de 
garanties del seu manteniment i del cobrament del llo
guers» 

ESMENA NÚM. 246 
De modificació 246 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (96) 

«4. Així mateix, el Departament competent en matèria 
d’habitatge establirà un sistema voluntari d’obtenció 
d’habitatges privats, en especial els desocupats, per 
posar-los en lloguer, mitjançant la cessió d’aquests ha
bitatges per part dels propietaris a l’Administració pú
blica, a canvi de garanties del seu manteniment i del 
cobrament dels lloguers» 

ESMENA NÚM. 247 
De modificació 247 
G. P. de Convergència i Unió (94) 

«[...] establirà un sistema voluntari d’obtenció d’habi
tatges privats per posar-los en lloguer, mitjançant la 
cessió [...]» 

APARTATS 5 - 7
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 241, 244, 245 i 247. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
242, 243 i 246. 

3.01.01. 
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ARTICLE 71. HABITATGES D’INSERCIÓ 

TEXT PRESENTAT 

71.1 El Govern de la Generalitat vetllarà per què les 
entitats sense ànim de lucre i els serveis socials muni
cipals que duen a terme activitats i programes d’inser
ció social, puguin disposar del volum necessari d’habi
tatges d’inserció tal com són definits en l’article 3.g), 
per atendre les necessitats d’aquest tipus que es detec
tin en els diversos municipis. 

71.2 El Departament competent en matèria d’habitatge 
establirà ajuts per subvenir els costos de gestió dels 
habitatges d’inserció gestionats per entitats sense ànim 
de lucre o pels serveis socials municipals. 

71.3 Els habitatges obtinguts pels sistemes de l’article 
70 podran ser oferts a entitats sense ànim de lucre o als 
serveis socials municipals perquè els puguin utilitzar 
com a habitatges d’inserció. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 248 
248 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (97) 

«1. El Govern de la Generalitat vetllarà per què les en
titats sense ànim de lucre i els serveis socials munici
pals que duen a terme activitats i programes d’inserció 
social, puguin disposar del volum necessari d’habitat
ges d’inserció tal com són definits en l’article 3.i), per 
atendre les necessitats d’aquest tipus que es detectin en 
els diversos municipis. 

En el marc d’aquests programes socials d’integració i en 
els termes que determini la normativa vigent en matèria 
de serveis socials, les administracions competents acor
daran actuacions específiques de dotació d’habitatges 
d’inserció per a les persones sense sostre.» 

APARTATS 2 I 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 248. 

ARTICLE 72. SISTEMA D’AJUTS AL PAGAMENT DEL LLO
GUER 

TEXT PRESENTAT 

72.1 El Departament competent en matèria d’habitatge 
establirà un sistema d’ajuts al pagament del lloguer per 
a persones i llars residents a Catalunya, amb ingressos 
baixos i moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situ
ar en risc d’exclusió social residencial o dificultar un 
procés d’inserció social. 
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72.2 El sistema estarà integrat per dos tipus d’ajuts: 

a) Ajuts permanents al pagament del lloguer. 

b) Ajuts d’urgència al pagament del lloguer en situaci
ons especials. 

72.3 Els ajuts al pagament del lloguer de l’apartat 2.a) 
tindran el caràcter de prestacions econòmiques de dret 
de concurrència, tal com les defineix la legislació vi
gent en matèria de Prestacions Econòmiques d’Assis
tència Social. Seran prestacions permanents, amb pròr
roga automàtica mentre els beneficiaris mantinguin les 
condicions d’eligibilitat, i seran compatibles amb altres 
ajuts i prestacions que els beneficiaris puguin rebre per 
conceptes diferents dels establerts en aquest precepte. 

72.4 Els ajuts d’urgència al pagament del lloguer de 
l’apartat 2.b) tindran el caràcter de prestacions econò
miques d’urgència social, tal com les defineix la legis
lació vigent en matèria de Prestacions Econòmiques 
d’Assistència Social, sempre que siguin informades 
favorablement pels serveis socials d’atenció primària i 
seran compatibles amb altres ajuts i prestacions que els 
beneficiaris puguin rebre per conceptes diferents dels 
establerts en aquest precepte. 

72.5 Per decret del Govern de la Generalitat, a instàn
cia del Departament competent en matèria d’habitatge 
s’establiran les condicions d’aquests ajuts, la situació 
de necessitat a protegir, els requisits de la persona be
neficiària, la quantia o forma d’establir la prestació, el 
caràcter i forma de la prestació, així com les causes 
específiques d’extinció. 

72.6 L’ajut es podrà abonar directament a la persona 
beneficiària o indirectament a la que presta un servei o 
a una altra persona, quan així ho estableixi el decret de 
desplegament. 

72.7 El pagament es farà preferentment a través d’en
titat financera, la qual resta obligada a retornar les 
quantitats aportades en excés i en dipòsit als comptes 
dels beneficiaris, a partir del mes següent a la data d’ex
tinció del dret de prestació. 

72.8 Seran causes d’extinció, com a mínim, la mort de 
la persona beneficiària, la millora de la seva situació 
econòmica, la desaparició de la situació de necessitat i 
l’engany en l’acreditació dels requisits. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

LLETRA A
 

No s’ha presentat cap esmena.
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LLETRA B 

ESMENA NÚM. 249 
249 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (99) 

«b) Ajuts d’urgència al pagament del lloguer o de quo
tes d’amortització hipotecària en situacions especials.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 250 
250 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (100) 

«3. Els ajuts al pagament del lloguer de l’apartat 2.a) 
seran prestacions econòmiques de dret de concurrèn
cia de caràcter permanent, tal com les defineix la le
gislació vigent en matèria de Prestacions socials de 
caràcter econòmic. Aquestes prestacions tindran pròr
roga automàtica mentre els beneficiaris mantinguin 
les condicions d’eligibilitat, i seran compatibles amb 
altres ajuts i prestacions que els beneficiaris puguin 
rebre per conceptes diferents dels establerts en aquest 
precepte» 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 251 
251 D’addició i modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (101) 

«4. Els ajuts d’urgència al pagament del lloguer i de 
quotes d’amortització, de l’apartat 2.b) tindran el ca
ràcter de prestacions econòmiques d’urgència social, 
i s’atorgaran sense concurrència, sempre que siguin 
informades favorablement pels serveis socials d’aten
ció primària o especialitzada i seran compatibles amb 
altres ajuts i prestacions que els beneficiaris puguin 
rebre per conceptes diferents dels establerts en aquest 
precepte.» 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 252 
252 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (102) 

«5. El conseller competent en matèria d’habitatge es
tablirà les condicions d’aquests ajuts la situació de 
necessitat a protegir, els requisits de la persona benefi
ciària, la quantia o forma d’establir la prestació, el ca

ràcter i forma de la prestació, així com les causes espe
cífiques d’extinció.» 

APARTAT 6 

ESMENA NÚM. 253 
253 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (103) 

«6. L’ajut es podrà abonar directament a la persona 
beneficiària o indirectament a la que presta un servei o 
a una altra persona, quan així s’estableixi expressa
ment.» 

APARTAT 7 

ESMENA NÚM. 254 
254 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (104) 

«7. El pagament es farà expressament a través d’entitat 
financera la qual resta obligada a retornar les quantitats 
aportades en excés i en dipòsit als comptes dels bene
ficiaris, a partir del mes següent a la data d’extinció del 
dret de prestació» 

APARTAT 8 

No s’ha presentat cap esmena. 

TÍTOL DE L’ARTICLE 

ESMENA NÚM. 255 
255 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (98) 

«Article 72. Sistema d’ajuts al pagament de l’habi
tatge.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
249, 250, 251, 252, 253, 254 i 255. 

CAPÍTOL II. SOLIDARITAT URBANA 

ARTICLE 73. OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA 

TEXT PRESENTAT 

73.1 Per tal de fer efectiu el dret a l’habitatge en tot el 
territori de Catalunya, tots els municipis de Catalunya 
de més de 3.000 habitants hauran de disposar, en un 
període de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges 
destinats a polítiques socials del 15% respecte del total 

3.01.01. 
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d’habitatges principals existents, tal com s’han definit 
en l’article 3. Reglamentàriament o mitjançant la pla
nificació i programació d’habitatge es concretaran les 
obligacions derivades d’aquest objectiu. 

73.2 El creixement del nombre d’habitatges del punt 
anterior, obtingut en cada quinquenni mitjançant la 
nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició, no 
podrà ser inferior al 25% del nombre d’habitatges que 
manquin per arribar a l’objectiu final del 15% del total 
d’habitatges principals. 

73.3 Els municipis poden mancomunar-se per aconse
guir els objectius fixats i procurant que la nova aporta
ció d’habitatges amb protecció oficial resti repartida de 
forma equivalent entre tots. 

73.4 Els percentatges indicats en el present article po
dran ser modificats per decret del Govern de la Gene
ralitat, per a determinats municipis, atenent a les cir
cumstàncies locals que posi de relleu el Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 256 
256 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (48) 

De tot el text de l’article 73. 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 257 
257 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (95) 

«Per tal de fer efectiu el dret a l’habitatge en tot el ter
ritori de Catalunya, els municipis o àmbits supramuni
cipals de Catalunya de més de 10.000 habitants i capi
tals de comarca que el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge determini d’acord amb els planejaments 
propis municipals, hauran de disposar, en un període 
mínim de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges [...]» 

APARTATS 2 - 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
256. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 257 amb 
la redacció següent: 

73.1. Per tal de fer efectiu el dret a l’habitatge en tot el 
territori de Catalunya, tots els municipis de Catalunya 
de més de 5.000 habitants i capitals de comarca hauran 
de disposar, en un període de vint anys, d’un parc mí
nim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% 
respecte del total d’habitatges principals existents, tal 
com s’han definit en l’article 3. Reglamentàriament o 
mitjançant la planificació i programació d’habitatge es 
concretaran les obligacions derivades d’aquest objectiu. 

3.01.01. 

ARTICLE 74. DEFINICIÓ D’HABITATGES DESTINATS A POLÍ
TIQUES SOCIALS 

TEXT PRESENTAT 

Als efectes del que estableix l’article anterior, es con
sideren habitatges destinats a polítiques socials tots els 
acollits a qualsevol de les modalitats de protecció pre
vistes en aquesta Llei o en els plans i programes d’ha
bitatge, els quals poden incloure, a més dels habitatges 
amb protecció oficial, els habitatges de titularitat públi
ca, els habitatges dotacionals públics, els allotjaments 
d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits a l’admi
nistració pública, els habitatges privats de lloguer admi
nistrats en xarxes de mediació social, els habitatges 
privats de lloguer de pròrroga forçosa, els habitatges 
d’empreses destinats als seus treballadors, i altres habi
tatges promoguts per operadors públics, de preu inter
medi entre l’habitatge amb protecció oficial i l’habitat
ge del mercat lliure però que no es regeixen per les 
regles del mercat lliure. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 258 
258 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (105) 

«Als efectes del que estableix l’article anterior, es con
sideren habitatges destinats a polítiques socials tots els 
acollits a qualsevol de les modalitats de protecció pre
vistes en aquesta Llei o en els plans i programes d’ha
bitatge, els quals poden incloure, a més dels habitatges 
amb protecció oficial de compra o de lloguer o en d’al
tres formes de cessió d’ús, els habitatges de titularitat 
pública, els habitatges dotacionals públics, els allotja
ments d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits a 
l’administració pública, els habitatges d’inserció, els 
habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de 
mediació social, els habitatges privats de lloguer de 
pròrroga forçosa, els habitatges cedits en règims de 
masoveria urbana, els habitatges d’empreses destinats 
als seus treballadors, i altres habitatges promoguts per 
operadors públics, de preu intermedi entre l’habitatge 
amb protecció oficial i l’habitatge del mercat lliure però 
que no es regeixen per les regles del mercat lliure.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte, l’esmena núm. 144 i l’es
mena núm. 258, que ja consta transcrit. 

ARTICLE 75. SEGUIMENT I CONTROL DE L’OBJECTIU DE 

SOLIDARITAT URBANA 

TEXT PRESENTAT 

75.1 Reglamentàriament s’establirà el sistema de deter
minació dels parcs d’habitatges destinats a polítiques 
socials, la metodologia de quantificació i els procedi
ments de control. 
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75.2 Els municipis obligats pel precepte anterior hau
ran d’elaborar un cens dels habitatges que integren els 
seus parcs d’habitatges destinats a polítiques socials, 
d’acord amb la metodologia que s’estableixi. Aquest 
cens haurà d’estar permanentment actualitzat per tal de 
poder constatar el compliment del mandat de solidari
tat urbana. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 76. EL FONS DE SOLIDARITAT URBANA 

TEXT PRESENTAT 

76.1 La Generalitat crearà un Fons de Solidaritat Urba
na econòmic específic, gestionat pel Departament com
petent en matèria d’habitatge, per donar suport als 
municipis que acreditin dificultats especials per a l’as
soliment dels objectius fixats. 

76.2 El Fons de Solidaritat s’alimentarà també de les 
quantitats econòmiques que hauran d’aportar els ajunta
ments que no compleixin les obligacions quinquennals 
de construcció previstes en l’article 73. Aquestes quan
titats seran fixes per cada unitat d’habitatge no constru
ït i s’establirà per Decret la forma i condicions en què 
haurà d’efectuar-se l’aportació així com la seva quantia. 

76.3 Aquest Fons de Solidaritat podrà ser utilitzat, sub
sidiàriament, per atendre les despeses derivades de 
l’exercici dels drets de tempteig i retracte a què es re
fereix l’article 16, quan el comprador final sigui l’Ad
ministració Pública. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 259 
259 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (96) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 260 
260 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (107) 

L’apartat 2 passa a ser apartat 3. 

«76.3 El Fons de Solidaritat s’alimentarà també de les 
quantitats econòmiques que hauran d’aportar els ajun
taments que no compleixin les obligacions quinquen
nals de construcció previstes en l’article 73. Aquestes 
quantitats seran fixes per cada unitat d’habitatge no 

construït i s’establirà per Decret la forma i condicions 
en què haurà d’efectuar-se l’aportació així com la seva 
quantia.» 

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 261 
D’addició261 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (106) 

«2. El Fons de Solidaritat, a més dels recursos pressu
postaris específics que hi destini el Departament com
petent en matèria d’habitatge, integrarà també les 
quantitats generades per les sancions establertes en els 
articles 122.3, 123.3 i 124.3, d’aquesta Llei.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 262 
De supressió 262 
G. P. de Convergència i Unió (97) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 263 
De modificació 263 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (107) 

L’apartat 3 passa a ser apartat 4. 

«76.4. Aquest Fons de Solidaritat podrà ser utilitzat, 
subsidiàriament, per atendre les despeses derivades de 
l’exercici dels drets de tempteig i retracte a què es re
fereix l’article 16, quan el comprador final sigui l’Ad
ministració Pública.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 259 i 262. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
260, 261 i 263. 

CAPÍTOL III. RÈGIM GENERAL DE L’HABITATGE AMB PRO
TECCIÓ OFICIAL 

ARTICLE 77. DEFINICIÓ D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ 

OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

77.1 Té la consideració d’habitatge amb protecció ofi
cial tot aquell que se subjecta a les característiques i 
condicions fixades en aquesta Llei, les normes regla
mentàries que la despleguin, i els plans d’habitatge, i 
que es qualifica com a tal mitjançant acte administratiu 
dictat pel Departament competent en matèria d’habitat
ge de conformitat amb el procediment específic regla
mentàriament establert. La protecció es pot estendre a 

3.01.01. 
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altres elements diferents de l’habitatge però que hi es
tiguin vinculats, com garatges, annexos, trasters i altres 
locals assimilats, la qual cosa s’ha de regular per regla
ment. 

77.2 Els habitatges amb protecció oficial poden desti
nar-se a la venda o al lloguer o a d’altres formes de 
cessió d’ús. Els primers es diferencien, segons preus 
màxims de venda i ingressos dels destinataris. Els ha
bitatges amb protecció oficial destinats a les diferents 
formes de cessió d’ús es diferencien segons el període 
de vinculació al règim de lloguer i els ingressos dels 
sol·licitants. Aquestes diferències donen lloc a diverses 
modalitats d’habitatge amb protecció oficial que es 
concreten en els corresponents plans i programes. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 264 
De modificació 264 
G. Mixt (21) 

«Els habitatges amb protecció oficial poden destinar
se a la venda o lloguer o a d’altres formes de cessió 
d’ús, primant sempre el lloguer. Els primers es dife
rencien, [...]» 

ESMENA NÚM. 265 
De modificació 265 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (108) 

«2. Els habitatges amb protecció oficial poden destinar
se a la venda o al lloguer o a d’altres formes de cessió 
d’ús. Els destinats a la compra es diferencien, segons 
preus màxims de venda i ingressos dels destinataris. Els 
habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer o 
a altres formes de cessió d’ús es diferencien segons el 
període de vinculació al règim de cessió i als ingressos 
dels sol·licitants. Aquestes diferències donen lloc a di-
verses modalitats d’habitatge amb protecció oficial que 
es concreten en els corresponents plans i programes.» 

RECOMANACIONS  DE  LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
264. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
265. 

ARTICLE 78. RÈGIM JURÍDIC COMÚ 

TEXT PRESENTAT 

78.1 Els habitatges qualificats com a protegits a partir 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei resten subjectes, 
durant tot el termini de qualificació, al règim jurídic 
següent: 

3.01.01. 

a) Han de destinar-se a residència habitual del propie
tari o ocupant, i en cap cas es poden destinar a segona 
residència o a altres usos incompatibles amb l’habitat
ge. L’incompliment d’aquesta previsió es considera un 
incompliment de la funció social i, a banda de les san
cions aplicables, legitima l’Administració Pública per 
a l’exercici de l’acció expropiatòria de forma immedi
ata. 

b) No es poden rellogar o llogar parcialment, excepte 
en el cas de ser propietat d’Administracions públiques, 
dels seus ens instrumentals o d’entitats sense ànim de 
lucre l’objecte de les quals sigui l’allotjament de col·
lectius vulnerables precisats de tutela especial. 

c) Se subjecten als drets d’adquisició preferent de l’Ad
ministració regulats en els articles 87 i següents 
d’aquesta Llei. 

d) No poden ser desqualificades en cap cas per interès 
del propietari. La desqualificació només és possible per 
raons d’interès públic vinculades amb les necessitats de 
l’habitatge, prèviament justificades i aprovades per la 
Direcció General d’Habitatge. 

e) No es pot gaudir del seu ús ni del d’elements anne
xos protegits abans d’haver formalitzat el corresponent 
contracte de compravenda o cessió d’ús, per qualsevol 
títol. 

f) Els adjudicataris i usuaris han d’ocupar-los efectiva
ment en el termini que fixi reglamentàriament el Go
vern de la Generalitat. Per fer efectiva aquesta obliga
ció l’Administració pot imposar multes coercitives 
reiterades, per un import equivalent a l’u per cent del 
valor de l’habitatge, susceptibles de reiteració per pe
ríodes mensuals. 

g) Els seus usuaris tenen l’obligació de mantenir-los en 
estat d’ésser utilitzats per a la seva finalitat, i han de fer 
les reparacions adients, amb aplicació, en el cas dels 
habitatges llogats, d’allò què disposa la legislació d’ar
rendaments urbans. 

h) La seva adjudicació i transmissió ha de subjectar-se 
específicament al que es preveu al Títol V d’aquesta 
Llei. 

78.2 Es consideraran nul·les les transmissions i cessions 
d’ús d’habitatges amb protecció oficial construïts sobre 
sòls destinats a aquesta finalitat, que no hagin obtingut 
la qualificació definitiva. La nul·litat donarà lloc a una 
acció de rescissió per part de l’Administració. 

78.3 No s’entendrà perfeccionada la venda d’un habi
tatge amb protecció oficial fins que la seva qualificació 
definitiva no sigui inscrita al Registre de la Propietat. 

78.4 En operacions públiques de substitució d’habitat
ges i en actuacions d’execució del planejament urbanís
tic, es regularan per reglament les singularitats del rè
gim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret 
de reallotjament. 
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ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 266 
D’addició266 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (109) 

«a) Han de destinar-se a residència habitual del propi
etari o ocupant, i en cap cas es poden destinar a sego
na residència o altres usos incompatibles amb l’habitat
ge. Es considera que no es destina a domicili habitual 
i permanent quan l’habitatge no s’ocupa pels titulars 
de l’obligació durant tres mesos seguits a l’any, sense 
causa justificada. 

L’incompliment d’aquesta previsió es considera un in
compliment de la funció [...]» 

LLETRES B I C
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 267 
De modificació 267 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (110) 

«d) No poden ser desqualificades en cap cas per inte
rès del propietari. La desqualificació només és possible 
per raons d’interès públic vinculades amb les necessi
tats de l’habitatge, prèviament justificades i aprovades 
pel Departament competent en matèria d’habitatge.» 

ESMENA NÚM. 268 
De modificació 268 
G. P. de Convergència i Unió (98) 

«d) La desqualificació només és possible per raons 
d’interès públic vinculades amb les necessitats d’habi
tatge o a petició del propietari sempre que sigui moti
vada. En cas que la Direcció General d’Habitatge del 
Govern de la Generalitat consideri la desqualificació 
motivada, el propietari estarà obligat al retorn dels 
ajuts rebuts i les compensacions oportunes a l’adminis
tració en els terminis que es determini reglamentària
ment» 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 269 
269 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (111) 

Addició d’un nou apartat 5. 

«5. Les reclamacions i impugnacions es regiran pels 
principis següents: 

a) El recurs d’alçada contra els actes dels òrgans que 
tinguin atribuïda la competència en relació amb el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 
Oficial, quan correspongui a l’Administració de la 
Generalitat, serà substituït per la reclamació o impug
nació davant la Comissió de Reclamacions sobre Ha
bitatge Protegit. 

b) Les reclamacions o impugnacions que hagi de co
nèixer la Comissió de Reclamacions, es podran inter
posar dins el termini d’un mes des de les dates de no
tificació o, en el seu cas, de publicació de l’acte de què 
es tracti i seran informades per les unitats administra
tives corresponents del Departament competent en 
matèria d’habitatge. La interposició de recursos da
vant la Comissió no suspendrà l’eficàcia de les resolu
cions impugnades. Les resolucions de la Comissió de 
Reclamacions sobre Habitatge Protegit posen fi a la via 
administrativa d’acord amb el que s’estableix a la nor
mativa bàsica de règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 

c) La composició, règim de funcionament i drets eco
nòmics de la Comissió s’establiran per Decret.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
268. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 266 
i 267. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 269, que 
passa a constituir l’article 96.bis, amb la redacció se
güent: 

ARTICLE 96. BIS 

1. Es crea la Comissió de Reclamacions sobre Habitat
ge Protegit. La seva composició i funcionament s’esta
blirà per reglament. 

2. El recurs d’alçada i potestatiu de reposició contra els 
actes que es derivin del funcionament del Registre de 
sol·licitats d’habitatge amb protecció oficial serà subs
tituït per la impugnació davant la Comissió de Recla
macions sobre Habitatge Protegit, les resolucions de la 
qual posaran fi a la via administrativa. 

La Ponència recomana l’adopció del text transaccional 
següent: 

3.01.01. 
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78.2. No es podran realitzar actes translatius del domini 
o de l’ús d’habitatges amb protecció oficial construïts 
sobre sòls destinats a aquesta finalitat sense que se 
n’hagi obtingut la qualificació definitiva. Es reputaran 
nuls els actes que conculquin aquesta prescripció. 

78.3. En cas de compravenda d’habitatges amb protec
ció oficial serà necessària, com a requisit de validesa, 
la constància al Registre de la Propietat de la seva qua
lificació definitiva. 

ARTICLE 79. TERMINI DE QUALIFICACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

79.1 En la reglamentació sobre els habitatges amb pro
tecció oficial, el Govern ha de ponderar i adequar el 
termini de la seva qualificació i les possibilitats de des
qualificació a la importància dels ajuts percebuts i al fet 
que els terrenys o els immobles hagin estat reservats o 
no pel planejament urbanístic per a ser destinats a ha
bitatge amb protecció oficial. El termini mai no podrà 
ser inferior a 30 anys, comptats a partir de la qualifica
ció definitiva. 

79.2 Els habitatges amb protecció oficial construïts en 
sòls públics i en sòls qualificats amb aquest destí poden 
restar vinculats al règim jurídic previst a l’article ante
rior durant tota la vida útil de l’edifici d’habitatge. El 
termini màxim de subjecció a la qualificació no podrà 
superar els 90 anys. 

79.3 En operacions públiques de substitució d’habitat
ges i en les actuacions d’execució del planejament ur
banístic que impliquin dret de reallotjament, el termi
ni de qualificació dels habitatges amb protecció oficial 
destinats a fer efectiu aquest dret, no podrà ser superi
or a 15 anys. En cas que els habitatges afectats siguin 
sotmesos a algun règim de protecció pública encara 
vigent en el moment de l’operació de substitució, la 
durada del termini de qualificació dels habitatges de 
reallotjament s’ajustarà als anys que encara restin de la 
qualificació preexistent. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 270 
270 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (99) 

«1. En la reglamentació sobre els habitatges amb pro
tecció oficial el govern ha de ponderar, adequar i dis
tingir el termini de la seva qualificació i les possibili
tats de desqualificació atenent a la importància dels 
ajuts percebuts, al fet que els terrenys o els immobles 
hagin estat reservats o no pel planejament urbanístic 
per a ser destinats a habitatge amb protecció oficial, i 
a la naturalesa pública o privada del promotor dels 
habitatges. Els diferents terminis que s’estableixin per 
via reglamentària per les diferents tipologies, comptats 
a partir de la seva qualificació definitiva, no podran ser 
inferiors a 20 anys, ni superiors al període d’amortit
zació de l’habitatge llevat dels casos de promocions 

3.01.01. 

públiques en sòl públic que podran determinar-se ter
minis superiors per part de les administracions públi
ques promotores.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 271 
271 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (100) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 272 
272 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (112) 

«2. Els habitatges amb protecció oficial construïts so
bre sòls públics i en sòls qualificats amb aquest destí 
resten vinculats al règim jurídic previst a l’article ante
rior d’acord amb la qualificació del sòl» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 273 
273 De modificació i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (113) 

«3. En operacions públiques de substitució d’habitatges 
i en les actuacions d’execució del planejament urbanís
tic que impliquin dret de reallotjament, el termini de 
qualificació dels habitatges amb protecció oficial des
tinats a fer efectiu aquest dret es determinarà reglamen
tàriament, tenint en compte la situació de l’habitatge 
d’origen. En cas que els habitatges afectats siguin sot
mesos a algun règim de protecció pública encara vi
gent en el moment de l’operació de substitució, la du
rada del termini de qualificació dels habitatges de 
reallotjament s’ajustarà als anys que encara restin de 
la qualificació preexistent.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
271. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
272 i 273. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 270 amb 
la redacció següent: 

79.1. En la reglamentació sobre els habitatges amb pro
tecció oficial el govern ha de ponderar, adequar i dis
tingir el termini de la seva qualificació i les possibilitats 
de desqualificació atenent a la importància dels ajuts 
percebuts, al fet que els terrenys o els immobles hagin 
estat reservats o no pel planejament urbanístic per a ser 
destinats a habitatge amb protecció oficial, i a la natu
ralesa pública o privada del promotor dels habitatges. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Els diferents terminis que s’estableixin per via regla
mentària per les diferents tipologies, comptats a partir 
de la seva qualificació definitiva, no podran ser inferi
ors a 30 anys. 

ARTICLE 80. PROMOCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ 

OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

80.1 La promoció d’habitatges amb protecció oficial 
pot dur-se a terme, amb l’obtenció o no d’ajuts públics, 
a través de la construcció, la rehabilitació, el canvi d’ús, 
l’adquisició o la constitució de drets reals o concessió 
administrativa sobre béns immobles amb destí a habi
tatge. També és possible l’autopromoció d’habitatge 
amb protecció oficial a instància del propietari, que 
obté ajuts o finançament qualificat per construir un 
habitatge nou o per rehabilitar la seva residència habi
tual i permanent. Poden ser promotors d’habitatges 
amb protecció oficial les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, amb ànim de lucre o sense. 

80.2 La promoció a iniciativa pública d’habitatges amb 
protecció oficial és la que duen a terme: 

a) Les administracions públiques i les entitats de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o 
que depenguin de les administracions públiques. 

b) Les societats mercantils en les que administracions 
públiques o entitats de dret públic participen majorità
riament, o financen majoritàriament la seva activitat o 
nomenen més de la meitat dels membres dels seus òr
gans d’administració, direcció o vigilància. 

c) Les altres persones jurídicoprivades constituïdes o 
integrades majoritàriament per administracions públi
ques o entitats de dret públic o que en financen majo
ritàriament la seva activitat. 

80.3 La promoció a iniciativa privada és la que duen a 
terme persones físiques o jurídiques diferents de les 
establertes en l’apartat anterior. 

80.4 Es poden qualificar promocions en les que coexis
teixin diverses tipologies d’habitatges amb protecció 
oficial. 

80.5 En terrenys qualificats de reserva per a la construc
ció d’habitatges de protecció oficial, els ajuntaments no 
podran concedir cap llicència d’obra que no compti 
amb la pertinent qualificació provisional. 

80.6 La constitució i transmissió de drets de superfície, 
el lloguer a llarg termini, o la concessió administrativa 
seran considerats instruments d’especial interès, en el 
marc d’aquesta Llei, per a la promoció d’habitatges 
amb protecció oficial sobre els sòls de titularitat pública 
obtinguts en compliment del deure de cessió d’aprofi
tament urbanístic, o sobre els sòls públics. Les promo
cions realitzades amb aquests instruments tindran un 
tractament favorable en la política de subvencions dels 
plans d’habitatge. 

80.7 La modalitat de promoció d’habitatges en règim 
cooperatiu de cessió de dret d’ús, quan compleixin els 
requisits exigits per la normativa per als habitatges amb 

protecció oficial en règim de lloguer, seran considerats 
com aquests dins els plans d’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 6 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 7 

ESMENA NÚM. 274 
274 De modificació i supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (114) 

«7. La modalitat de promoció d’habitatges en règim 
cooperatiu de cessió de dret d’ús quan compleixin els 
requisits exigits per la normativa per als habitatges 
amb protecció oficial en règim de lloguer, seran consi
derats com aquests dins els plans d’habitatges, sens 
perjudici que les diferents formes de cessió d’ús es re
coneguin com a règim específic dins l’esmentada nor
mativa.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
274. 

ARTICLE 81. ELS TITULARS DELS HABITATGES AMB PRO
TECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

81.1 Les persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, poden ser propietàries dels habitatges amb 
protecció oficial, titulars del dret real de superfície so
bre la finca en la que s’ha construït l’habitatge amb 
protecció oficial, o titulars d’autoritzacions i concessi
ons, en el cas dels habitatges dotacionals en sòls de 
domini públic. 

81.2 Els llogaters i els ocupants per un títol legítim di
ferent als previstos en l’apartat anterior, hauran de ser 
persones físiques, llevat del cas d’administracions pú
bliques o entitats públiques o privades sense ànim de 
lucre, dedicades a l’allotjament en benefici de col·
lectius vulnerables precisats de tutela especial. 

81.3 Els beneficiaris d’habitatges amb protecció oficial 
hauran de complir els requisits de nivells màxims i 
mínims d’ingressos que en cada moment determinin els 
plans d’habitatge. 

81.4 Mentre no s’hagi amortitzat el préstec obtingut per 
a l’adquisició i, en tot cas, durant el termini de deu anys 
des de l’adjudicació, els propietaris d’habitatges amb 
protecció oficial no poden adquirir-ne d’altres, encara 
que no es destinin a residència habitual o permanent. 

81.5 S’exceptua del que es disposa al paràgraf anteri
or, l’adquisició gratuïta de l’habitatge, ja sigui com a 
conseqüència de l’acceptació d’una herència o d’un 
acte de liberalitat de qualsevol tipus. 

3.01.01. 
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ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 275 
275 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (115) 

«4. Mentre no s’hagi amortitzat el préstec obtingut per 
a l’adquisició i, en tot cas, durant el termini de deu 
anys des de l’adjudicació, e Els propietaris d’habitat
ges amb protecció oficial no poden adquirir-ne d’altres, 
encara que no es destinin a residència habitual o perma
nent.» 

ESMENA NÚM. 276 
276 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (101) 

«5. S’exceptua del que es disposa al paràgraf anterior, 
l’adquisició gratuïta de l’habitatge, ja sigui com a con
seqüència de l’acceptació d’una herència o d’un acte de 
liberalitat de qualsevol tipus i l’adquisició en casos jus
tificats per canvis en la situació familiar o per raons de 
mobilitat laboral o bé per circumstàncies excepcionals 
que ho justifiquin.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
275 i 276 

ARTICLE 82. FORMES DE TRANSMISSIÓ I DE CESSIÓ D’ÚS 

DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

82.1 Podrà transmetre’s la propietat plena dels habitat
ges amb protecció oficial, o bé formalitzar drets de su
perfície, venda a carta de gràcia o altres drets reals, així 
com cedir-los en arrendament o altres modalitats que 
permetin l’ocupació i ús o l’accés diferit a la propietat. 
En la venda a carta de gràcia, la redempció podrà exer
cir-se al llarg de tot el període de qualificació de l’ha
bitatge com a protegit. 

82.2 Els promotors d’habitatges amb protecció oficial 
en règim de lloguer podran alienar els habitatges, per 
promocions completes i sense cap tipus de limitació en 
el preu, en qualsevol moment del període de vinculació 
al règim de lloguer, a societats que incloguin en el seu 
objecte social l’arrendament d’habitatges, inclosos fons 
d’inversió immobiliària, sempre que els adquirents es 
subroguin en els drets i obligacions del venedor. 

82.3 De forma excepcional, els habitatges promoguts a 
iniciativa pública podran adjudicar-se justificadament 
a precari, sense que el precarista pugui cedir l’ús de 
l’habitatge en cap cas. 

3.01.01. 

82.4 També de forma excepcional es podrà autoritzar 
els propietaris d’habitatges de protecció oficial per a la 
posada del seu habitatge en lloguer o en altra forma de 
cessió de l’ús, en casos justificats lliurement apreciats 
per l’Administració competent i en les condicions que 
aquesta fixi. 

82.5 L’elecció de les formes de transmissió i cessió 
d’ús dependrà de les necessitats específiques a què ha 
de respondre la promoció i es procurarà, quan sigui 
compatible amb les seves finalitats, diversificar-la per 
tal d’aconseguir la mixitat social dels ocupants dels 
habitatges. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 277 
De modificació 277 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (116) 

«2. Els propietaris d’habitatges amb protecció oficial 
en règim de lloguer podran alienar els habitatges, per 
promocions completes i sense cap tipus de limitació en 
el preu, [...]» 

APARTAT 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 278 
De modificació 278 
G. P. de Convergència i Unió (102) 

«[...] cessió de l’ús, en casos justificats i en les condi
cions que es determinin reglamentàriament» 

APARTAT 5
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
277. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 278 amb 
la redacció següent: 

82.4. També de forma excepcional es podrà autoritzar 
els propietaris d’habitatges de protecció oficial per a la 
posada del seu habitatge en lloguer o en altra forma de 
cessió de l’ús, en casos expressament motivats per 
l’Administració competent i en les condicions que 
aquesta fixi. 
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ARTICLE 83. PREU MÀXIM I CONDICIONS DE LA VENDA 

DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

La venda dels habitatges amb protecció oficial es farà 
pel preu que es determini reglamentàriament. Aquesta 
regulació, pel que fa segones i successives transmissi
ons, ha de ponderar el temps transcorregut entre la qua
lificació definitiva i la venda, els índexs públics i objec
tius de preus de consum, l’estat de conservació i, en el 
seu cas, les millores realitzades, per tal de garantir un 
increment de valor adequat o, en el seu cas, la manca de 
conservació que pugui implicar una minusvaloració. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 279 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (118) 

«1. La venda, el lloguer o altres formes de cessió d’ús, 
dels habitatges amb protecció oficial es faran pel preu 
que es determini reglamentàriament. Aquesta regula
ció, pel que fa segones i successives transmissions, ha 
de ponderar el temps transcorregut entre la qualifica
ció definitiva i la venda, els índexs públics i objectius 
de preus de consum, l’estat de conservació i, en el seu 
cas, les millores realitzades, per tal de garantir un in
crement del valor adequat o, en el seu cas, la manca de 
conservació que pugui implicar una minusvaloració. 

2. En sòls que s’hagin obtingut per cessió a títol gra
tuït, o que s’hagin obtingut sense cost en virtud de sub-
venció pública per a l’adquisició, les promocions d’ha
bitatge amb protecció oficial tindran un preu específic 
que tingui en compte estríctament el cost de l’edifica
ció i gestió. 

3. Per tal d’afavorir la temporalitat exigida i la neces
sària rotació en els habitatges amb protecció oficial de 
lloguer, a partir de la finalització del primer període de 
contracte establert d’acord amb la Llei d’Arrenda
ments Urbans, excepcionalment, es podrà aplicar una 
renda arrendatícia superior a la del primer període. 
Aquesta renda arrendatícia, així com les circumstànci
es excepcionals en què es podrà aplicar, s’establiran 
reglamentàriament. En cap cas aquesta excepcionalitat 
no podrà ser aplicada a contractes de persones grans, 
i de persones amb ingressos per sota de 3,5 vegades el 
salari mínim.» 

TÍTOL DE L’ARTICLE 

ESMENA NÚM. 280 
280 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (117) 

«Article 83. Preu màxim i condicions de la transmissió 
dels habitatges amb protecció oficial» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
280. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 279 amb 
la redacció següent: 

83.1. La venda, el lloguer o altres formes de cessió 
d’ús, dels habitatges amb protecció oficial es faran pel 
preu que es determini reglamentàriament. Aquesta re
gulació, pel que fa sgones i successives transmissions, 
ha de ponderar el temps transcorregut entre la qualifi
cació definitiva i la venda, els índex públics i objectius 
de preus de consum, l’estat de conservació i, en el seu 
cas, les millores realitzades per tal de garantir un incre
ment de valor adequat o, en el seu cas, la manca de 
conservació que pugui implicar una minusvaloració. 

83.2. En sòls que s’hagin obtingut gratuïtament, o que 
s’hagin obtingut sense cost en virtut de la subvenció 
pública per a l’adquisició, les promocions d’habitatge 
amb protecció oficial podran tenir un preu específic que 
tingui en compte estrictament el cost de l’edificació i 
gestió. 

83.3. Per tal d’afavorir la temporalitat exigida i la neces
sària rotació en els habitatges amb protecció oficial de 
lloguer, a partir de la finalització del primer període de 
contracte establert d’acord amb la Llei d’Arrendaments 
Urbans, excepcionalment, es podrà aplicar una renda 
arrendatícia superior a la del primer període. Aquesta 
renda arrendatícia, així com les circumstàncies excepci
onals en què es podrà aplicar, s’establiran reglamentàri
ament. En cap cas aquesta excepcionalitat no podrà ser 
aplicada a contractes de persones grans, i de persones 
amb ingressos per sota de 3,5 vegades el salari mínim. 

ARTICLE 84. PROHIBICIÓ DE SOBREPREU 

TEXT PRESENTAT 

84.1 En la transmissió o cessió d’ús dels habitatges 
amb protecció oficial per qualsevol títol, resta prohibit 
el sobrepreu, la prima o la percepció de qualsevol quan
titat que alteri el preu, renda o cànon que correspongui, 
d’acord amb les normes aplicables. 

84.2 Es consideren nul·les de ple dret les clàusules i 
estipulacions que estableixin preus superiors als mà
xims autoritzats en les normes aplicables. En aquests 
casos, la transmissió s’ha d’entendre realitzada pel preu 
màxim normativament permès, sense que la validesa de 
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la resta del contracte es vegi afectada si es compleixen 
la resta de requisits per a la transmissió o cessió d’ús de 
l’habitatge amb protecció oficial. En cas que l’adqui
rent o ocupant hagi abonat quantitats indegudament, 
amb vulneració de la norma imperativa, tindrà dret a 
reclamar-ne el reintegrament. 

84.3 El que es disposa en aquest article s’entén sense 
perjudici de la responsabilitat que correspongui per la 
comissió de les infraccions previstes en el Títol VI 
d’aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 85. OBLIGACIÓ DE SOTMETRE ELS ACTES I CON
TRACTES A VISAT PÚBLIC 

TEXT PRESENTAT 

85.1 Tots els actes i contractes de transmissió i cessió 
d’ús d’habitatges amb protecció oficial han de ser vi
sats pel Departament competent en matèria d’habitat
ge de forma prèvia a l’atorgament del document públic 
corresponent, per tal comprovar que s’ajusten a la lega
litat; que els adquirents o ocupants compleixen els re
quisits generals d’accés, en especial la inscripció en el 
Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció ofi
cial; que contenen les clàusules d’inserció obligatòria; 
que estableixen la durada i modalitat de la qualificació; 
i que pacten el preu permès de venda, renda o cànon. 
En cas de transmissió, el visat s’atorgarà sempre que 
prèviament s’hagin acomplert les formalitats establer
tes en els articles 87 i següents, referides als drets d’ad
quisició preferent de l’Administració. 

85.2 En les promocions d’habitatge amb protecció ofi
cial per a ús propi, les escriptures de declaració d’obra 
nova també han de ser visades. 

85.3 Per obtenir visat en les segones i successives trans
missions, s’ha d’acreditar que l’habitatge es conserva 
en condicions d’ús efectiu i adequat, d’acord amb el 
que es preveu en el Capítol II del Títol III d’aquesta 
Llei, regulador del deure de conservació i rehabilitació. 

85.4 El termini per dictar i notificar la resolució sobre 
el visat serà d’un mes des de l’entrada de la correspo
nent sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per 
a la seva tramitació. Transcorregut aquest termini sen
se resolució expressa, el visat s’entendrà concedit per 
silenci administratiu i, a petició de l’interessat, s’expe
dirà la documentació que així ho justifiqui. 

85.5 Seran nul·les les transmissions i cessions d’ús 
d’habitatges amb protecció oficial per qualsevol títol 
sense haver obtingut el preceptiu visat. La nul·litat do
narà lloc a una acció de rescissió per part de l’Adminis
tració. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 
3.01.01. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

CAPÍTOL IV. ADJUDICACIÓ I TRANSMISSIÓ DELS HABITAT
GES AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

SECCIÓ PRIMERA. EL CONTROL PÚBLIC EN L’ADJUDICACIÓ 

I TRANSMISSIÓ DE L’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

ARTICLE 86. PRINCIPIS I INSTRUMENTS DE CONTROL 

TEXT PRESENTAT 

86.1 Els principis de publicitat, transparència, concur
rència pública, promoció de la diversitat i mixtió soci
al i lluita contra l’exclusió social inspiraran l’adjudica
ció de l’habitatge amb protecció oficial. 

86.2 Per tal d’aconseguir un ús eficient dels recursos 
públics i una adequada gestió del parc conjunt d’habi
tatges amb protecció oficial, públics i privats, les Admi
nistracions públiques competents controlaran l’adjudi
cació i transmissió dels habitatges amb protecció oficial 
mitjançant les fórmules següents i en els termes i se
gons els procediments que es detallen en aquesta sec
ció: 

a) El dret d’opció de l’Administració. 

b) El deure de notificació de les transmissions d’habi
tatges. 

c) L’exercici del dret de retracte per part de l’Adminis
tració. 

d) La creació d’un Registre de sol·licitants d’habitatges 
amb protecció oficial. 

e) La regulació del sistema d’adjudicació de tots els 
habitatges que es promoguin a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 87. ELS DRETS D’ADQUISICIÓ EN FAVOR DE L’AD
MINISTRACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

87.1 La qualificació d’un habitatge com a protegit com
porta la subjecció als drets d’opció i de retracte esta
blerts en aquesta Llei, en favor de l’Administració de la 
Generalitat mentre sigui vigent aquesta qualificació, 
com a via de control de les transmissions. 

87.2 En tots els actes i contractes de transmissió d’ha
bitatge amb protecció oficial s’haurà de fer constar 
expressament la subjecció als drets d’adquisició prefe
rent i deixar constància de les notificacions a què fan 
referència els articles següents. 

87.3 Els drets són exercitats per l’Administració de la 
Generalitat en benefici propi, del municipi, o dels pro
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motors públics contemplats a l’article 80.2; també en 
favor d’entitats sense ànim de lucre l’objecte de les 
quals sigui l’allotjament de col·lectius vulnerables pre
cisats de tutela especial, o en favor de persones físiques 
inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge amb 
protecció oficial, que se subrogaran en la posició de 
l’Administració. En aquest últim cas, la persona bene
ficiària del dret d’adquisició serà la que resulti selecci
onada del procés d’adjudicació establert en aquesta Llei 
per a l’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial. 

87.4 La contraprestació a abonar com a conseqüència 
de l’exercici dels drets no podrà superar en cap cas el 
preu màxim de transmissió fixat normativament. En el 
cas dels procediments d’execució patrimonial es paga
ran els interessos i les costes d’acord amb la legislació 
hipotecària. 

87.5 En tot allò que no preveu aquesta llei ni les con
dicions contractuals d’adjudicació o venda de les fin
ques de que es tracti, seran d’aplicació les normes de la 
legislació civil de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 88. DRET D’OPCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

88.1 En tots els processos de transmissió d’habitatges 
amb protecció oficial l’Administració de la Generalitat 
es reserva un dret d’opció legal. 

88.2 L’exercici d’aquest dret s’ha de fonamentar en la 
necessitat de disposar per part de l’administració que 
l’exerceixi o de l’ens beneficiari d’un parc d’habitatges 
vinculats amb polítiques socials suficient, i per atendre 
situacions de necessitats socialment peremptòries. 

88.3 L’Administració no exercirà el dret d’opció en cas 
de transmissions gratuïtes inter vius a favor d’ascen
dents i descendents i les transmissions per causa de 
mort, sense perjudici que l’habitatge continuï subjecte 
al règim de protecció oficial durant el seu termini de 
qualificació i que el nou titular hagi de destinar-lo a 
residència habitual i permanent. En les mateixes condi
cions s’exceptuen les transmissions que es produeixen 
en procediments judicials, tot i que els receptors dels 
habitatges hauran de reunir els requisits exigits per a ser 
beneficiaris d’un habitatge de protecció oficial. En 
aquests supòsits, serà suficient per formalitzar la trans
missió la notificació contemplada a l’article 89. 

88.4 En totes les promocions per part de societats co
operatives d’habitatge, així com en les promocions si
tuades en sòls no qualificats urbanísticament amb destí 
a habitatge protegit, la primera transmissió realitzada 
pel promotor queda exceptuada del dret d’opció de 
l’Administració, a excepció que així s’hagi pactat en
tre ambdues parts. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 281 
281 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (119) 

«4. En totes les promocions per part de societats coo
peratives d’habitatges, així com en les promocions si
tuades en sòls [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
281. 

La Ponència recomana l’adopció del text transaccional 
següent: 

88.3. L’Administració no exercirà el dret d’adquisició 
en cas de transmissions gratuïtes inter vius a favor d’as
cendents i descendents, així com del cònjuge o parella 
de fet, i les transmissions per causa de mort, sense per
judici... 

ARTICLE 89. EL DEURE DE NOTIFICACIÓ DE LA DECISIÓ DE 

TRANSMETRE 

TEXT PRESENTAT 

89.1 Un cop s’hagi obtingut la qualificació provisional 
d’un habitatge amb protecció oficial, la decisió de 
transmetre’l ha de ser notificada al Departament com
petent en matèria d’habitatge. 

89.2 La notificació haurà de contenir, com a mínim, els 
següents requeriments, que podran ésser concretats per 
ordre del conseller competent: 

a) Identificació indubitada, tant física com jurídica, de 
la promoció o de l’immoble objecte de la transmissió. 

b) Títol que s’ostenta sobre l’immoble. 

c) Formules jurídiques de transmissió previstes. 

d) Condicions de la transmissió. 

89.3 En el supòsit de segones transmissions, s’afegiran, 
a més: 

a) Cèdula d’habitabilitat o certificació equivalent. 

b) Causa al·legada per a la transmissió. 

c) En els supòsits previstos en els apartats 3 i 4 de l’ar
ticle 88, identificació de l’adquirent i de la causa d’ex
cepció. 

89.4 Les notificacions referides en el punt anterior se
ran tramitades d’acord amb les normes vigents del pro
cediment administratiu, amb les especificitats recollides 
en aquest article. 
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ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 90. EXERCICI DEL DRET D’OPCIÓ 

TEXT PRESENTAT 

90.1 Un cop rebuda la notificació i esmenats els seus 
eventuals defectes, el Departament competent en matè
ria d’habitatge, prèvia consulta a l’Ajuntament on 
s’ubiqui l’immoble objecte de transmissió, es pronun
ciarà sobre l’exercici del dret d’adquisició preferent a 
que es refereix l’article 87. La decisió del Departament 
s’haurà de produir en un marc de col·laboració i coor
dinació amb l’ajuntament implicat, en el qual es con
cretaran els interessos públics d’ambdues administraci
ons sobre l’immoble a transmetre i les decisions a 
adoptar per cada una. 

90.2 Si, en el termini de dos mesos des de la notifica
ció de la voluntat de transmissió de l’habitatge al De
partament competent en matèria d’habitatge, aquest no 
hagués exercit el dret d’adquisició preferent o no ha
gués proporcionat un adquirent, la propietat podrà bus
car-lo directament, complint sempre amb l’obligació de 
que estigui inscrit en el Registre de sol·licitants. 

90.3 En cas que, havent-se proposat a la propietat la 
persona adjudicatària de l’habitatge a transmetre, trans
corrin dos mesos, comptants des de l’endemà de la pro-
posta, sense que s’hagi dut a terme la transmissió pro
jectada, caduquen els efectes de la notificació i la 
propietat haurà de complir novament amb l’obligació 
de notificació si desitja realitzar la transmissió posteri
orment. Si el responsable de la no transmissió fos l’ad
quirent, l’Administració en proposarà un altre en el ter
mini indicat al punt anterior. A l’adquirent responsable 
li serà d’aplicació la prescripció recollida a l’article 
96.1.c). 

90.4 El termini de dos mesos indicat a l’apartat 2 s’am
pliarà en un altre mes en les segones transmissions de 
la propietat de l’habitatge de protecció oficial, per tal 
que l’Administració pugui examinar les condicions fí
siques de l’habitatge i quantes circumstàncies i condi
cions es considerin adequades per fixar el preu corres
ponent i les condicions de venda, en els termes recollits 
a l’article 83. La decisió de l’Administració es comu
nicarà a l’interessat, com a proposta de resolució. L’ac
ceptació de la proposta habilitarà l’Administració per 
procedir a l’adjudicació de l’habitatge en els termes 
legalment procedents i en les condicions esmentades 
als apartats anteriors. 

90.5 El que es disposa en aquest article no serà d’apli
cació en el cas de les primeres transmissions de promo
cions situades en sòls no qualificats urbanísticament 
amb destí a habitatges amb protecció oficial, a excep
ció que així s’hagi pactat entre ambdues parts. 

3.01.01. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 282 
282 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (103) 

«Si, en el termini d’un mes des de la notificació de la 
voluntat de transmissió [...]» 

APARTAT 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 283 
283 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (104) 

«El termini d’un mes indicat a l’apartat 2 s’ampliarà en 
15 dies en les segones transmissions [...]» 

APARTAT 5 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
282. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
283. 

ARTICLE 91. EXERCICI DEL DRET DE RETRACTE 

TEXT PRESENTAT 

91.1 L’Administració de la Generalitat pot exercir el 
dret de retracte en els casos de transmissions d’habitat
ges de protecció oficial efectuats amb conculcació dels 
instruments de control relacionats a l’article 86. Proce
dirà també l’exercici del dret de retracte en els casos 
següents: 

a) Quan, havent-se fet les notificacions de la transmis
sió legalment exigides, s’hi haguessin omès qualsevol 
dels requisits legals establerts. 

b) Quan la transmissió s’hagi produït abans que trans
corri el termini per a l’exercici del dret d’opció. 

c) Quan la transmissió s’hagi fet en condicions dife
rents de les expressades en la notificació. 

91.2 A l’igual que en l’exercici del dret d’opció, l’exer
cici del dret de retracte s’haurà de produir en un marc 
de col·laboració i coordinació en el qual es concretaran 
els interessos públics d’ambdues administracions sobre 
l’immoble de què es tracti i les decisions a adoptar. 

91.3 L’Administració haurà de resoldre sobre l’existèn
cia de causa suficient per a l’exercici del dret de retracte 
dins els trenta dies següents a aquell en què hagi tingut 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

  

   
   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

75 

Núm. 119 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2007 

coneixement de la transmissió efectuada i de les seves 
condicions. Dins el termini d’un mes a comptar de la 
determinació administrativa de l’existència de causa 
suficient per a l’exercici del retracte, l’Administració, 
un cop examinades les condicions físiques de l’habitat
ge i quantes circumstàncies i condicions es considerin 
adequades, fixarà el preu corresponent i les condicions 
d’adquisició, en els termes recollits a l’article 83. L’Ad
ministració comunicarà a l’interessat la seva decisió i 
incorporarà l’habitatge al Registre per a la seva adjudi
cació en els termes i condicions que s’aprovin, en com
pliment i execució del que es disposa en aquesta Llei. 
Serà beneficiària del retracte la persona que resulti ad
judicatària, a la qual correspondrà el compliment de les 
condicions econòmiques i de qualsevol altre tipus esta
blertes per a la transmissió. Entre la data de la resolu
ció sobre l’existència de causa de retracte i l’exercici 
efectiu del dret, no podran transcórrer més de tres me
sos. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

SECCIÓ SEGONA. EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABI
TATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

ARTICLE 92. CARÀCTER DEL REGISTRE 

TEXT PRESENTAT 

92.1 Es crea el Registre de sol·licitants d’habitatge amb 
protecció oficial com a registre administratiu que té per 
finalitat la millor prestació del servei d’interès general 
que constitueix la política pública d’habitatge amb pro
tecció oficial. 

92.2 Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb pro
tecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en 
el Registre en la modalitat de demanda corresponent. 
Únicament s’exceptuen d’aquests requisits les adjudi
cacions destinades a satisfer les situacions d’emergèn
cia dins les prestacions que corresponen a l’assistència 
i benestar social. 

92.3 Els mecanismes de funcionament del Registre, el 
sistema de gestió, els requisits dels aspirants a inscriu
re’s, les causes de baixa, seran determinats per regla
ment del Govern de la Generalitat, el qual com a criteris 
generals haurà de seguir els que s’especifiquen en els 
articles següents d’aquesta Secció. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 93. ÀMBIT I GESTIÓ DEL REGISTRE 

TEXT PRESENTAT 

93.1 El Registre de sol·licitants d’habitatges amb pro
tecció oficial és un registre públic, amb abast a tot el 
territori de Catalunya. 

93.2 Els ajuntaments poden crear els seus registres de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, que s’afe
giran al que subsidiàriament creï i mantingui el Depar
tament competent en matèria d’habitatge. L’abast de tot 
el territori de Catalunya que té el Registre, s’entén sen
se perjudici de la identificació, a efectes de gestió, 
d’àmbits de demanda d’habitatge de nivell inframu
nicipal, municipal o supramunicipal. 

93.3 La gestió del Registre correspon al Departament 
competent en matèria d’habitatge de manera coordina
da amb els municipis i es durà a terme directament o 
mitjançant organismes públics específics creats a tal 
efecte. 

93.4 Els municipis que per llur dimensió o per manca 
de recursos no puguin crear o gestionar el seu registre 
d’habitatges de protecció oficial, poden sol·licitar a les 
Administracions d’àmbit territorial superior la presta
ció de l’assistència necessària. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 284 
284 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (105) 

«El Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció 
oficial és un registre públic amb abast municipal. El 
seu funcionament s’establirà reglamentàriament per 
part de l’administració municipal que tingui la compe
tència de la seva gestió sense contradir les disposicions 
generals que respecte el registre es fan en aquesta llei» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 285 
285 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (106) 

De tot el text de l’apartat. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 286 
286 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (107) 

De tot el text de l’apartat. 

APARTAT 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 284, 
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285 i 286, que constitueixen l’article 93, amb la redac
ció següent: 

93.1. El Registre de sol·licitants d’habitatges amb pro
tecció oficial és un registre públic, composat pels regis
tres dels Ajuntaments que el tingui establert i, en la res
ta de municipis, pel Registre que subsidiàriament 
estableixi el Departament competent en matèria d’ha
bitatge. El conjunt dels registres esmentats constituirà 
el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial de Catalunya. 

93.2. La gestió del Registre correspon al Departament 
competent en matèria d’habitatge de manera coordina
da amb els municipis i es durà a terme directament o 
mitjançant organismes públics específics creats a tal 
efecte. 

ARTICLE 94. FUNCIONS DEL REGISTRE 

TEXT PRESENTAT 

El Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial té les funcions següents: 

a) Proporcionar informació a les Administracions sobre 
les necessitats reals i la distribució territorial d’habitat
ges amb protecció oficial. Aquesta informació serà 
emprada en la planificació territorial d’habitatge. 

b) Proporcionar informació útil i fiable per establir in
dicadors de gènere 

c) Proporcionar informació als usuaris del parc existent 
d’habitatges amb protecció oficial i promourà la trans
parència en la gestió. 

d) Constituir la base operativa per a l’adjudicació dels 
habitatges amb protecció oficial i atorgar major trans
parència i control per tal que es destinin de forma efec
tiva a atendre les necessitats de la població mancada 
d’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 95. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 

TEXT PRESENTAT 

95.1 Les persones que, individualment o com a unitat 
de convivència, compleixen els requisits fixats per 
aquesta Llei i pels seus reglaments de desenvolupa
ment, tenen dret a ser inscrits en el Registre de sol·
licitants d’habitatge amb protecció oficial. 

95.2 Són unitats de convivència, als efectes de poder 
ser inscrites en el Registre, el conjunt de persones que 
acrediten que conviuen efectivament en el mateix do
micili, o que es comprometen a aquesta convivència 
efectiva futura. Es presumeix convivència efectiva en el 
cas de matrimonis, unions estables de parella i parelles 
de fet inscrites. La inscripció en el Registre només es 

3.01.01. 

farà respecte d’un dels membres de la unitat de convi
vència que haurà de residir en l’habitatge sol·licitat. 

95.3 Per tenir dret a ésser inscrit en el Registre de sol·
licitants d’habitatge amb protecció oficial i, en tot cas, 
per resultar adjudicatari d’un habitatge amb protecció 
oficial, cal que es compleixin els procediments i requi
sits que es determinin reglamentàriament. En tot cas, la 
persona sol·licitant ha de complir, com a mínim, els se
güents: 

a) Residir en un municipi de Catalunya i acreditar-ho 
mitjançant el corresponent certificat d’empadronament. 

b) Acreditar el compliment d’uns límits d’ingressos per 
part del titular o titulars del futur habitatge, o per part 
de la unitat de convivència, que seran màxims en el cas 
de lloguer, i màxims i mínims en el cas de compra, se
gons el que s’estableixi reglamentàriament. La no exi
gència d’ingressos mínims per a la inscripció en el re
gistre per part d’un sol·licitant d’habitatge de lloguer no 
implica que no se li pugui exigir un mínim en el mo
ment de la seva adjudicació. 

95.4 Per tenir dret a ésser inscrit en el Registre se sol·
licitants d’habitatge amb protecció oficial caldrà, així 
mateix, acreditar la necessitat d’habitatge. Existeix 
necessitat d’habitatge quan els sol·licitants o els mem
bres de la unitat de convivència no disposen d’un habi
tatge adequat i a la seva efectiva disposició, en propi
etat, dret de superfície o usdefruit, o bé el seu patrimoni 
no els permet accedir-hi, en la data de sol·licitud de la 
inscripció en el Registre. Reglamentàriament s’establi
ran els supòsits de necessitat: 

a) Supòsits en els que es consideri que l’habitatge no 
resulta adequat, vinculats a la necessitat de trasllat de 
domicili per raons de violència de gènere, de mobilitat 
laboral, jubilació o incapacitat, insuficiència de superfí
cie, manca d’adaptació a les necessitats de les persones 
amb disminució, condicions constructives o d’habitabi
litat deficients, construcció fora d’ordenació urbanística. 

b) Supòsits de persones sense sostre. 

c) Supòsits en què la disposició d’un habitatge en llo
guer legitima per ser inclòs en el Registre de sol·
licitants, com, entre d’altres, la dificultat de pagament, 
l’acabament del contracte o la situació d’assetjament. 

d) Supòsits que permeten pressuposar que l’habitatge 
no està a disposició del sol·licitant o de la unitat de con
vivència. 

95.5 En els casos previstos en l’apartat anterior, d’ha
bitatge inadequat, s’establiran en el reglament del Re
gistre les fórmules de cessió de l’habitatge inadequat a 
l’Administració com a requisit per accedir a un habitat
ge amb protecció oficial. 

95.6 Les demandes d’habitatge amb protecció oficial 
efectuades per persones o unitats de convivència que no 
assoleixin els ingressos mínims o no reuneixin tots els 
requisits de capacitat necessaris que estableixi la legis
lació vigent en cada moment, seran gestionades en co
ordinació amb els serveis socials corresponents. 

95.7 Les persones inscrites en el Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial tindran dret a optar a 
l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, 
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d’acord amb els principis, procediments i criteris fixats 
per aquesta Llei. La inscripció, per si mateixa, no do
narà lloc a cap altre dret ni suposarà, en particular, l’ad
judicació automàtica de cap habitatge amb protecció 
oficial. 

95.8 El reglament del Registre regularà les singularitats 
respecte els requisits d’accés a un habitatge amb pro
tecció oficial que hauran de complir les persones amb 
dret de reallotjament en les operacions públiques de 
substitució d’habitatges o en actuacions d’execució del 
planejament urbanístic 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 I 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 3 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 287 
287 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (108) 

«a) Residir en un municipi de Catalunya i acreditar-ho 
mitjançant el corresponent certificat d’empadronament 
o tenir el lloc de treball efectiu en el municipi i acredi
tar-ho mitjançant el corresponent contracte de treball.» 

LLETRA B 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 288 
288 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (109) 

Addició d’una lletra e. 

«e) Supòsits de mobilitat laboral que signifiquin un 
canvi de residència temporal.» 

APARTATS 5 - 8 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 287, que 
suposa, d’una banda, la modificació de l’article 94.d, 
amb la redacció següent: 

94. d) Constituir la base operativa per a l’adjudicació 
dels habitatges amb protecció oficial i atorgar major 
transparència i control per tal que es destinin de forma 
efectiva a atendre les necessitats de la població manca-
da d’habitatge. A aquests efectes el registre incorporarà, 
entre d’altra informació que es prevegi reglamentària
ment, el municipi del lloc de treball del sol·licitant 

I, d’una altra banda, la modificació de l’article 95.3.a) 
amb la redacció següent: 

95.3. a) Residir en un municipi de Catalunya i acredi
tar-ho mitjançant el corresponent certificat d’empadro
nament. Alternativament, tenir presentada la sol·licitud 
de reconeixement de la condició de persona retornada 
d’acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de 
mesures de suport al retorn dels catalans emigrants i 
llurs descendents, i de modificació de la Llei 18/1996. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 288, que 
suposa, d’una banda, la modificació de l’article 95.4.a), 
amb la redacció següent: 

95.4. a) Supòsits en els que es consideri que l’habitat
ge no resulta adequat, vinculats a la necessitat de tras
llat de domicili per raons de violència de gènere, jubi
lació o incapacitat, insuficiència de superfície, manca 
d’adaptació a les necessitats de les persones amb dismi
nució, condicions constructives o d’habitabilitat defici
ents, construcció fora d’ordenació urbanística. 

I, d’una altra banda, la creació de l’article 95.4.e), amb 
la redacció següent: 

95.4.e) Supòsits de mobilitat laboral que signifiquin un 
canvi de residència. 

ARTICLE 96. BAIXA DEL REGISTRE 

TEXT PRESENTAT 

96.1 Són causes de baixa del Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial, en tot cas: 

a) La voluntat expressa del sol·licitant. En cas d’unitats 
de convivència, la sol·licitud de baixa haurà de ser sig
nada per totes les persones majors d’edat que la for
men. 

b) L’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial. 

c) La renúncia a participar en un procediment d’adju
dicació i la renúncia a l’habitatge amb protecció ofici
al adjudicat, sense causa raonable justificada, per dues 
vegades. 

d) L’incompliment sobrevingut de les condicions esta
blertes per a poder ésser inscrit en el Registre. 

e) La revocació de la inscripció per constatació poste
rior de l’incompliment originari de les condicions d’ac
cés al Registre. 

96.2 En els supòsits dels apartats c) i e), els interessats 
no podran tornar a donar-se d’alta en el Registre durant 
els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la 
revocació. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A I B
 

No s’ha presentat cap esmena.
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LLETRA C 

ESMENA NÚM. 289 
D’addició289 
G. P. de Convergència i Unió (110) 

«[...] dues vegades. Les causes raonades que justifiquin 
la renúncia seran les que es determinin reglamentàri
ament.» 

LLETRES DI E
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
289. 

SECCIÓ TERCERA. ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ 

D’HABITATGES 

ADDICIÓ D’UNA NOVA SECCIÓ TERCERA 

ESMENA NÚM. 290 
D’addició290 
G. P. de Convergència i Unió (111) 

«Secció Tercera. Registre per incompliment d’obligaci
ons com arrendatari. 

Article 97 

1. a) Es crea el Registre de persones que incompleixen 
amb les principals obligacions contractuals establertes 
en els contractes d’arrendaments urbans. 

b) Tenen la consideració d’obligacions principals la 
cura i conservació de l’habitatge, destinar l’habitatge 
a l’ús establert contractualment, el pagament de les 
contraprestacions econòmiques en els termes acorats 
en el contracte d’arrendament i el compliment amb la 
obligació de no subarrendar l’habitatge. 

97.2 L’incompliment de les obligacions tant pot ser en 
arrendaments d’habitatges en règim de protecció ofici
al o be en el mercat lliure. 

97.3 El mecanisme de funcionament del Registre, la 
forma d’accés a persona en aquest registre seran deter
minats reglamentàriament. S’haurà de garantir en tot 
el moment la confidencialitat de les dades consultades 
i el compliment de la Llei Orgànica Reguladora del 
Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Perso
nal.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
290. 

3.01.01. 

ARTICLE 97. ÒRGANS COMPETENTS 

TEXT PRESENTAT 

97.1 En les adjudicacions corresponents a la Generalitat 
i els seus organismes i entitats, el Conseller competent 
en matèria d’habitatge designarà l’òrgan competent per 
resoldre el procediment d’adjudicació. 

97.2 En les adjudicacions que corresponen a les admi
nistracions locals i els seus organismes i entitats, l’òr
gan competent per resoldre el procediment d’adjudica
ció serà el que correspongui d’acord amb la legislació 
de règim local, prèvia intervenció en el procediment del 
Departament competent en matèria d’habitatge, en els 
termes previstos en aquesta Llei i el Reglament. 

97.3 El Departament competent en matèria d’habitatge 
podrà delegar en els ens locals el procés d’adjudicació, 
que haurà de portar-se a terme segons els criteris legal
ment establerts. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 98. CONTINGENTS ESPECIALS DE RESERVA 

TEXT PRESENTAT 

98.1 A fi i efecte de garantir a les persones amb mobi
litat reduïda l’accés a un habitatge, en totes les promo
cions es reservarà un percentatge no inferior al 3% del 
volum total per destinar-lo a satisfer la demanda d’ha
bitatge per a aquests col·lectius. 

98.2 Les resolucions d’inici dels procediments d’adju
dicació en promocions d’iniciativa pública també esta
bliran una reserva sobre el nombre total d’habitatges de 
les promocions a adjudicar, per destinar-la a contin
gents especials i així dur a terme accions positives res
pecte de persones i col·lectius vulnerables amb risc 
d’exclusió social. 

98.3 La resolució administrativa que iniciï el procedi
ment d’adjudicació fixarà el percentatge concret dels 
contingents especials de reserva d’habitatge per a ne
cessitats específiques, prèvia ponderació objectiva de 
les circumstàncies de la concreta promoció i amb mo
tivació de les raons que fonamentin la decisió. 

98.4 En qualsevol cas, el percentatge d’aquests contin
gents especials de reserva en promocions a iniciativa 
pública, inclòs el corresponent a les persones amb 
mobilitat reduïda, no podrà ser inferior al 10% respecte 
del total d’habitatges de la promoció, tot i que, si final
ment es comprova que aquest percentatge excedeix la 
demanda realment existent, el diferencial sobrant s’in
corporarà al contingent general. 

98.5 En l’establiment dels contingents especials de re
serva s’haurà de vetllar per garantir l’accés a l’habitatge 
a totes les dones que es troben o surten d’una situació 
de violència i que es troben en situació de precarietat 
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econòmica a causa d’aquesta violència, o necessitin un 
habitatge per sortir d’aquesta situació. 

98.6 Dins d’un mateix municipi, la reserva de cada pro
moció, justificadament, podrà ser substituïda per un 
programa d’actuació que destini un nombre equivalent 
d’habitatges als col·lectius previstos en els punts 1, 2 i 
5 d’aquest article. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 291 
De modificació 291 
G. Mixt (22) 

«[...] un percentatge no inferior al 4% del volum total 
per destinar-lo a satisfer la demanda d’habitatge per a 
aquests col·lectius.» 

APARTATS 2 I 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 292 
De modificació 292 
G. Mixt (23) 

«[...] inclòs el corresponent a persones amb mobilitat 
reduïda, no p odrà ser inferior al 12% respecte del to
tal d’habitatges de la promoció [...]» 

APARTATS 5 I 6
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 291 i 292. 

ARTICLE 99. CONTINGENT GENERAL 

TEXT PRESENTAT 

99.1 Totes les persones que hagin manifestat interès per 
participar en l’adjudicació d’una promoció d’habitatges 
amb protecció oficial i que no siguin objecte d’atenció 
dins dels contingents especials de reserva de l’article 
anterior, constituiran el contingent general. 

99.2 Per tal de garantir la compensació d’oferta d’ha
bitatges amb protecció oficial entre municipis, el Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya establi
rà, si escau, el percentatge de reserva màxima que els 
municipis hauran de respectar en el contingent general 
pel que fa a persones empadronades en el municipi. 

99.3 En qualsevol cas, l’antiguitat mínima d’empadro
nament que pugui exigir-se no podrà superar els tres 
anys per als sol·licitants d’habitatges de lloguer. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 293 
293 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (112) 

«[...] empadronades en el municipi. Cada municipi 
podrà establir l’antiguitat mínima d’empadronament a 
exigir als sol·licitants d’habitatges de protecció oficial 
de compra o lloguer.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 294 
294 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (113) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 295 
295 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (121) 

L’apartat 3 passa a ser apartat 4. 

«99.4 En qualsevol cas, l’antiguitat mínima d’empadro
nament que pugui exigir-se no podrà superar els tres 
anys per als sol·licitants d’habitatges de lloguer.» 

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 296 
296 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (120) 

«3. Per tal de garantir una efectivitat mixicitat social en 
les promocions d’habitatge amb protecció oficial, les 
condicions d’adjudicació concretes a cada promoció 
hauran d’establir sistemes que assegurin que la com
posició final dels adjudicataris sigui la més semblant a 
la de l’estructura social del municipi, districte o zona, 
tant pel que a fa a nivell d’ingressos, com a lloc de 
naixement, evitant concentració excessiva de col·lectius 
que puguin posar la promoció en risc d’aïllament so
cial.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 293 i 294. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
295 i 296. 
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ARTICLE 100. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

100.1 Els promotors d’habitatges amb protecció ofici
al podran optar entre gestionar el procés d’adjudicació 
pel seu compte amb intervenció de fedatari públic, en 
base a la llista de sol·licitants que li serà facilitada pel 
Registre de sol·licitants, o bé sol·licitar que sigui l’Ad
ministració qui ho faci. 

100.2 L’òrgan competent podrà iniciar el procediment 
d’adjudicació dels habitatges a partir de la notificació 
de la decisió de transmissió rebuda del promotor. Es 
donarà publicitat al procediment d’adjudicació, mitjan
çant anunci que recollirà com a mínim, els aspectes 
següents: 

a) Nombre i ubicació dels habitatges. 

b) Àmbit geogràfic de la demanda que ha de satisfer-se. 

c) Contingents especials de reserva d’habitatges per a 
finalitats específiques, d’acord amb el que s’estableix 
en aquesta Llei. 

d) Superfície útil dels habitatges. 

e) Condicions generals relatives al règim econòmic, de 
finançament i qualsevol altra circumstància que hagi de 
tenir-se en compte en l’adjudicació. 

f) Dret que es transmet en relació amb l’habitatge: pro
pietat, lloguer –amb opció de compra o no–, o qualse
vol altre, en els termes recollits a l’article 80. 

100.3 En el cas que el procediment sigui portat a terme 
per les Administracions locals i els seus organismes o 
entitats, aquestes comunicaran al Departament compe
tent en matèria d’habitatge l’inici del procediment i les 
condicions específiques de cada promoció. 

100.4 Segons els requeriments específics exigits per 
cada promoció i en els termes que es contemplin en el 
Reglament del Registre de Sol·licitants, es confecciona
rà el llistat concret d’interessats en l’adjudicació que, en 
qualsevol cas, hauran d’estar inscrits al Registre. 

100.5 El sistema de selecció dels adjudicataris serà el 
següent: 

a) Els habitatges inclosos en el contingent general pre
vist a l’article 99 s’adjudicaran mitjançant sorteig pú
blic. El sorteig podrà subdividir-se en blocs conformats 
per sol·licitants situats en diversos trams d’ingressos, o 
en diversos grups d’interès. 

b) Els habitatges inclosos en els contingents especials 
de reserva previstos a l’article 98 s’adjudicaran d’acord 
amb les circumstàncies personals i de la unitat de con
vivència. 

100.6 El promotor, podrà seleccionar lliurement les 
persones que manquin, sempre inscrites en el Registre 
de sol·licitants, en els casos següents: 

a) quan el procés d’adjudicació sigui gestionat directa
ment pel promotor, si transcorreguts dos mesos a par
tir de la sol·licitud formal de la llista d’inscrits en el 
Registre a efectes d’efectuar el sorteig, no hagués ob
tingut la llista d’aspirants o d’adjudicataris, o fossin 
menys que els habitatges disponibles; 
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b) quan s’hagués sol·licitat l’adjudicació a l’Adminis
tració, si transcorreguts dos mesos a partir de la sol·li
citud no s’hagués obtingut la llista d’adjudicataris, o 
fossin menys que els habitatges disponibles. 

100.7 En zones d’escassa demanda o de necessitat 
d’atenció a col·lectius determinats, prèvia acreditació 
d’aquesta situació, l’Administració local, d’acord amb 
el Departament competent en matèria d’habitatge, pot 
autoritzar que l’adjudicació dels habitatges es faci 
d’acord amb el procediment previst en l’article 102. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

LLETRES A - E 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA F 

ESMENA NÚM. 297 
297 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (122) 

«f) Dret que es transmet en relació amb l’habitatge: 
propietat, lloguer –amb opció de compra o no–, dife
rents formes de cessió d’ús, o qualsevol altra, en els 
termes recollits a l’article 80.» 

APARTATS 3 I 4 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 5 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 298 
298 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (114) 

«a) [...] trams d’ingressos, o en diversos grups d’inte
rès o tenint en compte el temps que es porti inscrit en 
el registre» 

ESMENA NÚM. 299 
299 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (123) 

«100.5 El sistema de selecció dels adjudicataris serà el 
següent: 

a) Els habitatges inclosos en el contingent general pre
vist a l’article 99 s’adjudicaran mitjançant sorteig pú
blic. El sorteig podrà subdividir-se en blocs conformats 
per sol·licitants situats en diversos trams d’ingressos, o 
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en diversos grups d’interès, per tal d’assegurar la 
mixicitat social exigida en l’article 99.3.» 

LLETRA B 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTATS 6 I 7 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
297. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 298 i 
299 amb la redacció següent: 

100.5. El sistema de selecció dels adjudicataris serà el 
següent: 

a) Els habitatges inclosos en el contingent general pre
vist a l’article 99 s’adjudicaran mitjançant sorteig pú
blic. El sorteig podrà subdividir-se en blocs conformats 
per sol·licitants situats en diversos trams d’ingressos, o 
en diversos grups d’interès, per tal d’assegurar la 
mixicitat social exigida en l’article 99.3 o tenint en 
compte el temps que es porti inscrit en el registre. 

ARTICLE 101. PROMOCIONS AMB PROTECCIÓ OFICIAL PER 

PART DE SOCIETATS COOPERATIVES D’HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

101.1 Els habitatges amb protecció oficial promoguts 
a iniciativa privada per part de societats cooperatives 
d’habitatges, i per cooperatives de cessió de dret d’ús, 
seran adjudicats per aquestes entre els seus socis ins
crits en el Registre de sol·licitants, i l’adjudicació res
pectarà els principis de transparència i objectivitat. 

101.2 Les societats cooperatives hauran de comunicar 
a l’organisme gestor del Registre el llistat de socis ins
crits a la promoció o fase als quals es pretén adjudicar 
els habitatges, incrementat, en el seu cas, amb un nom
bre mínim del vint per cent de persones expectants a la 
condició de socis, a efectes de tenir reserves per adju
dicacions posteriors. El llistat, tant de socis com la re
serva, haurà d’estar ordenat a fi d’establir clarament la 
preferència en l’adjudicació de l’habitatge. Tant els 
socis com les persones expectants a la condició de so
cis hauran de constar com a inscrits en el Registre de 
sol·licitants d’habitatge. 

101.3 A la comunicació del llistat a l’òrgan gestor del 
Registre, per tal de garantir la transparència i publici
tat, s’haurà d’acompanyar la informació sobre la pro
moció o fase dels aspectes següents: nombre i ubicació 
dels habitatges; si s’escau, el percentatge del contingent 
establert, superfície útil mitjana dels habitatges, règim 
econòmic de la promoció, dret que es transmet amb 
l’habitatge i qualsevol altra circumstància significativa 
que hagi de tenir-se en compte per a l’adjudicació. 

101.4 L’òrgan gestor verificarà que les persones inte
grants de la llista constin com a inscrites al Registre. 
L’òrgan gestor del Registre haurà de pronunciar-se dins 

dels dos mesos següents a comptar des de l’entrada de 
la comunicació del llistat, i en cas de no fer-ho s’enten
drà com a autoritzada la llista presentada. 

101.5 L’adjudicació, mitjançant la corresponent escrip
tura pública, de l’habitatge al soci cooperativista, es 
comunicarà per la cooperativa, per escrit, al Registre de 
sol·licitants d’habitatge, que procedirà a la baixa de les 
persones a les quals s’hagi adjudicat un habitatge. 

101.6 Les persones que causin baixa de la cooperativa 
per qualsevol causa de les previstes a la Llei 18/2002, 
de 5 de juliol, de cooperatives, només podran ser subs
tituïdes de conformitat amb l’ordre fixat en el llistat de 
reserves. 

101.7 En cas de promocions que es duguin a terme 
sobre sòls, la qualificació urbanística dels quals impo
si el destí a habitatge amb protecció oficial, la Genera
litat formalitzarà convenis de col·laboració amb les so
cietats cooperatives d’habitatges, per tal de fer 
compatibles els criteris i procediments d’adjudicació 
dels habitatges, previstos en aquesta Secció, amb els 
principis i disposicions de la Llei 18/2002, de 5 de ju
liol, de cooperatives. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 300 
De modificació i supressió300 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (124) 

«1. Els habitatges amb protecció oficial promoguts a 
iniciativa privada per part de societats cooperatives 
d’habitatges, tant si es transmet la propietat, com si es 
cedeix el dret d’ús sota qualsevol modalitat, i per co
operatives de cessió de dret d’ús, seran adjudicats per 
aquestes entre els seus socis inscrits en el Registre de 
sol·licitants, i l’adjudicació respectarà els principis de 
transparència i objectivitat.» 

ESMENA NÚM. 301 
De modificació 301 
G. P. de Convergència i Unió (115) 

«[...] per part de les societats cooperatives d’habitatges, 
tant si es transmet la propietat, com si es cedeix el dret 
d’ús sota qualsevol modalitat, seran adjudicats [...]» 

APARTATS 2 - 6
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

3.01.01. 
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APARTAT 7 

ESMENA NÚM. 302 
302 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (125) 

«7. En cas de promocions que es duguin a terme sobre 
sòls, la qualificació urbanística dels quals imposi el 
destí a habitatge amb protecció oficial, la Generalitat 
formalitzarà convenis de col·laboració amb les societats 
cooperatives d’habitatges, per tal de concretar les mo
dalitats de promoció i de fer compatibles els criteris i 
procediments d’adjudicació dels habitatges, previstos 
en aquesta Secció, amb els principis i disposicions de 
la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
300, 301 i 302. 

ARTICLE 102. PROMOCIONS VOLUNTÀRIES D’HABITATGE 

AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

Els habitatges amb protecció oficial promoguts sense 
que la qualificació urbanística del sòl imposi aquest 
destí o sense provenir de la reserva facultativa previs
ta en l’article 18 d’aquesta Llei, seran adjudicats pel 
promotor amb un procediment lliurement escollit, tot i 
respectant els drets constitucionals i els principis de 
transparència, concurrència pública i objectivitat. Així 
mateix, caldrà respectar els criteris següents: 

a) Els adjudicataris hauran de ser persones inscrites en 
el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial. 

b) Els promotors hauran de comunicar al Registre el 
llistat provisional d’inscrits en el Registre als quals es 
pretén adjudicar els habitatges, incrementant el nombre 
amb un mínim del vint per cent a efectes de tenir reser
ves per adjudicacions posteriors. 

c) L’autorització administrativa que permeti elevar a 
definitiu el llistat provisional comportarà la baixa del 
Registre de sol·licitants de les persones a les que se’ls 
hagi adjudicat un habitatge. 

d) Les persones a les que hagi estat adjudicat un habi
tatge de forma definitiva només podran ésser substitu
ïdes per altres de noves de conformitat amb el llistat de 
reserves, i hi ha de constar la renúncia expressa de l’ad
judicatari inicial. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 
3.01.01. 

ARTICLE 103. ALTRES ADJUDICACIONS 

TEXT PRESENTAT 

Els procediments d’adjudicació d’habitatges amb pro
tecció oficial no seran d’aplicació als següents supòsits: 

a) Els habitatges de promocions finalistes, que tenen 
per objecte el reallotjament de les persones afectades 
per operacions de remodelació o altres actuacions urba
nístiques. El procediment d’adjudicació, en aquests 
casos, s’ajustarà al que específicament i reglamentàri
ament s’estableixi. 

b) Els habitatges amb protecció oficial de lloguer, en 
qualsevol de les seves modalitats, que haguessin estat 
llogats amb clàusula de dret preferent de compra per al 
llogater en el moment que s’exhaureix l’obligació de 
vinculació al lloguer. El comprador serà automàtica
ment el mateix llogater signatari del contracte. 

c) Els habitatges amb protecció oficial de lloguer, en 
qualsevol de les seves modalitats, que comptin amb un 
llogater que fa més de cinc anys que hi resideix. El llo
gater tindrà un dret preferent de compra. 

d) Els habitatges de sobrants, que resten sense adjudi
car un cop s’han desenvolupat els procediments previs
tos en aquesta Llei. Seran adjudicats tenint en compte 
la llista d’espera resultant de la primera adjudicació. 

e) Els habitatges de promoció pública, la titularitat dels 
quals recupera l’Administració per via administrativa o 
civil. Es podran adjudicar en segones transmissions de 
conformitat amb el procediment fixat en aquesta llei 
per a les adjudicacions públiques, tenint en compte les 
llistes d’espera existents. 

f) Els habitatges obtinguts per l’Administració Pública 
per altres procediments, com cessió o altres vies singu
lars, provinents de programes especials dels Plans 
d’Habitatge o de programes municipals. S’adjudicaran 
per procediments que seran fixats reglamentàriament i 
s’adaptaran a les circumstàncies específiques dels plans 
o programes. 

g) Els habitatges de promocions d’empreses que les 
duguin a terme, en tot o en part, amb la finalitat de do
nar allotjament als seus treballadors. En aquest cas 
només caldrà que els treballadors estiguin donats d’alta 
en el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial i que, un cop adjudicats els habitatges, el promo
tor n’informi al Registre per donar-los de baixa. 

h) Els habitatges que es trobin en zones d’escassa de
manda o de necessitat d’atenció a col·lectius determi
nats, en les quals l’Administració, prèvia acreditació 
d’aquesta situació, pot autoritzar que l’adjudicació es 
faci sense subjecció al Registre de sol·licitants. 

ESMENES PRESENTADES 

LLETRA A - E
 

No s’ha presentat cap esmena.
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LLETRA F 

ESMENA NÚM. 303 
303 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (126) 

«f) Els habitatges obtinguts per l’Administració Pública 
per altres procediments, com cessió o altres vies singu
lars, provinents de programes especials dels Plans 
d’Habitatge o de programes municipals, s’adjudicaran 
per procediments que seran fixats reglamentàriament i 
s’adaptaran a les circumstàncies específiques dels plans 
o programes.» 

LLETRA G I H 

No s’ha presentat cap esmena. 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 304 
D’addició304 
G. P. de Convergència i Unió (116) 

Addició d’una nova lletra i. 

«i) Els habitatges amb protecció oficial de promocions 
portades a terme per les entitats públiques o privades 
sense afany de lucre i les considerades com a promo
tores socials segons l’article 50 d’aquesta Llei. El pro
cediment d’adjudicació, en aquests casos, s’ajustarà a 
allò que s’estableix a l’article 102 d’aquesta Llei.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
303. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 304, que 
suposa, d’una banda, la creació d’un nou punt 
100.2.bis, amb la redacció següent: 

100.2.bis. En totes les promocions privades, els promo
tors es podran reservar un 10% dels habitatges de la 
promoció per a ser adjudicats d’acord amb el procedi
ment previst a l’article 102. 

D’altra banda, la modificació de l’article 102, amb la 
redacció següent: 

ARTICLE 102. PROMOCIONS VOLUNTÀRIES D’HABITATGE 

AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

1. Els habitatges amb protecció oficial promoguts sense 
que la qualificació urbanística del sòl imposi aquest 
destí seran adjudicats pel promotor amb un procedi
ment lliurement escollit, tot i respectant els requisits 
reglamentàriament exigibles per accedir a habitatges 
amb protecció oficial. Així mateix, caldrà respectar els 
criteris següents: 

a) Els adjudicataris hauran de ser persones inscrites en 
el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial. 

b) Els promotors hauran de comunicar al Registre el 
llistat definitiu de persones als quals es pretén adjudi
car els habitatges. 

c) La comprovació de la correcció en la seva inscripció 
en el Registre comportarà la baixa del Registre de sol·
licitants de les persones a les que se’ls hagi adjudicat un 
habitatge. 

I, finalment, l’addició d’un nou apartat a l’article 103, 
amb la redacció següent: 

Article 103. i) Els habitatges destinats a reallotjar els 
ocupats residents dins la mateixa promoció. 

CAPÍTOL V. DEL DESNONAMENT ADMINISTRATIU 

ARTICLE 104. DESNONAMENT ADMINISTRATIU 

TEXT PRESENTAT 

Procedirà el desnonament administratiu de les persones 
beneficiàries, arrendatàries o ocupants dels habitatges 
amb protecció oficial que siguin de titularitat pública 
per les causes següents: 

a) La manca de pagament de les rendes fixades en el 
contracte d’arrendament, així com de les quantitats que 
siguin exigibles per serveis, despeses comunes o 
qualssevol altres establertes a la legislació vigent. 

b) Destinar l’habitatge, local o edificació complemen
tària a un ús indegut o no autoritzat. 

c) Ocupar un habitatge o les seves zones comunes, lo
cals o edificació complementària sense títol legal. 

d) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma per 
les infraccions, tipificades en aquesta llei com a greus 
o molt greus, següents: 

No destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent 
sense haver obtingut la preceptiva autorització adminis
trativa; 

Cedir totalment o parcialment per qualsevol títol l’ha
bitatge per part del titular de l’obligació d’ocupar-lo 
sense autorització; 

Falsejar les dades exigides per accedir a un habitatge 
amb protecció oficial. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 105. PROCEDIMENT 

TEXT PRESENTAT 

El procediment per a l’exercici del desnonament admi
nistratiu s’ajustarà al que disposa la normativa de pro
cediment administratiu que resulti d’aplicació, sense 
perjudici de les especialitats que puguin establir-se per 
reglament. 

3.01.01. 
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ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

CAPÍTOL VI. DE L’ADMINISTRACIÓ DELS HABITATGES AMB 

PROTECCIÓ OFICIAL 

ARTICLE 106. ADMINISTRACIÓ DELS HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

106.1 L’administració dels habitatges amb protecció 
oficial en règim de lloguer o altres formes de cessió 
d’ús, quan no sigui exercida directament per l’Admi
nistració pública, haurà d’estar a càrrec d’un adminis
trador de finques, tal com és definit en el títol IV 
d’aquesta Llei. 

106.2 La Generalitat es reserva la facultat de crear un 
registre d’administradors de finques habilitats per a 
ocupar-se de l’administració dels habitatges amb pro
tecció oficial, on podran inscriure’s els administradors 
que reuneixin els requisits previstos a l’article 53 i con
cordants d’aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 305 
De modificació 305 
G. P. de Convergència i Unió (117) 

«[...] haurà d’estar a càrrec del promotor, del promotor 
social o d’un administrador de finques, tal com són 
definits en el títol IV d’aquesta Llei.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 306 
De modificació 306 
G. P. de Convergència i Unió (117) 

«[...] crear un registre de promotors, promotors socials 
i administradors de finques habilitats per a ocupar-se 
de l’administració dels habitatges amb protecció ofici
al, on podran inscriure’s els que reuneixin els requisits 
prevists en aquesta Llei.» 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 307 
D’addició 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (127) 

Addició d’un nou apartat 3. 

«3. En els edificis d’habitatges amb protecció oficial en 
règim de lloguer o altres formes de cessió d’ús es cons
tituiran Juntes Administradores integrades per tots i 

3.01.01. 

cadascun dels veïns titulars d’un habitatge o local amb 
l’objectiu de vetllar per l’adequada conservació i man
teniment dels elements comuns de l’edifici, així com per 
afavorir la millor convivència veïnal dels estadants.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
305, 306 i 307. 

TÍTOL VI. DEL RÈGIM DE CONTROL I SANCIONADOR 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 107. INSPECCIÓ 

TEXT PRESENTAT 

Els funcionaris especialment facultats, al servei de les 
Administracions públiques competents, als quals s’en
comani expressament l’exercici de les tasques d’inspec
ció en matèria d’habitatge, tenen la condició d’agents 
de l’autoritat i els fets que constatin tenen valor proba
tori. A aquests efectes i dins les exigències que esta
bleix l’ordenament jurídic, poden realitzar totes les 
actuacions imprescindibles per comprovar el compli
ment d’aquesta Llei. Els fets verificats pels funcionaris 
públics en exercici de les competències d’habitatge que 
regula aquesta Llei tenen la presumpció de veracitat i 
constitueixen prova dels fets, excepte que es demostri 
el contrari. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 308 
De supressió 308 
G. Mixt (24) 

De tot el text de l’article 107. 

ESMENA NÚM. 309 
De modificació 309 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (128) 

«El personal tècnic especialment facultat, al servei de 
les administracions públiques competents, als quals 
s’encomani expressament l’exercici de les tasques 
d’inspecció en matèria d’habitatge, tenen la condició 
d’agents de l’autoritat i els fets que constaten, formalit
zats en acta d’inspecció, gaudeixen de la presumpció 
de certesa a efectes probatoris. A aquests efectes i dins 
les exigències que estableix l’ordenament jurídic, po
den realitzar totes les actuacions imprescindibles per 
comprovar el compliment d’aquesta Llei.» 

ESMENA NÚM. 310 
De modificació 310 
G. P. de Convergència i Unió (118) 

«Els funcionaris facultats segons es determini regla
mentàriament, al servei de les Administracions públi
ques [...]» 
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
308. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 309 i 
310 amb la redacció següent: El personal tècnic espe
cialment facultat, al servei de les administracions públi
ques competents, als quals s’encomani expressament 
l’exercici de les tasques d’inspecció en matèria d’habi
tatge, tenen la condició d’agents de l’autoritat i els fets 
que constaten, formalitzats en acta d’inspecció, gaudei
xen de la presumpció de certesa a efectes probatoris. A 
aquests efectes i dins les exigències que estableix l’or
denament jurídic, poden realitzar totes les actuacions 
imprescindibles per comprovar el compliment d’aques
ta Llei. 

ARTICLE 108. MESURES APLICABLES 

TEXT PRESENTAT 

108.1 Totes les accions o les omissions que presump
tament comportin vulneració de les previsions d’aques
ta llei, subjectes a sanció, han de donar lloc a la incoa
ció d’un expedient sancionador on s’estableixi la 
infracció i la sanció corresponent, les mesures prèvies, 
i si escau, les mesures de reconducció de la situació in
fractora al moment previ a la infracció. 

108.2 S’inclouen com a mesures prèvies: 

a) Les de cautela en promocions d’obra nova o en ac
tuacions de rehabilitació. 

b) La clausura d’immobles. 

108.3 S’inclouen com a mesures de reconducció: 

a) L’exigència d’obres al promotor. 

b) Les multes coercitives no sancionadores. 

c) El retorn de l’import del sobrepreu. 

108.4 S’inclouen com a mesures sancionadores: 

a) La imposició de sancions. 

b) La inhabilitació de l’infractor per participar en pro
mocions d’habitatge amb protecció oficial o en les ac
tuacions d’edificació o rehabilitació amb finançament 
públic. 

c) La suspensió, en el seu cas, de la inscripció en el 
Registre d’homologació. 

108.5 L’expedient sancionador s’acompanyarà de la 
determinació dels danys i perjudicis causats a l’Adminis
tració, per tal d’obtenir el corresponent rescabalament a 
càrrec dels responsables de l’actuació sancionada. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 311 
De modificació 311 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (129) 

«Totes les conductes que presumptament comportin 
vulneració de les previsions d’aquesta Llei subjectes a 
sanció han de donar lloc a l’inici de diligències dirigi
des a esbrinar la identitat de les persones presumpta
ment responsables, els fets i les circumstàncies del cas 
concret per determinar si són constitutius d’infracció 
administrativa. 

Instruïdes les diligències, l’òrgan competent resoldrà 
l’arxiu, l’adopció de mesures i/o la incoació d’expedi
ent sancionador.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 312 
De modificació 312 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (130) 

«2. S’inclouen com a mesures provisionals:» 

LLETRES A I B
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 313 
De modificació 313 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (131) 

«4. S’inclouen com a mesures sancionadores: 

a) La inhabilitació de l’infractor per participar en pro
mocions d’habitatge amb protecció oficial o en les ac
tuacions d’edificació o rehabilitació amb finançament 
públic. 

b) La suspensió, en el seu cas, de la inscripció en el 
Registre d’homologació. 

c) La imposició de sancions» 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 314 
314 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (132) 

«5. En el supòsit que la infracció generi danys i perju
dicis a l’Administració, s’acompanyarà a l’expedient 
sancionador la determinació d’aquests, per tal d’obte
nir [...]» 

ADDICIÓ DE NOVES SECCIONS 

ESMENA NÚM. 315 
315 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (133) 

«Addició d’una nova Secció Primera: Mesures provi
sionals, que ha d’englobar els articles 109, 110, 111, 
112 i 113» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
311, 312, 313, 314 i 315. 

ARTICLE 109. MESURES DE CAUTELA 

TEXT PRESENTAT 

109.1 En cas d’una nova promoció d’habitatges o 
d’una actuació de rehabilitació, l’autoritat competent 
de la Generalitat o de l’ens local pot acordar, un cop fet 
el requeriment previ al promotor, algunes de les se
güents mesures de caràcter provisional, dirigides a as
segurar l’eficàcia de la resolució final: 

a) La suspensió de les obres d’edificació d’habitatges 
que es realitzin incomplint la normativa sobre materi
als de construcció i sobre instal·lacions que sigui d’obli
gat compliment o que impliquin la utilització de mate
rials i productes que infringeixen disposicions sobre la 
salut i la seguretat dels usuaris. 

b) La retirada dels materials o de la maquinària utilit
zats a l’obra. 

c) L’impediment de l’allotjament de persones, en cas de 
manca de seguretat. 

d) El precinte del local o l’obra. 

e) La interrupció dels subministraments d’energia elèc
trica, aigua o gas, dels espais que siguin objecte d’uti
lització il·legal. 

109.2 La suspensió de les obres comporta la interrup
ció parcial o total d’aquestes i és acordada si, una ve
gada transcorregut, si escau, el termini atorgat en el 
requeriment al promotor perquè compleixi la normativa 
sobre materials i instal·lacions, aquest no ho ha fet. 

3.01.01. 

109.3 La situació de suspensió s’aixeca quan es garan
teix el compliment de la normativa que la va motivar. 
Mitjançant Reglament podran establir-se les diverses 
formes de garantia acceptables. 

109.4 Les mesures provisionals dels punts anteriors 
s’adoptaran d’immediat i es modificaran o confirmaran 
en el termini dels 15 dies posteriors al venciment del 
termini d’audiència de quinze dies que s’atorga a les 
persones afectades en notificar-les la primera resolució. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 316 
De supressió 316 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (134) 

De tot el text de l’apartat. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
316. 

ARTICLE 110. CLAUSURA D’IMMOBLES 

TEXT PRESENTAT 

110.1 En cas d’edificis existents, l’autoritat competent 
de la Generalitat o de l’ens local pot ordenar la clausura 
d’un immoble quan es comprovi la seva manca de se
guretat per a l’ús de residència de persones. 

110.2 La mesura s’adoptarà només amb advertiment 
previ a la propietat i audiència als ocupants legítims, 
excepte en cas de perill imminent, i després d’haver 
utilitzat les ordres d’execució previstes per aconseguir 
la seva rehabilitació i adequació als requisits mínims 
d’habitabilitat, sempre que aquesta sigui possible. 

110.3 En cas d’existir ocupants, la resolució que acor
di la clausura haurà de preveure el seu reallotjament, 
provisional o definitiu així com determinar a qui corres-
pon assumir-ne la càrrega, segons els diferents supòsits 
previstos en aquesta Llei i d’altra legislació aplicable. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 317 
De supressió 317 
G. Mixt (25) 

De tot el text de l’apartat. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 318 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (135) 

«2. La mesura s’adoptarà només amb advertiment previ 
a la propietat i audiència als ocupants legítims, excep
te en cas de perill imminent, i després d’haver utilitzat 
les ordres d’execució previstes per aconseguir la seva 
rehabilitació i adequació a les condicions d’habitabili
tat, sempre que aquesta sigui possible.» 

APARTAT 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
317. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
318. 

ARTICLE 111. OBRES DE REPARACIÓ EXIGIBLES AL PRO
MOTOR 

TEXT PRESENTAT 

111.1 En la primera transmissió d’habitatges resultants 
d’obra nova o de rehabilitació que es destinin a residen
cial habitual, si a partir de la data de la recepció de 
l’obra, i fins a un termini màxim de dos anys, amb in
dependència que la cèdula hagi estat atorgada, s’acre
dita l’incompliment del reglament de mínims d’habita
bilitat i de la normativa tècnica d’obligat compliment 
vigents, el Departament competent en matèria d’habi
tatge pot ordenar al promotor que realitzi les obres ne
cessàries de reparació o de reconstrucció. 

111.2 La resolució administrativa que ordeni la realit
zació de les obres al promotor es dictarà prèvia audièn
cia a aquest i a la resta d’agents que puguin ser els res
ponsables de les deficiències i contra els quals el 
promotor pot repetir en via judicial ordinària. En cas 
d’incompliment de la resolució, s’aplicaran les mesu
res d’execució forçosa previstes en l’article 38 d’aques
ta Llei. 

111.3 Quan es tracti d’obres relacionades amb els aca
bats o d’obres d’arranjament de menor importància, no 
incloses a l’apartat primer, les atribucions previstes en 
aquest article seran exercides pel Departament compe
tent en matèria de consum. 

111.4 No es produirà la intervenció administrativa des
crita en els apartats anteriors, en el cas que el promotor 
i la resta de parts privades afectades decideixin resoldre 
les seves eventuals controvèrsies per les vies judicials 
o de l’arbitratge. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 I 2 

ESMENA NÚM. 319 
319 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (136) 

Els apartats 1 i 2 es fusionen amb la següent redacció: 

«1. Quan en l’exercici de les tasques d’inspecció, du
tes a terme pel personal esmentat a l’article 107, 
s’acrediti la comissió de les infraccions tipificades als 
articles 122.1.a) i 123.1.a), el Departament competent 
en matèria d’habitatge pot ordenar al promotor que 
realitzi les obres necessàries de reparació o de recons
trucció. 

Aquesta mesura s’aplica a les primeres transmissions 
d’habitatge resultants d’obra nova o rehabilitació i 
independentment que la cèdula d’habitabilitat hagi 
estat atorgada. 

No s’incoarà expedient sancionador, o s’arxivarà sense 
més tràmit l’expedient incoat per les infraccions tipifi
cades als articles 122.1.a) i 123.1.a si les obres orde
nades es realitzen en el termini atorgat a l’efecte per 
l’Administració. 

La notificació de l’adopció d’aquesta mesura inter
romp el termini de prescripció de la infracció.» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 320 
320 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (137) 

L’apartat 3 passa a ser apartat 2. 

«111.2 Quan es tracti d’obres relacionades amb els 
acabats o d’obres d’arranjament de menor importància, 
no incloses a l’apartat primer, les atribucions previstes 
en aquest article seran exercides pel Departament com
petent en matèria de consum.» 

ESMENA NÚM. 321 
321 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (137) 

L’apartat 4 passa a ser apartat 3. 

«111.3 No es produirà la intervenció administrativa 
descrita en els apartats anteriors, en el cas que el pro
motor i la resta de parts privades afectades decideixin 
resoldre les seves eventuals controvèrsies per les vies 
judicials o de l’arbitratge.» 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
319, 320 i 321. 

ARTICLE 112. MULTES COERCITIVES NO SANCIONADORES 

TEXT PRESENTAT 

112.1 Amb independència de l’acció sancionadora, 
l’Administració competent pot imposar de forma reite
rada i consecutiva multes coercitives, fins a un màxim 
de tres, quan transcorrin els terminis assenyalats per a 
dur a terme una acció o omissió prèviament requerida. 

112.2 Les multes relacionades amb l’incompliment en 
l’execució d’unes obres es poden imposar amb una 
periodicitat mínima d’un mes i el seu import màxim 
serà del trenta per cent del cost estimat de les obres per 
a cadascuna d’elles. En altres supòsits, la quantia de 
cadascuna de les multes no ha de superar el vint per 
cent de la multa sancionadora prevista pel tipus d’in
fracció comesa. 

112.3 L’import de les multes coercitives queda inicial
ment afectat al pagament de les despeses que generi la 
possible execució subsidiària de l’ordre incomplida, 
sense perjudici de la repercussió del cost total de les 
obres a l’incomplidor. 

112.4 En qualsevol moment l’Administració pública 
pot optar per l’execució subsidiària sens perjudici de 
seguir el procediment de constrenyiment per al cobra
ment de les multes no satisfetes. 

112.5 En no tenir caràcter sancionador, l’Administra
ció pot deixar sense efecte la imposició d’una multa 
coercitiva sempre i quan aquesta decisió no resulti con
trària al principi d’igualtat, l’interès públic o a l’orde
nament jurídic. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 3
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 322 
De supressió 322 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (138) 

De tot el text de l’apartat. 

APARTAT 5 

ESMENA NÚM. 323 
323 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (138) 

De tot el text de l’apartat. 

ADDICIÓ DE NOVES SECCIONS 

ESMENA NÚM. 324 
324 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (139) 

«Addició d’una nova Secció segona: Mesures sancio
nadores, que ha d’englobar els articles 114, 115, 116, 
117, 118, 119 i 120.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
322, 323 i 324. 

ARTICLE 113. RETORN DE L’IMPORT DEL SOBREPREU 

TEXT PRESENTAT 

En els procediments sancionadors instruïts per infrac
cions relatives a la transmissió o cessió d’ús dels habi
tatges amb protecció oficial per qualsevol títol que al
teri el preu, renda o cànon que correspongui d’acord 
amb les normes aplicables, es podrà establir com a obli
gació complementària el pagament, amb els interessos 
legals pertinents, de les quantitats percebudes per da
munt de les que correspongui legalment. Aquest deute 
es considerarà de dret públic en favor d’un creditor 
privat, per interès social. Aquestes quantitats es retorna
ran als adquirents o als usuaris dels habitatges amb pro
tecció oficial, quan acreditin haver obrat de bona fe. En 
cas de no pagament voluntari, s’aplicarà el procediment 
de recaptació en matèria tributària. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 114. INHABILITACIÓ DE L’INFRACTOR 

TEXT PRESENTAT 

114.1 En els supòsits d’infracció molt greu, tenint en 
compte els criteris de gradació a què es refereix l’arti
cle 116 es podrà imposar com a sanció accessòria la 
inhabilitació de l’infractor, durant un termini d’un a tres 
anys, per participar en promocions d’habitatge amb 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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protecció oficial o en les actuacions d’edificació o re
habilitació amb finançament públic. 

114.2 Si la infracció esmentada en l’anterior apartat té 
el caràcter de greu, el termini d’inhabilitació serà com 
a màxim d’un any. 

114.3 El termini d’un any es computarà des que la san
ció sigui ferma en via administrativa. 

114.4 Podrà alçar-se la inhabilitació en el cas que l’in
fractor hagués reparat la infracció objecte de la resolu
ció sancionadora. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 115. SUSPENSIÓ DE LA INSCRIPCIÓ EN EL REGIS
TRE D’HOMOLOGACIÓ DELS AGENTS IMMOBILIARIS 

TEXT PRESENTAT 

115.1 Els agents immobiliaris inscrits en el Registre 
d’homologació que siguin sancionats com a responsa
bles de la comissió d’una infracció molt greu o greu, 
causaran baixa en l’esmentat Registre pel temps que 
duri la inhabilitació 

115.2 La resolució sancionadora ferma que comporti la 
suspensió de la inscripció en el Registre voluntari d’ho
mologació serà pública. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 325 
325 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (140) 

«2. La resolució sancionadora ferma que comporti la 
suspensió de la inscripció en el Registre voluntari d’ho
mologació serà pública.» 

ESMENA NÚM. 326 
326 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (119) 

«2. La resolució sancionadora ferma que comporti la 
suspensió de la inscripció en el Registre voluntari d’ho
mologació serà pública.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
325 i 326. 

ARTICLE 116. CRITERIS PER A LA GRADACIÓ DE LES SAN
CIONS 

TEXT PRESENTAT 

En la imposició de les sancions administratives per l’in
compliment de les obligacions previstes en aquesta Llei 
s’haurà de guardar la deguda adequació entre la grave
tat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplica
da. Es consideraran especialment els criteris següents: 

a) L’existència d’intencionalitat. 

b) La naturalesa o transcendència dels perjudicis cau
sats, tant a l’Administració com als usuaris dels habi
tatges. 

c) La reincidència per comissió en el termini d’un any 
de més d’una infracció quan així hagi estat declarat per 
resolució ferma en via administrativa o judicial. 

d) La transcendència de la infracció quant a l’afectació 
d’elements estructurals de l’edifici i la salut dels seus 
usuaris. 

e) Els beneficis econòmics obtinguts com a conseqüèn
cia de la infracció. 

f) La repercussió social dels fets. 

g) La generalització de la infracció. 

h) El grau de participació en la comissió o en l’omissió. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 117. QUANTIA DE LES SANCIONS 

TEXT PRESENTAT 

117.1 Les infraccions molt greus se sancionen amb 
multa fins a 900.000 euros. 

117.2 Les infraccions greus se sancionen amb multa 
fins a 90.000 euros. 

117.3 Les infraccions lleus se sancionen amb multa fins 
a 9.000 euros. 

117.4 En cap cas no es podran establir multes inferiors 
a 3.000 euros. 

117.5 Si el benefici que resulta de la comissió d’una 
infracció és superior a l’import de la multa que li cor
respon, aquesta pot ésser incrementada fins a la quan
tia equivalent al benefici obtingut. 

117.6 Les quanties fixades en els anteriors apartats 
poden ésser revisades i actualitzades pel Govern de la 
Generalitat, d’acord amb l’evolució de les circumstàn
cies socioeconòmiques. 

117.7 Aquestes multes es condonaran fins al 80% del 
seu valor en cas que l’infractor hagués reparat la infrac
ció objecte de la resolució sancionadora. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 118. DESTÍ DE LES MULTES IMPOSADES 

TEXT PRESENTAT 

118.1 Les quantitats que s’ingressin com a conseqüèn
cia de les multes imposades amb caràcter sancionador 
es destinaran al finançament de polítiques públiques 
adreçades a garantir el dret de l’habitatge. 

118.2 Els imports derivats de les sancions en matèria de 
disciplina del mercat i defensa de les persones consu
midores i usuàries imposades per vulneració dels pre
ceptes d’aquesta llei es destinaran íntegrament a actu
acions de defensa de les persones consumidores i 
usuàries. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 119. PUBLICITAT DE LES MESURES ADMINISTRA
TIVES 

TEXT PRESENTAT 

119.1 Les mesures administratives que siguin adopta-
des de conformitat amb el que estableix aquest capí
tol poden ésser objecte d’anotació en el Llibre de 
l’Edifici. 

119.2 Així mateix, les resolucions administratives que 
impliquen suspensió d’obres o execució subsidiària 
poden ésser anotades en el registre de la propietat al 
marge de la inscripció de la finca, amb efectes de pu
blicitat i per un termini màxim de quatre anys. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 120. INSTRUCCIÓ DE CAUSA PENAL 

TEXT PRESENTAT 

120.1 La instrucció de causa penal davant els tribunals 
de justícia suspèn la tramitació de l’expedient adminis
tratiu que s’hagi incoat pels mateixos fets quant a la 
sanció i, si escau, suspèn l’eficàcia dels actes adminis
tratius d’imposició. 

120.2 Així mateix, si de la instrucció d’un expedient 
sancionador es dedueixen indicis de l’existència d’un 
delicte o d’una falta, l’òrgan que instrueix l’expedient 

3.01.01. 

ho ha de posar en coneixement dels tribunals de justí
cia, a l’efecte d’exigir a l’infractor les responsabilitats 
penals en què hagi pogut incórrer. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 327 
De modificació 327 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (141) 

«1. La instrucció de causa penal davant els tribunals de 
justícia pels mateixos fets tipificats com infracció en 
aquesta Llei, suspèn la tramitació dels expedients san
cionadors que s’hagin incoat.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 328 
De modificació 328 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (142) 

«2. Si en la tramitació d’un expedient sancionador es 
dedueixin indicis de la possible comissió d’un delicte o 
d’un falta, l’instructor de l’expedient ho posarà en 
coneixement de l’òrgan judicial competent o del Minis
teri Fiscal i suspendrà la tramitació de l’expedient 
administratiu sancionador, un cop l’autoritat judicial 
hagi incoat el procés penal que correspongui, si hi ha 
identitat de subjecte, fet i fonament. Aquesta suspensió 
s’ha de mantenir fins que l’autoritat judicial dicti sen
tència o resolució que posi fi al procediment. Si no s’es
tima l’existència de delicte, es continuarà el procedi
ment sancionador amb subjecció al fets que el Tribunal 
hagi declarat provats.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
327 i 328. 

CAPÍTOL II. TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 

ARTICLE 121. INFRACCIONS 

TEXT PRESENTAT 

Són infraccions en matèria d’habitatge totes les accions 
o les omissions així tipificades en aquesta Llei, sense 
perjudici de les especificacions que es puguin fer per 
reglament, dins dels límits establerts per la legislació 
vigent en matèria sancionadora. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ARTICLE 122. INFRACCIONS MOLT GREUS 

TEXT PRESENTAT 

Són infraccions molt greus les següents: 

122.1 En matèria de qualitat del parc immobiliari: 

a) Vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generalitat 
de Catalunya que afectin la seguretat dels edificis o 
habitatges. 

b) Transmetre o cedir l’ús d’habitatges que no reunei
xen els requisits bàsics de qualitat relatius a la segure
tat. 

c) Transmetre o cedir l’ús, com a habitatges, d’immo
bles que no puguin obtenir la cèdula d’habitabilitat. 

d) Falsejar les dades de la documentació tècnica pre
sentada a l’Administració, quan aquesta falsedat hagi 
permès atorgar una autorització o aprovar un acte favo
rable a l’infractor. 

e) Construir nous habitatges sense preveure els acces
sos i la mobilitat interior de les persones amb mobili
tat reduïda i disminució sensorial, d’acord amb el que 
disposa aquesta llei i la normativa sobre promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
i de comunicació. 

f) Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, 
quan comporti un risc per a la seguretat de les persones 
o un incompliment d’un programa previ de rehabilita
ció forçós. 

g) Incomplir les ordres d’execució dirigides a la repa
ració i reconstrucció d’habitatges, establertes en l’arti
cle 38 d’aquesta Llei. 

h) Mantenir la desocupació d’un habitatge, després que 
l’Administració hagi adoptat les mesures previstes en 
els apartats 1 a 5 de l’article 42 d’aquesta llei. 

i) Promoure la sobreocupació d’un habitatge quan posi 
en risc la seguretat de les persones. 

j) Explotar econòmicament immobles considerats 
infrahabitatges en els termes previstos en aquesta Llei. 

k) Dedicar un allotjament turístic a l’ús d’habitatge, 
llevat de la modalitat de turisme rural. 

122.2 En matèria de protecció dels consumidors i usu
aris d’habitatge en el mercat immobiliari: 

a) Realitzar accions o omissions que suposin assetja
ment i/o discriminació, segons el que preveu aquesta 
llei. 

b) Incomplir les obligacions previstes o no reunir els 
requisits establerts per a l’exercici de l’activitat dels 
agents vinculats amb l’habitatge previstos en aquesta 
Llei, quan l’incompliment hagi causat perjudicis eco
nòmics al consumidor per un valor superior a 12.000 
euros. 

122.3 En matèria d’habitatge amb protecció oficial: 

a) No destinar l’habitatge a residència habitual i perma
nent del propietari o titular de l’obligació d’ocupar-lo, 
sense autorització. 

b) Cedir per qualsevol títol l’habitatge per part del pro
pietari o titular que està obligat a ocupar-lo, sense au
torització. 

c) No obtenir la qualificació definitiva, dins els termi
nis fixats, o en les pròrrogues que es puguin concedir. 

d) Ser responsable de la no obtenció de la qualificació 
definitiva per no ajustar-se la construcció al projecte 
aprovat en la qualificació provisional. 

e) Transmetre o cedir l’ús de l’habitatge a preu superior 
al normativament establert. 

f) Transmetre o cedir l’ús de l’habitatge a persones que 
no compleixin els requisits per accedir-hi. 

g) Adquirir un altre habitatge, tenint la propietat d’un 
habitatge amb protecció oficial i sense donar-se les 
causes de justificació previstes en aquesta Llei. 

h) Destinar els ajuts percebuts a finalitats diferents a les 
que motivaren l’atorgament. 

i) Incomplir la destinació a la promoció d’habitatges 
protegits d’aquells terrenys qualificats o reservats total 
o parcialment pel planejament urbanístic a aquesta fi
nalitat. 

j) Incomplir la destinació dels béns del Patrimoni Mu
nicipal del Sòl i l’Habitatge que obligatòriament s’han 
de destinar a fer efectiu el dret a la ciutadania a acce
dir a un habitatge digne i adequat mitjançant un règim 
de protecció pública. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 329 
De supressió 329 
G. Mixt (26) 

«a) Vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generali
tat de Catalunya que afectin la seguretat dels edificis o 
habitatges» 

ESMENA NÚM. 330 
De modificació 330 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (143) 

«a) Vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generali
tat de Catalunya i/o la normativa tècnica d’obligat 
compliment, quan aquesta vulneració afecti la segure
tat dels edificis o habitatges.» 

3.01.01. 
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LLETRA B 

ESMENA NÚM. 331 
D’addició i modificació331 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (144) 

«b) Transmetre, llogar, o cedir l’ús d’habitatges que no 
reuneixin les condicions bàsiques de qualitat relatius a 
la seguretat» 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 332 
D’addició332 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (145) 

«c) Transmetre, llogar o cedir l’ús com a habitatges, 
d’immobles que no puguin obtenir la cèdula d’habita
bilitat.» 

LLETRA D 

ESMENA NÚM. 333 
De modificació 333 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (146) 

«d) La inexactitud en els documents o certificacions 
que siguin necessaris per a obtenir la resolució admi
nistrativa amb reconeixement de drets econòmics, de 
protecció, d’habitabilitat, o per a obtenir un acte favo
rable a l’infractor o a tercers, expedits pels promotors, 
constructors o direcció facultativa de les obres d’edi
ficació o rehabilitació d’habitatges.» 

LLETRES E - G
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA H 

ESMENA NÚM. 334 
De supressió 334 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (49) 

De tot el text de la lletra. 

ESMENA NÚM. 335 
De supressió 335 
G. P. de Convergència i Unió (120) 

De tot el text de la lletra. 

3.01.01. 

LLETRA I 

ESMENA NÚM. 336 
336 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (121) 

«i) Ser el promotor i responsable de la sobreocupació 
d’un habitatge quan posi en risc la seguretat de les 
persones.» 

LLETRA J I K 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 2 

LLETRA A 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 337 
337 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (50) 

«[...] Llei, causant perjudicis [...]» 

ESMENA NÚM. 338 
338 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (122) 

«[...] previstos en aquesta Llei, causant perjudicis eco
nòmics al consumidor [...]» 

APARTAT 3 

LLETRES A I B 

No s’ha presentat cap esmena. 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 339 
339 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (148) 

La lletra c passa a ser d amb el següent redactat 

«d) No obtenir el promotor la qualificació definitiva, 
dins els terminis fixats o en les pròrrogues que es pu
guin obtenir.» 

ADDICIÓ D’UNA NOVA LLETRA C 

ESMENA NÚM. 340 
340 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (147) 

«c) Utilitzar o ser titular de més d’un habitatges amb 
protecció oficial.» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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LLETRA D 

ESMENA NÚM. 341 
341 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (149) 

La lletra d passa a ser e amb el següent redactat. 

«e) No obtenir el promotor la qualificació definitiva per 
no ajustar-se la construcció al projecte aprovat en la 
qualificació provisional.» 

LLETRA E 

ESMENA NÚM. 342 
342 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (150) 

La lletra e passa a ser f amb el següent redactat. 

«f) Transmetre, llogar o cedir l’ús de l’habitatge a per
sones que no compleixin els requisits per accedir-hi.» 

LLETRA F - J 

ESMENA NÚM. 343 
343 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (151) 

Canvi de lletres de l’apartat 3: 

La lletra f passa a ser g 

La lletra g passa a ser h 

La lletra h passa a ser i 

La lletra i passa a ser j 

La lletra j passa a ser k. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 334, 335 i 337. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
331, 332, 336, 339, 340, 341, 342 i 343. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 329 i 
330 amb la redacció següent: 

a) Vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generalitat 
de Catalunya i/o la normativa tècnica d’obligat compli
ment, quan aquesta vulneració afecti la seguretat dels 
edificis o habitatges. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 333 i 
338 amb la redacció següent: 

d) La inexactitud en els documents o certificacions que 
siguin necessaris per a obtenir la resolució administra
tiva amb reconeixement de drets econòmics, de protec
ció, d’habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable a 
l’infractor o a tercers, expedits pels promotors, cons
tructors o direcció facultativa de les obres d’edificació 
o rehabilitació d’habitatges. 

ARTICLE 123. INFRACCIONS GREUS 

TEXT PRESENTAT 

Són infraccions greus les següents: 

123.1 En matèria de qualitat del parc immobiliari: 

a) Vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generalitat 
de Catalunya, sense arribar a afectar la seguretat dels 
edificis o habitatges. 

b) Transmetre o cedir l’ús d’habitatges que no reunei
xen els requisits d’habitabilitat diferents dels relatius a 
seguretat. 

c) Falsejar les dades de la documentació tècnica presen
tada a l’Administració. 

d) Incomplir el deure de conservació i de rehabilitació, 
quan comporti una afectació greu de les condicions 
d’habitabilitat dels edificis, amb notificació prèvia. 

e) No lliurar el Llibre de l’Edifici. 

f) Prestar subministraments d’aigua, gas, electricitat o 
d’altres energies alternatives sense que s’hagi obtingut 
la cèdula d’habitabilitat. 

g) Obstruir o negar-se a subministrar dades a l’Admi
nistració o a facilitar les funcions d’informació, control 
o inspecció, en l’exercici de les competències previstes 
en aquesta Llei. 

h) No disposar del certificat d’inspecció de l’edifici en 
els supòsits en què sigui exigible 

i) Promoure la sobreocupació d’un habitatge. 

j) Destinar un habitatge a un ús no residencial sense 
disposar de l’oportuna autorització. 

123.2 En matèria de protecció del consumidor i dels 
usuaris d’habitatge en el mercat immobiliari: 

a) Incomplir les obligacions previstes o no reunir els 
requisits establerts per a l’exercici de l’activitat dels 
agents vinculats amb l’habitatge, quan l’incompliment 
no arriba a causar perjudicis econòmics al consumidor 
per un import superior a 6.000 euros. 

b) Exercir l’activitat d’agent immobiliari sense complir 
amb els requisits establerts en aquesta Llei. 

c) No lliurar a l’adquirent d’un habitatge la documen
tació establerta com a obligatòria en aquesta Llei. 

d) No subscriure les assegurances i garanties exigides 
als articles 54.2 i 55.3.c) d’aquesta Llei. 

e) No aportar la garantia exigida a l’article 55.3.d). 

f) Publicitar o ofertar habitatges sense haver subscrit la 
corresponent nota d’encàrrec i sense ajustar-se al que 
preveu l’article 59.3 d’aquesta Llei. 

3.01.01. 
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g) No lliurar a l’interessat en adquirir o llogar un habi
tatge, abans de rebre qualsevol quantitat a compte del 
preu final, la informació sobre les condicions de trans
missió que s’estableixen els articles 61 i 62 d’aquesta 
Llei. 

h) La manca de constitució de la fiança exigida a l’ar
ticle 67.3. 

123.3 En matèria d’habitatge amb protecció oficial: 

a) Incomplir els procediments establerts per a l’adjudi
cació d’habitatges amb protecció oficial. 

b) Falsejar les dades exigides per accedir a un habitat
ge amb protecció oficial o per obtenir el finançament 
qualificat. 

c) Cedir parcialment l’ús d’un habitatge amb protecció 
oficial, amb caràcter onerós. 

d) No comunicar al Registre de sol·licitants del parc 
d’habitatges amb protecció oficial, en promocions so
bre sòl no reservat a habitatges amb protecció oficial, 
el llistat provisional de persones inscrites en el Regis
tre a les que se’ls ha assignat un habitatge, d’acord amb 
el que s’estableix en aquesta llei. 

e) Transmetre o cedir l’ús de l’habitatge incomplint 
l’obligació de notificar la decisió a l’Administració, per 
tal que aquesta determini quin ha de ser l’adjudicatari 
en cas de segones i successives transmissions. 

f) No realitzar les notificacions legalment exigides quan 
es volen transmetre habitatges amb protecció oficial. 

g) Falsejar les dades exigides per ser inscrit en el Regis
tre de sol·licitants del parc d’habitatges amb protecció 
oficial. 

h) Incomplir els terminis establerts pel planejament 
urbanístic per a l’inici i acabament de les promocions 
d’habitatge protegit sobre sòls reservats o qualificats 
per aquest fi. 

i) Incomplir els terminis establerts pel planejament ur
banístic per a la destinació del béns del Patrimoni Mu
nicipal del Sòl i l’Habitatge que obligatòriament s’han 
de destinar a fer efectiu el dret a la ciutadania a acce
dir a un habitatge digne i adequat mitjançant un règim 
de protecció pública. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 344 
344 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (152) 

«a) Vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generali
tat de Catalunya i/o la normativa tècnica d’obligat 
compliment, sense arribar a afectar la seguretat dels 
edificis o habitatges.» 
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LLETRA B 

ESMENA NÚM. 345 
De modificació 345 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (153) 

«b) Transmetre, llogar o cedir l’ús d’habitatges que no 
reuneixin les condicions d’habitabilitat relatives a la 
seguretat.» 

LLETRA C 

ESMENA NÚM. 346 
De supressió 346 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (154) 

De tot el text de la lletra. 

LLETRA D - J 

ESMENA NÚM. 347 
De modificació 347 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (155) 

Canvi de lletres de l’apartat 1: 

La lletra d passa a ser c 

La lletra e passa a ser d 

La lletra f passa a ser e 

La lletra g passa a ser f 

La lletra h passa a ser g 

La lletra i passa a ser h 

La lletra j passa a ser i. 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 348 
D’addició348 
G. P. de Convergència i Unió (124) 

Addició d’una nova lletra k. 

«k. Fer obres en habitatges preexistents sense preveu
re els accessos i la mobilitat interior de les persones 
amb mobilitat reduïda i disminució sensorial, d’acord 
amb el que disposa aquesta llei i la normativa sobre 
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i de comunicació.» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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APARTAT 2 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 349 
De modificació 349 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (51) 

«[...] l’habitatge quan arriba a causar perjudicis [...]» 

ESMENA NÚM. 350 
De modificació 350 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (156) 

«a) Incomplir les obligacions previstes o no reunir els 
requisits establerts per a l’exercici de l’activitat dels 
agents vinculats amb l’habitatge, quan l’incompliment 
causi perjudicis econòmics al consumidor per un im
port superior a 6.000 euros i inferior a 12.000 euros.» 

ESMENA NÚM. 351 
De modificació 351 
G. P. de Convergència i Unió (123) 

«[...] previstos en aquesta Llei, causant perjudicis eco
nòmics al consumidor per un valor superior a 6.000,00 
euros i inferior a 12.000,00 euros.» 

LLETRES B - H
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 3 

LLETRA A
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 352 
De modificació 352 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (157) 

«b) La inexactitud en les dades subministrades pels 
particulars a l’administració per accedir a un habitat
ge amb protecció oficial o per obtenir el finançament 
qualificat.» 

LLETRES C - F
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA G 

ESMENA NÚM. 353 
353 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (158) 

«g) La inexactitud en les dades subministrades pels 
particulars a l’administració per ser inscrit en el Regis
tre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial.» 

LLETRES H - I 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 348 i 349. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
344, 345, 346, 347, 352 i 353. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 350 i 
351 amb la redacció següent: 

a) Incomplir les obligacions previstes o no reunir els 
requisits establerts per a l’exercici de l’activitat dels 
agents vinculats amb l’habitatge, quan l’incompliment 
causi perjudicis econòmics al consumidor per un im
port superior a 6.000 euros i inferior a 12.000 euros. 

ARTICLE 124. INFRACCIONS LLEUS 

TEXT PRESENTAT 

Es consideraran com a infraccions lleus les següents: 

124.1 En matèria de qualitat del parc immobiliari: 

a) No facilitar, les instruccions d’ús i manteniment dels 
productes de construcció subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclu
sió en la documentació de l’obra executada. 

b) Negar informació sobre l’estat de l’habitatge i la 
seva forma d’utilització i manteniment, per part dels 
ocupants, en aquells casos en què un propietari desitgi 
complir el deure de conservació en un immoble ocupat. 

124.2 En matèria de protecció del consumidor i dels 
usuaris d’habitatge en el mercat immobiliari: 

a) Incomplir les normes establertes per a la inscripció, 
manteniment i baixa en els registres d’homologació, o 
no reunir els requisits establerts per a l’exercici de l’ac
tivitat dels agents vinculats amb l’habitatge. 

b) Incomplir els requisits que es recullen a l’article 63.1 
per a la formalització dels contractes 

c) Publicitar habitatges sense fer constar les dades obli
gatòries previstes en aquesta Llei. 

d) Incomplir l’obligació de formalitzar de forma cor
recta i completa el Llibre de l’edifici. 

124.3 En matèria d’habitatge amb protecció oficial: 
3.01.01. 
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a) Incomplir, per part dels adquirents o usuaris de l’ha
bitatge, l’obligació de mantenir-los en estat de ser uti
litzats per a la seva finalitat, així com no fer les repara
cions adients al respecte. 

b) No sotmetre a visat de la Direcció general d’habitat
ge els contractes de la primera i successives transmis
sions o cessions d’ús. 

c) No incloure les clàusules d’inserció obligatòria en 
els actes i contractes de transmissió i cessió d’ús dels 
habitatges amb protecció oficial. 

d) No ocupar de forma efectiva i en els terminis esta
blerts els habitatges amb protecció oficial. 

e) Ocupar els habitatges amb protecció oficial abans de 
la seva qualificació definitiva, sense l’autorització de 
l’Administració. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 2 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 354 
De modificació 354 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (159) 

«a) Incomplir les obligacions previstes o no reunir els 
requisits establerts per a l’exercici de l’activitat dels 
agents vinculats amb l’habitatge, quan l’incompliment 
no causi cap perjudici econòmic o aquest sigui inferi
or a 6.000 euros.» 

ESMENA NÚM. 355 
De modificació 355 
G. P. de Convergència i Unió (125) 

«[...] vinculats amb l’habitatge, causant perjudicis eco
nòmics al consumidor per un valor inferior a 6.000,00 
euros.» 

LLETRES B - D
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT 3 

LLETRA A
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 356 
356 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (160) 

«b) No sotmetre a visat del Departament competent en 
matèria d’habitatge els contractes de la primera i suc
cessives transmissions o cessions d’ús.» 

LLETRES C - E 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
356. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 354 i 
355 amb la redacció següent: 

a) Incomplir les obligacions previstes o no reunir els 
requisits establerts per a l’exercici de l’activitat dels 
agents vinculats amb l’habitatge, quan l’incompliment 
no causi cap perjudici econòmic o aquest sigui inferi
or a 6.000 euros. 

ARTICLE 125. PERSONES RESPONSABLES 

TEXT PRESENTAT 

125.1 Són responsables de les infraccions previstes en 
aquesta llei i en les normes que la desenvolupin les 
persones físiques o jurídiques que, per acció o omissió, 
per sí mateixos o per inducció a altri, hagin comès els 
fets constitutius de les mateixes, encara que sigui a tí
tol de simple inobservança. 

125.2 En cas que la dissolució d’una persona jurídica 
impedeixi el compliment de les obligacions previstes 
en aquesta Llei, respondran directament i de forma so
lidària les persones que integrin els seus organismes 
rectors o de direcció i els administradors de dret o de fet 
i, en el seu cas, els socis. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 357 
357 De supressió 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (161) 

«1. Són responsables de les infraccions previstes en 
aquesta Llei i en les normes que la desenvolupin les 
persones físiques o jurídiques que per acció u omissió, 
per sí mateixos o per inducció a altri hagin comés els 
fets constitutius de les mateixes, encara que sigui a tí
tol de simple inobservança.» 

3.01.01. 
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APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 358 
358 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (162) 

«2. Quan el compliment de les obligacions imposades 
per les disposicions legals en matèria d’habitatge cor
respongui a vàries persones físiques i/o jurídiques con
juntament, respondran de forma solidària de les infrac
cions que cometin i de les sancions que s’imposin.» 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 359 
359 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (163) 

Addició d’un nou apartat 3. 

«3. Quan en la instrucció d’un expedient sancionador 
no sigui possible la delimitació individual de responsa
bilitats, aquestes es determinaran solidàriament.» 

ESMENA NÚM. 360 
360 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (164) 

Addició d’un nou apartat 4. 

«4. Si la infracció administrativa s’imputa a una per
sona jurídica, poden ser considerades responsables les 
persones físiques que integren els seus organismes rec
tors o de direcció, d’acord amb el què s’estableixi al 
règim jurídic de la seva forma de personificació.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
357, 358, 359 i 360. 

CAPÍTOL III. PRESCRIPCIONS I CADUCITAT 

ARTICLE 126. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS 

TEXT PRESENTAT 

126.1 Els terminis de prescripció de les infraccions 
administratives previstes en aquesta Llei serà de quatre 
anys per a les molt greus, tres anys per a les greus i dos 
anys per a les lleus. Aquests terminis comencen a 
comptar des que la infracció s’ha comès. En el cas que 
es tracti d’infraccions continuades, el còmput del termi
ni de prescripció s’inicia quan ha finalitzat l’últim acte 
amb què es consuma la infracció. 

126.2 Els terminis s’interrompen: 

a) Per qualsevol actuació administrativa que conduei
xi a la iniciació, tramitació o resolució del procediment 
sancionador, realitzada amb coneixement formal de 
l’inculpat o encaminada a esbrinar la seva identitat o 
domicili, i que es practiqui amb projecció externa a la 
dependència en què s’origini. No interromp la prescrip
ció la notificació de les actuacions administratives amb 
mer caràcter recordatori, que no tingui per finalitat 
impulsar el procediment per a la imposició de la sanció 
administrativa. 

b) Per la interposició per part de l’inculpat de reclama
cions o recursos de qualsevol classe. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 361 
361 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (165) 

«[...] es consuma la infracció. A les infraccions tipifica
des als articles 122.1.a) i 123.1.a) es considera come
sa la infracció en la data del certificat final d’obra i 
habitabilitat.» 

APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
361. 

ARTICLE 127. PRESCRIPCIÓ DE LES SANCIONS 

TEXT PRESENTAT 

127.1 Els terminis de prescripció de les sancions admi
nistratives imposades d’acord amb el que preveu aques
ta Llei serà de quatre anys per a les molt greus, tres anys 
per a les greus i dos anys per a les lleus. Aquests termi
nis comencen a comptar des que la sanció administra
tiva és ferma. 

127.2 Els terminis s’interrompen: 

a) Per qualsevol actuació administrativa dirigida a exe
cutar la sanció administrativa, realitzada amb coneixe
ment formal del sancionat o encaminada a esbrinar la 
seva identitat o domicili i que es practiqui amb projec
ció externa a la dependència en què s’origini. No inter
romp la prescripció la notificació de les actuacions ad
ministratives amb mer caràcter recordatori, que no 
tingui per finalitat impulsar el procediment per a l’exe
cució de la sanció administrativa. 

b) Per la interposició per part del sancionat de reclama
cions o recursos de qualsevol classe. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 
3.01.01. 
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 128. CADUCITAT 

TEXT PRESENTAT 

128.1 Els expedients sancionadors en matèria d’habi
tatge caduquen si, un cop transcorregut el termini mà
xim de nou mesos des de la incoació, no s’ha dictat i 
notificat resolució. Aquest fet no impedeix incoar un 
nou expedient si encara no s’ha produït la prescripció 
de la infracció, tot i que els expedients caducats no in
terrompen el termini d’aquesta prescripció. 

128.2 El termini establert en l’apartat anterior resta in
terromput en els supòsits a què es refereix la legislació 
de procediment administratiu comú, i per tot el temps 
que calgui per a fer les notificacions mitjançant edictes, 
si escau. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 362 
362 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (126) 

«[...] termini màxim de 6 mesos des de la incoació [...]» 

APARTAT 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
362. 

CAPÍTOL IV. COMPETÈNCIES EN EL PROCEDIMENT SANCIO
NADOR 

ARTICLE 129. ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

TEXT PRESENTAT 

129.1 En l’àmbit de llurs respectives competències, 
corresponen a l’Administració de la Generalitat –a tra
vés dels Departaments competents en matèria d’habi
tatge i de consum– i als ens locals, les atribucions per 
a la iniciació, tramitació i imposició amb caràcter gene
ral, de les sancions administratives previstes en aquesta 
Llei. En el cas de l’Administració de la Generalitat, els 
òrgans o unitats administratius competents per a la ini
ciació, instrucció i imposició seran determinats per 
Ordre dels Consellers dels Departaments competents. 
En el cas dels ens locals s’estarà al que disposa la seva 
legislació específica. 

129.2 En els termes contemplats a les lleis 1/1990, de 
8 de gener, i 3/1993, de 5 de març, es consideraran in
fraccions administratives en matèria de disciplina de 
mercat i defensa dels consumidors i dels usuaris, les 
conductes dels professionals vinculats amb l’habitatge 
a què fa referència el Títol IV d’aquesta llei, que vul

3.01.01. 

nerin les prescripcions que s’hi estableixen, en relació 
amb els aspectes següents: la subscripció d’asseguran
ces, pòlisses de responsabilitat civil i garanties de qual
sevol tipus; la presentació i lliurament de la documen
tació i la informació exigida per aquesta Llei en la 
transmissió i arrendament d’habitatges; el compliment 
dels requisits relatius a les ofertes i la publicitat. 

129.3 Serà competent per a la imposició de sancions 
que es derivin dels incompliments esmentats a l’apar
tat anterior, el Departament competent en matèria de 
consum. 

129.4 Amb independència de l’Administració compe
tent, les sancions que comportin inhabilitació de l’in
fractor seran comunicades al Departament competent 
en matèria d’habitatge, el qual portarà al dia un regis
tre oficial a l’efecte. 

129.5 En l’exercici de la competència sancionadora, les 
relacions interadministratives respondran, en termes 
generals, al principi de subsidiarietat. En el cas que els 
municipis no disposin dels mitjans materials i humans 
necessaris per a dur a terme aquestes competències, el 
Departament competent podrà assumir el seu exercici. 

129.6 La inactivitat sancionadora d’un ens local també 
donarà lloc a la subrogació del Departament competent 
en matèria d’habitatge o de Consum, en funció de la 
naturalesa de la sanció. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 130. ÒRGANS COMPETENTS 

TEXT PRESENTAT 

130.1 Els òrgans competents per a la imposició de san
cions són: 

a) El Govern de la Generalitat, si la multa proposada 
supera els 500.000 euros. 

b) El Conseller competent en la matèria, i els munici
pis amb més de 100.000 habitants, si la multa és com
presa entre 250.000 i 500.000 euros, i per acordar l’ex
propiació, el desnonament o la pèrdua del dret d’ús. 

c) El Director general competent, i els municipis de 
més de 5.000 habitants, en el cas de multes compreses 
entre 25.000 i 250.000 euros. 

d) El Cap de Servei competent, i els municipis de fins 
a 5.000 habitants, si es tracta de multes d’un import no 
superior a 25.000 euros. 

130.2 L’òrgan municipal competent per a la imposició 
de les sancions serà el que es determini segons la legis
lació de règim local. Els expedients sancionadors trami
tats pels ens locals la resolució dels quals, per raó de la 
quantia de la sanció, correspongui a un òrgan de la 
Generalitat, seran tramesos a aquest un cop instruïts, 
amb la proposta de la sanció de què es tracti. La reso
lució que finalment es dicti podrà acceptar íntegrament 
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els termes de la proposta o bé apartar-se’n prèvia audi
ència, en aquest últim cas, a l’ajuntament afectat. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

TÍTOL VII. DE LA COL·LABORACIÓ DELS NOTARIS I REGIS
TRADORS EN L’APLICACIÓ DE LA LLEI 

ARTICLE 131. REQUISITS PER A LA TRANSMISSIÓ O CESSIÓ 

D’ÚS D’HABITATGES 

TEXT PRESENTAT 

Els Notaris, abans d’autoritzar la subscripció d’un acte 
de transmissió o cessió de l’ús d’habitatges, exigiran el 
compliment de les previsions d’aquesta Llei, en espe
cial: 

a) Que l’habitatge gaudeix de cèdula d’habitabilitat 
vigent o, en el cas d’habitatges amb protecció oficial, 
de la qualificació definitiva, i que es lliura a l’adquirent 
o a l’usuari. En els casos de municipis acollits al que 
preveu l’article 26.5 d’aquesta Llei, la llicència de pri
mera ocupació, per als habitatges lliures. Només en el 
supòsit de transmissió d’habitatge usat, l’adquirent 
podrà exonerar de forma expressa aquesta obligació del 
transmitent, sempre que mitjançant un informe emès 
per un tècnic competent s’acrediti que l’habitatge pot 
obtenir la cèdula d’habitabilitat després de l’execució 
de les obres de rehabilitació. 

b) Que l’edifici disposa de Llibre de l’Edifici, llevat 
dels casos d’edificis ja existents que encara no hagin 
estat sotmesos a l’obligació. 

c) Que l’autopromotor que transmet l’habitatge abans 
del termini de deu anys establert en aquesta llei aporta 
les assegurances i garanties pel termini que resti fins 
completar els deu anys, o bé l’adquirent l’exoneri de 
forma expressa. 

d) Que el transmitent manifesta que ha complert els 
requisits i ha posat a disposició de l’adquirent la infor
mació i documentació exigits en el capítol VI del títol 
IV d’aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 363 
363 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (166) 

«a) Que l’habitatge gaudeix de cèdula d’habitabilitat 
vigent o, en el cas d’habitatges amb protecció oficial, 
de la qualificació definitiva, i que es lliura a l’adquirent 
o a l’usuari. En els casos de municipis acollits al que 
preveu l’article 26.5 d’aquesta Llei, la llicència de pri

mera ocupació, per als habitatges lliures. Només en el 
supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de 
nova construcció, l’adquirent podrà exonerar de forma 
expressa aquesta obligació del transmitent, sempre que 
mitjançant un informe emès per un tècnic competent 
s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habi
tabilitat després de l’execució de les obres de rehabili
tació.» 

LLETRES B - D 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
363. 

ARTICLE 132. ESPECIFICITATS EN LA TRANSMISSIÓ O CES
SIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

132.1 En l’atorgament de documents de transmissió o 
cessió d’ús d’habitatges amb protecció oficial s’hauran 
de tenir en consideració les previsions següents: 

a) Que, en la transmissió de sòl qualificat com a resi
dencial amb destí a habitatge amb protecció oficial, en 
qualsevol de les seves modalitats, consta expressament 
aquesta qualificació urbanística. 

b) Que es respecten els màxims preus de venda i les 
condicions a les quals se subjecta la transmissió dels 
habitatges amb protecció oficial. 

c) Que l’adjudicació ha respectat els procediments es
tablerts en el capítol IV del títol V d’aquesta Llei i l’ad
judicatari està inscrit en el Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial. 

d) Que s’ha obtingut i es lliura a l’adquirent o a l’usu
ari la qualificació definitiva de l’habitatge com a pro
tegit o, en cas de segones i successives transmissions, 
el visat corresponent. 

132.2 Els requisits del primer punt s’acreditaran mitjan
çant el corresponent visat regulat en l’article 85, que es 
protocolitzarà en l’escriptura pública. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 133. GARANTIES PER A L’EXERCICI DELS DRETS 

D’ADQUISICIÓ PREFERENT DE LES ADMINISTRACIONS 

TEXT PRESENTAT 

133.1 Els drets d’adquisició preferent previstos en els 
articles 87 i següents d’aquesta Llei s’ajustaran a les 
seves previsions i, en el que no s’hi preveu, a la legis
lació civil de Catalunya. 

133.2 Per tal que l’Administració de la Generalitat pu
gui fer ús dels drets d’adquisició preferent en la trans

3.01.01. 
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missió d’habitatges amb protecció oficial, regulats en 
els articles 87 i següents d’aquesta Llei, abans d’auto
ritzar l’atorgament d’escriptures que documentin la 
transmissió d’habitatges amb protecció oficial, els No
taris exigiran que s’acrediti la correcta realització de les 
notificacions previstes, les quals hauran de testimoni
ar-se en la corresponent escriptura. 

133.3 En cas que els drets d’adquisició preferent 
s’exerceixen en favor d’una de les entitats o persones 
previstes en l’article 87 d’aquesta Llei, l’escriptura 
pública es formalitzarà directament entre el transmitent 
de l’habitatge i l’adquirent seleccionat per l’Adminis
tració. 

133.4 Les garanties establertes en aquest article seran 
d’aplicació a les prescripcions de l’article 16 en relació 
amb la declaració d’àrees subjectes als drets de temp
teig i retracte. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 - 3 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 364 
364 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (52) 

De tot el text de l’apartat. 

ESMENA NÚM. 365 
365 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (127) 

De tot el text de l’apartat. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 364 i 365. 

ARTICLE 134. REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL 

TEXT PRESENTAT 

134.1 Els Registradors no inscriuran en el Registre de 
la Propietat escriptures que no hagin complert les pre
visions dels articles 131 a 133 d’aquesta Llei, relacio
nades amb els deures i obligacions que s’hi estableixen. 

134.2 Les limitacions establertes en la regulació dels 
drets d’adquisició preferent de l’Administració públi
ca, i les garanties del seu exercici, han de consignar-se 
expressament en la corresponent inscripció registral, en 
els termes previstos en aquesta llei i la legislació hipo
tecària. 

134.3 L’acte administratiu d’exercici dels drets d’ad
quisició preferent serà títol suficient per a la inscripció 
de l’adquisició per part de l’Administració pública cor
responent. 

134.4 No poden inscriure’s en el Registre de la propi
etat les transmissions d’habitatges amb protecció oficial 

3.01.01. 

efectuades si no apareix acreditada la realització de les 
notificacions establertes en aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ARTICLE 135. CONSTÀNCIA REGISTRAL D’ACTUACIONS 

ADMINISTRATIVES 

TEXT PRESENTAT 

135.1 Seran inscribibles en el Registre de la propietat 
els actes administratius que, en execució d’aquesta Llei, 
tinguin transcendència real sobre el domini o altres 
drets reals o afectin al règim jurídic de l’immoble. 

135.2 El tipus d’assentament registral vindrà determi
nat per la naturalesa temporal o definitiva, principal o 
accessòria, conforme a la legislació hipotecària. 

135.3 Els Registradors faran constar en nota marginal 
l’existència en dipòsit del Llibre de l’Edifici. Si el pro
motor no portés el Llibre de l’Edifici, el Registrador de 
la Propietat ho comunicarà a l’Administració compe
tent per a què el requereixi. 

135.4 Excepte en els casos en què la legislació establei
xi una altra previsió, els actes administratius podran 
inscriure’s mitjançant certificació administrativa expe
dida per l’òrgan competent, en la qual hauran de cons
tar, en la forma exigida per la legislació hipotecària, les 
circumstàncies relatives a les persones, drets i finques 
a què afecti l’acte dictat. 

135.5 En especial, són objecte de constància registral 
els actes administratius següents: 

a) La declaració d’infrahabitatge, segons preveu l’arti
cle 44 d’aquesta Llei. 

b) La declaració d’àrea de conservació i rehabilitació, 
prevista en els articles 36 i 37 d’aquesta Llei. 

c) La declaració d’àrea subjecte a l’exercici dels drets 
de tempteig i retracte, establerta en l’article 16 d’aques
ta Llei. 

135.6 També podran ser objecte del corresponent as
sentament en el Registre de la Propietat amb la duració 
i característiques establertes en la Llei hipotecària els 
actes següents: 

a) Les resolucions que impliquin la concessió d’un ajut 
a l’habitatge. 

b) Les resolucions que dictin l’execució forçosa d’una 
ordre d’execució incomplerta. 

c) Les mesures provisionals adoptades en un expedient 
sancionador. 

d) La incoació d’expedient sancionador. 

e) La resolució definitiva de l’expedient sancionador. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge serà aprovat pel 
Govern de la Generalitat en un termini màxim d’un any 
a partir de la data de publicació d’aquesta Llei al Dia
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 366 
De modificació 366 
G. P. de Convergència i Unió (128) 

«[...] en un termini màxim de sis mesos a partir de la 
data [...]» 

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS ADDICIONALS 

ESMENA NÚM. 367 
D’addició367 
G. P. de Convergència i Unió (129) 

Addició d’una nova disposició addicional primera bis. 

«Disposició addicional Primera bis). Habitatges de 
protecció oficial destinats al mercat de lloguer. 

El Pla Territorial Sectorial d’habitatge redactat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya complirà la 
previsió de destinar un 50% del total d’habitatges de 
protecció oficial a construir al mercat de lloguer.» 

ESMENA NÚM. 368 
D’addició368 
G. P. de Convergència i Unió (130) 

Addició d’una nova disposició addicional primera ter. 

«Disposició addicional Primera Ter) Memòria Econò
mica anual 

El Govern de la Generalitat presentarà cada any una 
Memòria Econòmica que estarà inclosa en el projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta Memòria Econòmica haurà d’assegurar tota 
la inversió del Govern de la Generalitat en matèria 
d’habitatge que preveu aquesta llei.» 

ESMENA NÚM. 369 
D’addició369 
G. P. de Convergència i Unió (131) 

Addició d’una nova disposició addicional primera 
quater. 

«Disposició addicional Primera Quater) Compliment 
del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge 

El Govern de la Generalitat presentarà cada any, co
incidint amb la presentació en seu Parlamentària de la 

liquidació de pressupost de l’any anterior, una audito
ria que analitzi l’estat de compliment del Pla Territo
rial Sectorial d’habitatge així com d’altres plans vin
culats i que en matèria d’habitatge preveu aquesta 
llei.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 366 i 367. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
368 i 369. 

SEGONA. HABITATGES BUITS O PERMANENTMENT DESOCU
PATS 

TEXT PRESENTAT 

El Govern de la Generalitat impulsarà les actuacions 
necessàries per tal que l’Administració de l’Estat ela
bori i aprovi el Reglament que permeti fer efectiva la 
previsió de la Llei 39/88 d’Hisendes Locals en la seva 
previsió de l’establiment per part dels ajuntaments d’un 
possible recàrrec de l’Impost sobre Béns Immobles 
sobre els habitatges buits o permanentment desocupats 
en els seus municipis, d’acord amb la definició d’habi
tatge buit o permanentment desocupat d’aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 370 
370 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (53) 

De tot el text de la disposició addicional segona. 

ESMENA NÚM. 371 
371 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (132) 

«[...] desocupat d’aquesta Llei. Es contemplarà també 
la possibilitat de fer bonificacions als propietaris d’ha
bitatges buits que els posin a disposició del mercat de 
lloguer.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
370. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
371. 

TERCERA. RESERVA URBANÍSTICA PER A HABITATGES AMB 

PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

A efectes d’establir la reserva mínima del 20% prevista 
al primer paràgraf de l’article 57.3 del Decret legisla
tiu 1/2005, només es podran tenir en compte els habi
tatges amb protecció oficial de règim especial i de rè
gim general tal com els defineix el Decret 244/2005 o 
els que els successius decrets de desenvolupament dels 
plans d’habitatge determinin com a equivalents. A efec

3.01.01. 
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tes d’establir la reserva mínima del 10% prevista al 
mateix paràgraf de l’article 57.3 del Decret legislatiu 1/ 
2005, es podran tenir en compte totes les modalitats 
d’habitatges amb protecció oficial que estableixin els 
decrets de desenvolupament dels plans d’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 372 
De modificació 372 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (167) 

«1. A efectes d’establir la reserva mínima per habitat
ges de protecció pública prevista al primer paràgraf de 
l’article 57.3 del Decret legislatiu 1/2005, només es 
podran tenir en compte els habitatges amb protecció 
oficial de règim especial i de règim general tal com els 
defineix el Decret 244/2005 o els que els successius 
decrets de desenvolupament dels plans d’habitatge de
terminin com a equivalents, ja siguin destinats a la 
venda, al lloguer o a d’altres formes de cessió d’us. 

2. A efectes d’establir la reserva mínima per altres 
mesures d’estímul de l’habitatge assequible prevista al 
mateix paràgraf de l’article 57.3 del Decret legislatiu 1/ 
2005, es podran tenir en compte totes les modalitats 
d’habitatges amb protecció oficial que estableixin els 
decrets de desenvolupament dels plans d’habitatge.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
372. 

QUARTA. CREACIÓ DE L’OBSERVATORI DE L’HÀBITAT I LA 

SEGREGACIÓ URBANA 

TEXT PRESENTAT 

1. Amb la finalitat de conèixer la situació en termes 
quantitatius i qualitatius de l’habitatge en general i de 
l’habitatge amb protecció oficial en particular, la distri
bució territorial i la inserció en els respectius teixits 
urbans, així com per mesurar, d’acord amb els indica
dors que s’estableixin reglamentàriament, la segregació 
urbana existent, el Govern crearà un Observatori de 
l’Hàbitat i la Segregació Urbana depenent del Departa
ment competent en matèria d’habitatge. Aquest Obser
vatori desenvoluparà les tasques que reglamentàriament 
s’estableixin, i servirà de plataforma per a la planifica
ció, l’estudi i l’anàlisi de l’entorn i de la realitat social 
i econòmica catalana en el sector de l’habitatge i col·
laborarà així en les tasques que realitzi el Consell As
sessor de l’Habitatge de Catalunya i qualsevol altre 
organisme públic. 

2. Podran formar part de l’Observatori de l’Hàbitat i la 
Segregació Urbana totes aquelles organitzacions soci
als i empresarials representatius de col·lectius i agents 
del camp de l’habitatge, que estatutariàment tinguin 
reconegut el seu paper actiu en aquest camp i que mani
festin interès en col·laborar en les tasques que s’esta
bleixin. 

3.01.01. 

3. L’Observatori es crearà dins dels sis mesos posteri
ors a la data de publicació d’aquesta Llei al Diari Ofi
cial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

CINQUENA. CONSELL DE LA QUALITAT LA SOSTENIBLITAT 

I LA INNOVACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

El Consell de la Qualitat la Sostenibilitat i la Innovació 
previst en l’article 24, es constituirà dins dels sis mesos 
posteriors a la data de publicació d’aquesta Llei al Di
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

SISENA. LLIBRE DE L’EDIFICI 

TEXT PRESENTAT 

El Govern de la Generalitat aprovarà el Reglament del 
Llibre de l’Edifici que preveu l’article 25.2, dins dels 
sis mesos posteriors a la data de publicació d’aquesta 
Llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

SETENA. CÈDULA D’HABITABILITAT I INSPECCIÓ TÈCNICA 

DELS EDIFICIS 

TEXT PRESENTAT 

El Govern de la Generalitat actualitzarà i adaptarà el 
Decret de mínims d’habitabilitat a les exigències 
d’aquesta Llei pel que fa a criteris de qualitat, contin
guts de la cèdula d’habitabilitat, dins dels tres mesos 
posteriors a la data de publicació d’aquesta Llei al Di
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i determina
rà els continguts i programes de la inspecció tècnica 
dels edificis previstos en el Títol III d’aquesta Llei, dins 
de l’any posterior a aquesta data. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 373 
373 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (168) 

«El Govern de la Generalitat actualitzarà i adaptarà el 
Decret de condicions d’habitabilitat a les exigències 
d’aquesta Llei pel que fa a criteris de qualitat, contin
guts de la cèdula d’habitabilitat, [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
373. 

VUITENA. HABITATGES SOBREOCUPATS 

TEXT PRESENTAT 

El Govern de la Generalitat impulsarà les actuacions 
necessàries per tal que l’Administració de l’Estat mo
difiqui la Llei d’Enjudiciament Civil per agilitar els 
processos de desnonament en casos de llogaters res
ponsables de situacions de sobreocupació d’habitatges, 
amb subarrendaments inconsentits o sense. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 374 
374 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (133) 

«[...] inconsentits o sense. El Govern de la Generali
tat instarà al Govern de l’Estat a modificar la Llei or
gànica 6/1985 d’1 de juliol del poder judicial i la llei 
1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil per a l’ac
celeració i agilitació dels procediments de desnona
ments urgent en el cas d’impagament per part dels ar
rendataris.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
374. 

NOVENA. PROMOTORS SOCIALS 

TEXT PRESENTAT 

1. Als efectes del què disposa l’article 50.3 d’aquesta 
Llei, els habitatges adreçats a beneficiaris amb ingres
sos més baixos són els que estableix el Decret 244/ 
2005 com Habitatges amb Protecció Oficial de Règim 
Especial, o els que successius decrets que despleguin 
plans d’habitatge estableixin com a equivalents. 

2. El Govern de la Generalitat establirà el procediment 
d’homologació dels promotors socials previst en l’ar
ticle 50.3 d’aquesta Llei en el termini de sis mesos des 
de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

DESENA. REGISTRE D’AGENTS IMMOBILIARIS I DE CONS
TRUCTORS 

TEXT PRESENTAT 

1. El Govern de la Generalitat crearà el registre 
d’agents immobiliaris previst en l’article 55.4 d’aquesta 
Llei, en el termini de tres mesos des la data de publica
ció d’aquesta Llei al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

2. El Govern de la Generalitat desplegarà reglamentà
riament les condicions per als què s’haurà de regir el 
registre voluntari de constructors previst en l’article 
51.2 d’aquesta Llei, en el termini de tres mesos des de 
la data de publicació d’aquesta Llei al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

3. El Govern de la Generalitat impulsarà les actuacions 
necessàries per tal que l’Administració de l’Estat ela
bori i aprovi normes de capacitació professional dels 
agents immobiliaris, amb la finalitat de millorar la pro
tecció al consumidor en l’exercici d’aquestes activitats. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTATS 1 I 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 375 
375 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (134) 

«[...] aprovi normes de formació mínima i de capacita
ció [...]» 

ESMENA NÚM. 376 
376 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (169) 

«3. El Govern de la Generalitat impulsarà les actuaci
ons necessàries per tal que l’Administració de l’Estat 
elabori i aprovi normes mínimes de capacitació profes
sional dels agents immobiliaris, amb la finalitat de mi-
llorar la protecció al consumidor en l’exercici d’aques
tes activitats» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 375 i 
376 amb la redacció següent: 

3.01.01. 
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Disposició addicional Desena. 3. El Govern de la Ge
neralitat [...] aprovi normes de formació mínima i de 
capacitació [...] 

ONZENA. SISTEMA D’AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER 

TEXT PRESENTAT 

El Govern de la Generalitat establirà el sistema d’ajuts 
al pagament al lloguer per a persones i llars residents a 
Catalunya amb ingressos baixos i moderats, previst en 
l’article 72 d’aquesta Llei, en el termini de sis mesos 
des de la data de publicació d’aquesta Llei al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

DOTZENA. FONS DE SOLIDARITAT URBANA 

TEXT PRESENTAT 

El Govern de la Generalitat determinarà els criteris per 
a l’avaluació del compliment del mandat de Solidaritat 
Urbana de l’article 74 i crearà el Fons de Solidaritat 
Urbana previst en l’article 76 d’aquesta Llei, en el ter
mini d’un any des de la data de publicació d’aquesta 
Llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 377 
377 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (135) 

«[...] Urbana de l’article 73 i crearà el Fons [...]» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
377. 

TRETZENA. HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

Els habitatges de protecció oficial anteriors al Decret 
454/2004, de desplegament del Pla per al Dret a l’Ha
bitatge, es regeixen per la seva normativa específica, 
llevat del règim sancionador que els serà d’aplicació el 
d’aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 
3.01.01. 

CATORZENA. REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES 

AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

El Govern de la Generalitat posarà en funcionament el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 
Oficial, mitjançant l’aprovació del Reglament correspo
nent, previst a l’article 92 d’aquesta Llei, en el termini 
de tres mesos des de la data de publicació d’aquesta 
Llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 378 
De supressió 378 
G. P. de Convergència i Unió (136) 

De tot el text de la disposició addicional catorzena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
378. 

QUINZENA. PROMOCIÓ COOPERATIVA 

TEXT PRESENTAT 

1. Seran d’aplicació a les cooperatives totes les mesu
res de promoció i foment previstes al capítol II del tí
tol III de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperati
ves, que puguin referir-se o estar relacionades amb 
l’objecte i finalitats d’aquesta Llei. 

2. Es podran establir entre les administracions públi
ques o els ens que en depenguin, i les societats coope
ratives d’habitatges o la Federació de Cooperatives 
d’Habitatges de Catalunya, qualsevol de les modalitats 
de col·laboració previstes a la Llei 18/2002, de 5 de ju
liol de Cooperatives, per tal de complir amb l’objecte 
i finalitats d’aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 379 
D’addició379 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (170) 

«2. Es podran establir entre les administracions públi
ques o els ens que en depenguin, i les societats coope
ratives d’habitatges o la Federació de Cooperatives 
d’Habitatges de Catalunya, qualsevol de les modalitats 
de col·laboració previstes a la Llei 18/2002, de 5 de ju
liol de Cooperatives, per tal de complir amb l’objecte 
i finalitats d’aquesta Llei, incloent el foment de noves 
formes de cessió d’ús d’habitatges destinats a políti
ques socials.» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS ADDICIONALS 

ESMENA NÚM. 380 
D’addició380 
G. P. de Convergència i Unió (137) 

«Disposició addicional (nova). Convenis de Copropi
etat 

El Govern de la Generalitat crearà un fons econòmic 
específic, gestionat pel Departament competent en 
matèria d’habitatge, per a la signatura dels Convenis 
de Copropietat que estableix l’article 40 d’aquesta 
llei.» 

ESMENA NÚM. 381 
D’addició381 
G. P. de Convergència i Unió (138) 

«Disposició addicional (nova). Registre per incompli
ment d’obligacions com arrendatari. 

El Govern de la Generalitat posarà en funcionament el 
Registre per incompliment d’obligacions per part de 
l’arrendatari mitjançant l’aprovació del Reglament 
corresponent en el termini de 6 mesos des de la data de 
publicació d’aquesta llei al Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya.» 

ESMENA NÚM. 382 
D’addició382 
G. P. de Convergència i Unió (139) 

«Disposició addicional (nova). Catàleg d’Incentius a 
l’Ecoficiència 

Per donar impulsar al compliment efectiu de les mesu
res d’ecoeficiència recollides en aquesta llei i en altra 
legislació sectorial al respecte el Govern de la Genera
litat crearà un Catàleg d’Incentius a l’Ecoficiència per 
nous i antics habitatges i el dotarà amb un fons econò
mic específic, gestionat pel Departament competent en 
matèria d’habitatge» 

ESMENA NÚM. 383 
D’addició383 
G. P. de Convergència i Unió (140) 

«Disposició addicional (nova). Mesures Fiscals per 
impulsar el mercat del lloguer 

El Govern de la Generalitat d’acord amb les competèn
cies que en matèria fiscal té atribuïdes modificarà la 
legislació sobre IRPF per introduir mesures incentiva
dores del mercat de lloguer. 

Pel que respecte a l’impost de successions i donacions 
el Govern de la Generalitat exempcionarà d’aquest 
impost l’adquisició habitatge habitual per successió o 
donació entre familiars.» 

ESMENA NÚM. 384 
D’addició384 
G. P. de Convergència i Unió (141) 

«Disposició addicional (nova). Ampliació de la pòlis
sa multirisc gratuïta. 

El Govern de la Generalitat ampliarà d’un any fins a 
cinc la pòlissa multirisc gratuïta per cobrir danys i 
desperfectes de l’habitatge en règim de lloguer - co
breix desperfectes en el continent i contingut de l’im
moble–, així com una pòlissa de caució gratuïta que 
assegura el cobrament del lloguer amb l’objectiu d’in
centivar a nous propietaris a posar a disposició de les 
Borses d’Habitatge Jove més pisos buits per a destinar
los al mercat de lloguer.» 

ESMENA NÚM. 385 
D’addició385 
G. P. de Convergència i Unió (142) 

«Disposició addicional (nova) Cessió de sòl propietat 
del Govern de l’Estat a Catalunya 

El Govern de la Generalitat negociarà amb l’Estat la 
cessió de tot el sòl propietat del Govern de l’Estat a 
Catalunya i que ja no es destina a fins d’utilitat públi
ca, per realitzar habitatge públic, bàsicament de llo
guer.» 

ESMENA NÚM. 386 
D’addició386 
G. P. de Convergència i Unió (143) 

«Disposició addicional (nova). Lloguer per als joves 
menors de 30 anys. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya afavorirà el 
lloguer per als joves menors de 30 anys que vulguin 
emancipar-se pagant el 50% del lloguer durant 3 anys. 
El Govern de la Generalitat crearà un fons econòmic 
específic, gestionat pel Departament competent en 
matèria de joventut, per al compliment d’aquesta me
sura.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 381, 383, 384 i 386. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
379, 382 i 385 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 380 amb 
la redacció següent: 

Contractes de Copropietat. 

El Govern de la Generalitat crearà un fons econòmic 
específic, gestionat pel Departament competent en 
matèria d’habitatge, per a la signatura dels Contractes 
de Copropietat que estableix l’article 40 d’aquesta llei. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA. LLINDARS DE SOBREOCUPACIÓ 

TEXT PRESENTAT 

Mentre no s’aprovi la norma reglamentària que fixi els 
llindars d’ocupació dels habitatges, la presumpció de 
sobreocupació s’aplicarà sobre els llindars de persones 
per metre quadrat establerts en el vigent Decret regula
dor dels requisits mínims d’habitabilitat. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 387 
387 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (171) 

«Mentre no s’aprovi la norma reglamentària que fixi els 
llindars d’ocupació dels habitatges, la presumpció de 
sobreocupació s’aplicarà sobre els llindars de persones 
per metre quadrat establerts en el vigent Decret regula
dor de les condicions d’habitabilitat.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
387. 

SEGONA. DEMORA EN L’APLICABILITAT DE LA DESTINACIÓ 

DE SÒL A HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN DETER
MINADES OPERACIONS EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT 

TEXT PRESENTAT 

Els Plans d’ordenació urbana i programes d’actuació 
urbanística que s’aprovin definitivament durant el pri
mer any de vigència d’aquesta llei i que entre les seves 
previsions incorporin la destinació prevista en l’article 
18.3 d’aquesta Llei, per a habitatges amb protecció 
oficial en sòl urbà consolidat, podran incloure terminis 
de demora en la seva aplicació, per tal de no afectar la 
viabilitat econòmica de promocions que haguessin es
tat objecte d’operacions prèvies de caràcter convenci
onal amb les administracions i altres operadors públics 
amb anterioritat a la vigència del Pla, que es puguin 
acreditar documentalment, i que resultin inviables o 
fortament desvirtuades com a conseqüència de l’apli
cació de l’esmentada destinació. 

ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 388 
388 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (172) 

«Segona. Destinació de sòl a habitatge amb protecció 
oficial en determinades operacions en sòl urbà conso
lidat. 

3.01.01. 

Els Plans urbanístics que desenvolupin les previsions 
de l’article 18.3 d’aquesta Llei podran establir un rè
gim transitori que permeti respectar l’execució segons 
el planejament preexistent en cas d’operacions inicia-
des amb anterioritat a l’aprovació inicial de la nova 
ordenació i quan pugui acreditar-se que l’entrada en 
vigor d’aquesta comportaria la inviabilitat econòmica 
de l’operació.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

L’esmena 388 ha estat transaccionada amb l’esme
na 74. 

TERCERA. INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS 

TEXT PRESENTAT 

Mentre no estigui establert el sistema d’Inspecció Tèc
nica dels Edificis, o mentre els edificis no hagin enca
ra estat sotmesos a la inspecció preceptiva, en els casos 
d’edificis d’habitatges i habitatges que vulguin acollir
se a programes de foment de la rehabilitació o reforma 
–previstos en l’article 28.2 d’aquesta Llei–, les inspec
cions tècniques dels edificis obligatòries s’hauran de 
realitzar segons els continguts d’inspecció equivalents 
que determinin els decrets de desplegament dels Plans 
d’Habitatge en curs. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

QUARTA. RÈGIM JURÍDIC DELS HABITATGES AMB PROTEC
CIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

Els habitatges qualificats com a protegits amb anterio
ritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es subjectaran 
al règim jurídic vigent en el moment de la seva quali
ficació. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

CINQUENA. HABITATGES ADAPTATS 

TEXT PRESENTAT 

L’exigència d’adaptar un 3% dels habitatges amb pro
tecció oficial per a persones amb mobilitat reduïda de 
l’article 98.1, serà revisada en el moment que el Decret 
de mínims d’habitabilitat de Catalunya disposi que els 
nous habitatges amb protecció oficial hagin de ser 
adaptables de forma general. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENES PRESENTADES 

ESMENA NÚM. 389 
389 De modificació 

G. Mixt (27) 

«L’exigència d’adaptar un 4% dels habitatges amb pro
tecció oficial per a persones amb mobilitat reduïda [...]» 

ESMENA NÚM. 390 
390 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (173) 

«L’exigència d’adaptar un 3% els habitatges amb pro
tecció oficial per a persones amb mobilitat reduïda de 
l’article 98.1, serà revisada en el moment que el Decret 
de condicions d’habitabilitat de Catalunya disposi que 
els nous habitatges amb protecció oficial hagin de ser 
adaptables de forma general.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena núm. 
389. 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
390. 

SISENA. CONTROL PÚBLIC EN L’ADJUDICACIÓ I TRANSMIS
SIÓ DE L’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

TEXT PRESENTAT 

El sistema d’adjudicació en les primeres i segones 
transmissions dels habitatges regulats al Títol V 
d’aquesta Llei, serà d’aplicació als habitatges amb pro
tecció oficial qualificats a l’empara dels Decrets 454/ 
2004 i 244/2005. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

SETENA. CONSELL ASSESSOR D’HABITATGE 

TEXT PRESENTAT 

Fins que no es constitueixi el nou Consell Assessor 
d’Habitatge que es crea per aquesta Llei, continuarà en 
vigor el Consell del mateix nom creat per la Llei 24/ 
1991, de 29 de novembre. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

VUITENA. ÒRGANS COMPETENTS EN TRAMITACIÓ EXPEDI
ENTS SANCIONADORS 

TEXT PRESENTAT 

Mentre els consellers dels departaments competents no 
determinin els òrgans o unitats administratives compe
tents en la tramitació dels expedients sancionadors, 
segons preveu l’article 129 d’aquesta Llei, les normes 
aplicables seran les establertes per al procediment san
cionador d’aplicació en l’Administració de la Genera
litat. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR 

TEXT PRESENTAT 

El règim sancionador d’aquesta Llei i les obligacions 
de fer que s’hi contemplen seran d’aplicació a qualse
vol infracció que es cometi a partir de la seva entrada 
en vigor. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

ESMENA NÚM. 391 
391 D’addició 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (174) 

«1. Ela Plans Locals d’Habitatge elaborats amb ante
rioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, que 
vulguin servir de base per concertar polítiques d’habi
tatge amb l’Administració de la Generalitat als efectes 
exposats a l’article 14 de la llei, hauran de reunir ne
cessàriament els següents requisits: 

a) No tenir una antiguitat superior als tres anys a la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

b) El contingut mínim del Pla Local d’Habitatge serà 
el que determina l’article 14.3 de la Llei. 

c) El document haurà d’haver estat sotmès a un tràmit 
d’informació pública pel termini d’un mes. 

d) El document definitiu haurà d’estar aprovat defini
tivament pel Ple de l’Ajuntament. 

e) L’acord d’aprovació definitiva s’haurà de comuni
car a la Direcció General d’Habitatge, la qual podrà 
requerir a l’Ajuntament, de forma motivada, l’amplia

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ció de la documentació aportada o la modificació del 
Pla en base al compliment de la legalitat, a les dispo
nibilitats pressupostàries i a la protecció d’interessos 
supralocals. 

2. En el supòsit de l’apartat anterior, quan els Plans 
Locals d’Habitatge no reuneixin tots els requisits expo
sats, els Ajuntaments disposen d’un termini de 6 mesos 
a comptar de l’entrada en vigor de la Llei per a ade
quar-los als dits requeriments.» 

ESMENA NÚM. 392 
392 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (144) 

«Disposició transitòria (nova). El deure de conserva
ció i rehabilitació dels immobles 

El Govern no aplicarà les sancions derivades de l’in
compliment del deure de conservació i rehabilitació a 
aquells propietaris d’habitatges de lloguers amb baixa 
rendibilitat per ser rendes antigues provinents de con
tractes anteriors el 9 de maig de 1985 que no hagin 
estat beneficiaris dels convenis previstos a l’article 
35.3 d’aquesta llei tot i haver-ho sol·licitat, sempre que 
la denegació dels ajuts no sigui imputable al sol·
licitant.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
391. 

L’esmena 392 ha estat transaccionada amb l’esmena 
113. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

TEXT PRESENTAT 

S’autoritza al Govern per dictar les disposicions neces
sàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

SEGONA 

TEXT PRESENTAT 

Es declara la vigència, en la seva integritat, de la Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca de supressió de la Disposició final Segona. 

3.01.01. 

TERCERA 

TEXT PRESENTAT 

Queda derogada la Llei 24/1991, de 29 de novembre, 
de l’habitatge. 

Queden derogades totes les disposicions d’igual o infe
rior rang que contradiguin aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

QUARTA 

TEXT PRESENTAT 

Aquesta Llei entrarà en vigor tres mesos després d’ha
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Generali
tat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS FINALS 

ESMENA NÚM. 393 
D’addició393 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (175) 

Addició d’una nova disposició final cinquena. 

«Es modifiquen els apartats 2 i primer paràgraf del 3 
de l’article 6, de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, que queden 
redactats de la forma següent: 

2. Les prestacions econòmiques de dret de concurrèn
cia es creen per Acord del Govern. 

3. Les lleis i els actes de creació de les prestacions a 
què fan referència els apartats 1 i 2 han de determinar 
necessàriament:» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

El ponent del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
ponent del G. P. Esquerra Republicana de Catalunya i 
la ponent del G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Alternativa anuncien la retirada de l’esmena 
núm. 393. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

TEXT PRESENTAT 

L’habitatge és una de les preocupacions més importants 
per a la ciutadania catalana, que veu com en els últims 
anys els preus d’aquest bé de primera necessitat aug
menten molt per sobre dels seus salaris, el que obliga 
les famílies –en el millor dels casos– a endeutar-se fins 
a límits que posen en perill la seva capacitat de consum, 
amb terminis d’amortització dels préstecs cada cop més 
llargs i subjectes als riscs i les incerteses davant canvis 
futurs, ja siguin laborals, familiars o de tipus d’interès. 
L’oferta d’habitatges de lloguer és manifestament insu
ficient o resulta no competitiva, donat que les rendes 
son elevades en comparació amb les quotes hipotecà
ries a llarg termini. En conseqüència, cada cop més els 
sectors socials sensibles com els joves, gent gran, im
migrants, persones en situació de risc, pateixen situaci
ons d’exclusió del dret a l’habitatge. 

Les causes d’aquesta realitat hem de trobar-les en el 
fracàs de les polítiques d’habitatge tradicionalment 
adoptades, tant a Espanya com a Catalunya, que, si 
durant anys van complir la seva funció, a partir de la 
segona meitat dels anys 90 es van revelar com clara
ment insuficients i superades per les noves circumstàn
cies. Així, l’augment de la demanda en el mercat lliu
re, provocat per la reducció dels tipus d’interès –benefici 
que fou automàticament absorbit pels preus–, i la millora 
general en la situació econòmica o la mateixa estabili
tat social, entre moltes altres causes, van provocar que 
el sector de la promoció i construcció d’habitatges di
rigís els seus esforços a atendre un altre tipus de de
manda emergent no sempre vinculada amb la necessi
tat vital de provisió d’un sostre. Però davant aquest 
fenomen les polítiques d’habitatge no foren modifica-
des i se seguiren adoptant mesures de mer foment de la 
construcció d’habitatge amb protecció oficial –mitjan
çant els Plans d’habitatge estatals, desenvolupats per la 
Generalitat de Catalunya– i de foment de l’adquisició 
en el mercat lliure –mitjançant les desgravacions fiscals 
generalitzades a la compra, regulades pel legislador 
estatal. 

La present Llei del dret a l’habitatge a Catalunya, que 
amb aquest títol ja vol mostrar un canvi d’enfocament 
transcendental, pretén anar molt més enllà de les tradi
cionals mesures de mer foment a la construcció i adqui
sició d’habitatge que s’han vingut aplicant fins ara i 
transformar el mercat de l’habitatge de la forma més 
estructural possible. La Llei fa un important salt con
ceptual i aposta per la creació d’un parc específic d’ha
bitatges assequibles que permeti atendre les necessitats 
de la població que precisa un allotjament. Aquest parc 
ha de ser suficient - per tal de permetre la mobilitat i 
adaptació a les canviants necessitats de les persones– i 
sobretot integrat, tant des de l’aspecte de l’entorn físic 
com des del punt de vista social. L’anomenada qüestió 
urbana, segons la qual la segregació en l’espai de les 
persones, en funció dels seus nivells de renda, és un 
dels més greus perills que amenacen la convivència en 
l’Europa occidental, és una preocupació a la qual la 
Llei pretén donar resposta. 

Per impulsar la creació d’un parc específic d’habitatges 
a un preu a l’abast de les rendes més baixes i mitjanes, 
la Llei regula en la forma més rigorosa possible l’habi
tatge amb protecció oficial a Catalunya i no només 
aquest, sinó també altres formes d’habitatge assequible 
que permetin aconseguir, a mig i llarg termini, l’autèn
tic parc específic que la societat reclama. Cal ressaltar 
l’objectiu que, en un termini de vint anys, el 15% dels 
habitatges principals existents siguin habitatges desti
nats a polítiques socials. 

Però, més enllà de la regulació d’aquest parc específic 
d’habitatge assequible, una llei del nostre temps no pot 
renunciar a incidir també en el mercat lliure de l’habi
tatge, que és el que, avui per avui, ve donant resposta 
majoritària a les demandes i necessitats de la ciutada
nia. Cal reconèixer les dificultats d’actuar en aquest 
camp, però tot i així no seria justificat abstenir-se de 
fer-ho. Per aquest motiu, una gran part del text es de
dica a la protecció de la part més desfavorida en les 
relacions que es donen en el mercat lliure, regulant la 
protecció de les persones consumidores i usuàries d’ha
bitatges, la qualitat i els requisits exigits als habitatges 
i les mesures d’intervenció administrativa en els casos 
d’utilització anòmala 

II 

Partint de les premisses breument exposades, el Títol 
Preliminar de la Llei comença ocupant-se de l’objecte, 
finalitats i altres disposicions generals. Es pretén garan
tir el dret de l’habitatge, conscients que aquest dret in
clou el medi ambient urbà en què s’insereix. El text 
reconeix també que hi ha connexions entre el dret a 
l’habitatge digne i adequat i altres drets constitucionals 
que no són possibles sense el primer. 

Una aproximació nova de la Llei consisteix en conside
rar la provisió d’habitatges destinats a polítiques socials 
com a servei d’interès general, en la línia del pronunci
ament del Parlament Europeu en matèria d’habitatge 
social. El sector públic supera així el paper d’especta
dor passiu del mercat immobiliari i es compromet a 
adoptar mesures adreçades a l’existència de suficient i 
adequat habitatge assequible per a la població, ja sigui 
generant-lo ell mateix o bé fent-ho en col·laboració amb 
la iniciativa privada o amb la iniciativa de caràcter so
cial, el denominat tercer sector, cada cop més rellevant 
en l’àmbit de les iniciatives per fer assequible l’habitat
ge. Aquesta opció permet articular l’activitat pública 
dins del marc normatiu estatal i comunitari i donar més 
relleu al sector públic local com a fornidor de sòl i de 
promoció d’habitatges amb protecció, ja sigui per ini
ciativa directa, a través d’ens instrumentals, o per mit
jà de convenis amb la Generalitat i els seus organismes 
especialitzats. 

La llei estableix també els supòsits en què ha de consi
derar-se incompleta la funció social de la propietat, que 
requereixen una reacció pública per resoldre les situa
cions irregulars que es produeixen, la gravetat de les 
quals es mostra en termes d’afectació a drets fonamen
tals i del context social i urbà. Es regula la reacció pú
blica davant situacions d’incompliment de la funció 
social de l’habitatge amb diversos instruments, prio
ritzant sempre les actuacions preventives, de foment i 
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d’assistència, seguint amb les mesures clàssiques de 
l’acció administrativa sancionadora. La llei opta també 
per introduir l’acció pública en matèria d’habitatge, per 
tal de fer un pas transcendent en la defensa dels interes
sos col·lectius i també dels drets individuals associats a 
l’habitatge. 

El Títol I fa referència a les competències de les dife
rents administracions públiques en matèria d’habitatge, 
incorporant els principis que han de possibilitar l’exer
cici de les competències dels ens locals en el marc de 
la seva autonomia i, alhora, la coordinació imprescin
dible de la seva actuació amb els interessos supralocals, 
de gran importància en aquesta matèria. 

III 

D’acord amb l’objecte i finalitats de la Llei, el Títol II 
regula els aspectes relatius a la planificació i programa
ció en matèria d’habitatge. Tenint present el marc jurí
dic vigent en l’ordenació del territori i els nous desen
volupaments europeus, es dóna resposta tècnica a la 
necessària distribució equilibrada sobre el territori de 
l’habitatge en general i de l’habitatge amb protecció 
oficial en particular, permetent la salvaguarda dels in
teressos supralocals. 

L’instrument essencial per a la planificació territorial és 
el Pla Territorial sectorial d’Habitatge de Catalunya, 
que pot concretar-se i desenvolupar-se mitjançant plans 
específics d’abast territorial més reduït. 

En la línia del que es preveu a l’art. 152 del Decret Le
gislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme es contempla la possibilitat de desenvolu
par programes supralocals específics d’habitatge, a man
ca de Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya 
i sempre que no hagi existit prèvia concertació a nivell 
local mitjançant un Programa d’actuació urbanística 
municipal. Si no existeix aquest instrument, configurat 
com a opcional en el Decret Legislatiu 1/2005, s’esta
bleix que els ajuntaments que vulguin concertar políti
ques d’habitatge amb la Generalitat elaborin un Pla 
Local d’Habitatge, on quedi reflectit el diagnòstic so
bre les necessitats i les mesures a adoptar per aconse
guir els objectius perseguits. En tot cas, donat que la 
modificació de la Llei d’Urbanisme efectuada mitjan
çant la Llei 10/2004 ha introduït l’obligatorietat que els 
Plans continguin una Memòria social, el contingut de 
la qual es concreta també en aquesta Llei, es preveu la 
coherència entre ambdós instruments. 

Per tal de complir els objectius dels seus plans locals 
d’habitatge, donar compliment a l’exigència d’incre
mentar el parc d’habitatges vinculats a polítiques soci
als o facilitar la conservació i rehabilitació d’edificis, 
entre altres causes, la Llei faculta els municipis a deli
mitar àrees en les que es pugui exercir el dret de temp
teig i retracte en unes determinades condicions. Igual
ment, amb l’objectiu de la protecció del medi ambient 
i de mantenir una població permanent i una activitat 
econòmica autònoma respecte del sector turístic, els 
faculta per establir restriccions a la nova construcció 
d’habitatges secundaris 

També destaca l’establiment d’un seguit de directrius 
pel planejament urbanístic que, en la línia dels articles 
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3 i 9 del Decret Legislatiu 1/2005, desenvolupen els 
aspectes vinculats als habitatges. Es tracta de directrius 
en gran part ja incorporades a la legislació vigent a 
Catalunya o conegudes per nombrosos municipis cata
lans que s’han compromès des de fa anys en la seva 
aplicació, com succeeix amb la Carta de Salvaguarda 
de Drets Humans a la Ciutat, o d’altres que introduei
xen la possibilitat de controlar el creixement urbà en 
funció de criteris de medi ambient, d’acord amb les 
indicacions d’algunes sentències en aquest sentit del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. S’incorporen 
alhora criteris a tenir en compte en les reserves obliga
tòries per habitatge amb protecció oficial, introduïdes 
en la Llei d’urbanisme, que hauran de ser uniformes en 
els diferents àmbits d’actuació en sòl urbà no consoli
dat i en sòl urbanitzable. Amb caràcter general es recu
llen els mecanismes que permeten preveure qualifica
cions que suposin un destí total o parcial a l’edificació 
d’habitatges amb protecció oficial, però de forma espe
cial, es fa referència a la previsió d’aquest destí en el sòl 
urbà consolidat en operacions de nova construcció o 
gran rehabilitació, amb la finalitat que la generació 
d’aquest tipus d’habitatge no hagi de dependre única
ment de la nova construcció en sòls de nous creixe
ments o de renovació urbana integral. Per altra banda, 
els plans dels municipis han de qualificar terrenys per 
al nou sistema urbanístic d’habitatges dotacionals pú
blics, com a via realista per fer front a les necessitats 
d’assistència o emancipació de col·lectius específics que 
es derivin de la Memòria social. 

La ponderació pública real de les necessitats d’habitat
ge i de l’observança de les directrius legals es garanteix 
mitjançant la previsió d’informes a emetre pel Depar
tament competent en matèria d’habitatge de la Genera
litat durant el procediment d’elaboració del planeja
ment urbanístic, d’acord amb la legislació urbanística. 

IV 

El Títol III de la Llei regula els aspectes referits a la 
qualitat del parc immobiliari d’habitatges i es distribu
eix en tres capítols. En el capítol I es defineix i regula 
el concepte de qualitat de l’habitatge, fent menció de 
les normes i autoritzacions adreçades a aconseguir el 
compliment dels requisits de funcionalitat, seguretat, 
salubritat i sostenibilitat dels habitatges, i promovent 
diverses accions orientades a la introducció de criteris 
de cohesió social, ambiental i d’ecoeficiència en el pro
cés d’edificació, conservació i rehabilitació del parc 
immobiliari. Entre els nous requeriments de qualitat 
que la Llei planteja convé assenyalar que, a partir de la 
seva entrada en vigor, els habitatges de nova construc
ció hauran de complir les condicions d’accessibilitat i 
de mobilitat interior a fi de facilitar, sense haver de re
alitzar obres de difícil execució i cost elevat, el despla
çament en el seu interior a persones amb mobilitat re
duïda 

Amb la finalitat de garantir un desenvolupament efici
ent d’aquests plantejaments, la Llei crea el Consell de 
Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge, com 
a òrgan consultiu de caràcter tècnic amb funcions d’as
sessorament i proposta a l’administració de la Genera
litat en les matèries indicades, i amb funcions eminent
ment tècniques de millora de la qualitat arquitectònica 
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relacionada amb l’habitatge i els diversos elements 
materials que el composen. 

La Llei obre la possibilitat d’evitar la duplicitat que ha 
existit fins avui entre la cèdula d’habitabilitat i la llicèn
cia de primera ocupació, que ha obligat els particulars 
a un absurd pelegrinatge entre Administracions per 
complir tots els requisits abans de poder ocupar un ha
bitatge. En aquest sentit es preveu que, en aquells ajun
taments que així ho determinin, la llicència de prime
ra ocupació porti implícit l’atorgament de la cèdula 
d’habitabilitat. 

El foment de la conservació i rehabilitació dels habitat
ges es preveu com una prioritat en les polítiques que 
impulsi la Generalitat, i el control periòdic de l’estat 
dels edificis com a una mesura imprescindible per im
pedir la degradació irreversible del parc. En aquest sen
tit, s’estableix un sistema de control per a avaluar el 
compliment de les condicions d’habitabilitat dels im
mobles al llarg de la seva vida útil per mitjà de l’acre
ditació oportuna. Els ajuntaments poden aprovar orde
nances reguladores, complementàries de les condicions 
d’habitabilitat establertes per la Generalitat, i dels ins
truments de revisió periòdica dels edificis. 

En compliment del mandat contingut en la legislació 
urbanística, el Capítol II regula el deure legal de con
servació i rehabilitació, determinant també quins són 
els límits del deure, amb coherència amb la legislació 
urbanística vigent, tot i fent previsió que en els expedi
ents de declaració de ruïna d’un immoble es contingui 
un pronunciament respecte a si aquesta situació ha po
gut o no derivar d’un previ incompliment del deure de 
conservació de la propietat. Es crida així l’atenció da
vant dels procediments incoats de forma abusiva per 
propietats que de manera mal intencionada eludeixen el 
compliment del deure de conservació per tal d’aconse
guir l’expulsió dels ocupants legals dels habitatges, als 
quals es reconeix el dret a reallotjament o retorn amb 
caràcter general i el dret a participar en tot procediment 
que els afecti. 

En aquells casos en què donar compliment al deure de 
conservació i rehabilitació requereixi l’expropiació o 
ocupació temporal d’un element comú o part no subs
tancial d’algun element privatiu en un edifici en règim 
de propietat horitzontal, es permet que pugui dur-se a 
terme aquesta expropiació o ocupació temporal, sem
pre amb prèvia justificació de la necessitat d’ocupació 
de l’espai corresponent. 

La Generalitat i els ens locals poden adoptar actes de 
declaració d’àrees específiques de conservació i reha
bilitació, la qual cosa pot comportar la posada en mar
xa de diferents mesures d’actuació, adaptades a les es
pecificitats de l’àmbit. Destaca la possibilitat d’exigir 
un informe favorable de la Direcció general d’habitat
ge quan la propietat hagi instat davant l’Administració 
de l’Estat l’enderroc d’immobles ocupats que preveu la 
legislació d’arrendaments urbans. També mereix espe
cial menció la possibilitat de declarar l’obligació d’in
corporar al mercat els immobles desocupats. 

Amb caràcter general, les ordres d’execució són la 
mesura d’intervenció administrativa que ha de perme
tre dur a terme les actuacions necessàries per garantir 

l’adequat estat de conservació de l’edifici. Es preveu 
que l’incompliment d’aquestes ordres pugui comportar, 
en especial, la inclusió de l’immoble en el Registre 
municipal de solars sense edificar, als efectes establerts 
en la legislació urbanística, així com l’execució subsi
diària o la imposició de multes coercitives, adreçades a 
aconseguir el compliment de l’ordre, ja que no tenen 
caràcter sancionador. 

Una novetat significativa de la Llei són els convenis de 
rehabilitació, configurats com a mecanisme per acordar 
amb els particulars la finalització de qualsevol procés 
iniciat per al compliment del deure de conservació i 
rehabilitació. Amb aquests convenis ha de ser possible 
pactar un programa d’actuacions de conservació i reha
bilitació; els ajuts econòmics de l’Administració, quan 
siguin exigibles, i la forma de recuperació d’aquests si 
es produeix una transmissió onerosa de l’immoble; la 
subjecció a tempteig i retracte; o el destí a habitatge 
amb protecció oficial de tota o part de l’operació. 

Un cop exhaurides les vies de foment i coercitives, la 
Llei preveu que en els àmbits qualificats pel Pla Terri
torial Sectorial d’Habitatge com d’una forta i acredita
da demanda residencial, l’Administració competent 
pugui acordar l’expropiació forçosa de la propietat per 
incompliment del deure de conservació i rehabilitació 
quan això suposi un risc per a la seguretat de les perso
nes. 

En el Capítol III es dota a les administracions actuants 
d’instruments per aconseguir que els habitatges deso
cupats injustificadament, en àmbits d’acreditada neces
sitat d’habitatges, s’incorporin al mercat immobiliari a 
través de tècniques de foment, però també a través de 
tècniques de policia. Així mateix, es regula la sobre
ocupació dels habitatges i l’infrahabitatge i es posen les 
bases que permetin lluitar contra l’activitat empresari
al i lucrativa de convertir il·legalment els habitatges en 
allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i sotmesos 
a preus abusius. 

V 

La Llei ha prestat especial atenció a tot el que pugui 
significar una protecció de les persones consumidores 
i usuàries d’habitatges, en un mercat immobiliari que 
massa sovint es mou per estímuls i criteris aliens a 
aquesta protecció. 

Interessa fer especial menció a la igualtat en l’accés i 
l’ocupació de l’habitatge que es reconeix en el Títol IV. 
Es parteix del dret a la igualtat reconegut en els articles 
14 i 9.2 de la Constitució espanyola i altres disposicions, 
entre les que destaquen la Directiva 2000/78/CE del 
Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establi
ment d’un marc general per a la igualtat de tractament en 
el treball i l’ocupació, i sobretot la Directiva 2000/43 CE 
del Consell, de 29 de juny de 2000, on s’aplica el prin
cipi d’igualtat de tracte de les persones independentment 
del seu origen racial o ètnic, que fa referència explícita 
a l’habitatge. Aquestes dues directives europees han es
tat objecte de transposició en els arts. 27 a 43 de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi
nistratives i de l’ordre social. Amb aquest enfocament, es 
preveu l’adopció de mesures per lluitar contra la discri
minació, algunes de les quals són ja directament impul
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sades per la norma com en el cas de la inversió de la càr
rega de la prova, ja aplicada, per exemple, en l’art. 20 de 
la Llei estatal 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 
de les persones amb discapacitat. 

També s’introdueixen criteris de transparència en el 
mercat immobiliari, amb l’establiment de requeriments 
a què s’han de subjectar les activitats dels diferents 
agents que intervenen en la promoció, construcció i 
transacció immobiliària, sols en allò que afecti directa
ment als objectius i procediments d’aquesta llei i sen
se pretendre –per tant– la regulació de professions titu
lades o no. Així, als efectes d’aquesta llei es qualifica 
com activitat d’agent immobiliari tota persona que es 
dedica a prestar serveis referits a la transacció i s’exi
geix que l’exercici d’aquesta activitat se subjecti als 
mínims requisits que han de permetre que l’adquisició 
o lloguer d’un habitatge deixi de produir-se en un con
text de desprotecció excessiu en comparació amb la 
compra o ús de qualssevol altres béns en la nostra so
cietat. A aquests efectes, es preveu la creació de regis
tres d’homologació dels agents vinculats amb l’habitat
ge. Aquests Registres, es configuren com a obligatoris 
o com a voluntaris segons els col·lectius a què afectin i 
han de funcionar com a garantia de responsabilitat da
vant el consumidor en tant es potencien la seriositat i 
professionalitat en el sector. 

En aquest Títol s’aborda també el problema de la fre
qüent manca d’informació a les persones consumido
res sobre allò que se’ls publicita i oferta, i de la manca 
de requisits legals i lliurament de documentació al 
moment de subscriure el contracte corresponent, ja que 
aquests problemes incideixen directament sobre les 
possibilitats d’èxit de les reclamacions que puguin 
efectuar, sigui per reclamar el compliment exacte d’allò 
pactat, sigui per demanar la resolució del contracte per 
incompliment per part del professional. 

VI 

El Títol V es dedica a la protecció pública de l’habitat
ge, que abasta tant les polítiques adreçades a l’obtenció 
d’habitatge amb protecció oficial, com d’altres actuaci
ons susceptibles de ser protegides, totes elles regulades 
de forma més pormenoritzada en els plans d’habitatge, 
instruments de caràcter temporal que van concretant les 
prioritats del Govern de la Generalitat, sense perjudici de 
les adaptacions necessàries per coordinar l’actuació pú
blica catalana amb les mesures adoptades per l’Adminis
tració de l’Estat. 

Entre les actuacions susceptibles de ser protegides des
taquen les relatives a la mediació en l’àmbit del lloguer 
social per potenciar l’aportació d’habitatges privats cap 
a aquest objectiu; i a la introducció d’un dels instru
ments bàsics dels Estats del Benestar en matèria d’ha
bitatge, com és l’ajut directe a les famílies per fer front 
al cost del seu habitatge de lloguer, propiciant així la 
inserció social i evitant desnonaments socialment no 
acceptables. 

En aquest títol s’introdueix l’objectiu d’aconseguir un 
parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials 
del 15% a Catalunya, en un horitzó de 20 anys, amb 
l’establiment d’un fons de suport financer per part del 
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Govern de la Generalitat per als municipis que presen
tin majors dificultats per aconseguir-ho. 

El règim jurídic comú dels habitatges amb protecció ofi
cial s’estableix per a tot el termini de la seva qualificació, 
la qual no pot ésser mai inferior a 30 anys i es perllon
ga al llarg de tota la vida útil dels edificis –amb un mà
xim de 90 anys– en el cas d’habitatges construïts en sòls 
públics o en sòls reservats pel planejament per a aquest 
destí. Així s’aprofundeix en la idea d’aconseguir l’exis
tència, en paral·lel, d’un mercat lliure d’habitatges i un 
mercat d’habitatges amb protecció oficial, en el qual la 
possibilitat de patrimonialització de les plusvàlues resta 
configurada normativament per tal de garantir l’existèn
cia d’un parc immobiliari permanent a preu assequible, 
al que puguin accedir els sectors de la població exclosos 
del mercat lliure i orientat, no a la inversió immobiliària, 
sinó a garantir el dret a l’habitatge. 

En aquesta línia, es preveuen també les formes de trans
missió i cessió dels habitatges amb protecció oficial, 
amb una gran amplitud i flexibilitat. Destaca la referèn
cia a la possibilitat de transmetre els habitatges amb 
protecció oficial mitjançant la figura de la venda a carta 
de gràcia, regulada en el dret català com un instrument 
de promoció d’habitatges de tipus social. Pel que fa als 
habitatges construïts sobre sòls públics obtinguts per 
compliment del deure de cessió d’aprofitament urba
nístic, s’estableix la preferència de constituir-hi drets de 
superfície i no transmetre la propietat plena dels matei
xos. 

La Llei regula el preu màxim de transmissió dels habi
tatges amb protecció oficial atenent a la finalitat de que, 
si bé aquesta transmissió ha de ser possible, alhora ha 
d’estar desproveïda de temptacions especulatives. Per 
aquest motiu s’introdueix una referència a les millores 
en els habitatges amb protecció oficial, inexistent fins 
al moment a l’ordenament jurídic català. La seva fina
litat és protegir els interessos de la part transmitent i 
alhora evitar que, amb l’excusa de les dites millores, es 
desvirtuï totalment el preu normativament taxat, carac
terístic dels habitatges amb protecció oficial. 

D’igual manera, es regula per primera vegada a Cata
lunya la prohibició de sobrepreu en les transmissions 
d’habitatges amb protecció oficial i, element important, 
es posa fi als problemes derivats de la contradictòria 
jurisprudència dictada en la Sala civil del Tribunal Su
prem respecte de la nul·litat o no de les clàusules con
tractuals que estableixin el sobrepreu en la transmissió 
d’habitatges amb protecció oficial. La nova regulació 
declara la nul·litat de ple dret de les estipulacions refe
rides al sobrepreu, d’acord amb l’art. 6.3 del Codi Ci
vil, sense perjudici que aquesta actuació pugui, a més, 
constituir una infracció administrativa. La mateixa pre
visió es fa pel cas de sobrepreu en la renda de lloguer, 
en la línia del ja establert en l’apartat cinquè de la Dis
posició addicional de la vigent Llei d’arrendaments 
urbans. 

La Llei s’ocupa de l’adjudicació del parc d’habitatges 
amb protecció oficial, superant l’absència, en l’ordena
ment jurídic català, d’una regulació amb rang de llei 
d’aspectes tant significatius pels drets de la ciutadania. 
Se cerca corregir diverses disfuncions detectades en el 
funcionament del sistema fins ara vigent, ampliant 
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l’abast del control públic sobre l’adjudicació de l’habi
tatge amb protecció oficial –incloent promocions a ini
ciativa pública i privada– i s’estableixen paràmetres per 
als futurs reglaments de desenvolupament, amb l’objec
tiu de racionalitzar el sistema dotant-lo de la necessà
ria transparència en benefici de tots els ciutadans i ciu
tadanes de Catalunya. 

La nova regulació s’articula mitjançant el disseny del 
Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció ofici
al i els procediments d’adjudicació. El Registre neix amb 
la funció de proporcionar informació, afavorir la trans
parència o ajudar en l’adequada adjudicació dels habitat
ges amb protecció oficial. Es parteix de la constatació 
que l’existència de suficient habitatge amb protecció 
oficial, distribuït sobre el territori de forma equilibrada i 
adequadament adjudicat és un interès supralocal. Per 
això es tracta d’un registre únic per a Catalunya, amb 
gestió municipal, en el qual s’ha d’estar inscrit per poder 
optar a un habitatge amb protecció oficial per qualsevol 
títol. Els ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin i reunei
xin els requisits legals seran inscrits en el Registre, tot i 
que l’adjudicació efectiva d’un habitatge amb protecció 
oficial dependrà, en última instància, de l’aplicació dels 
mecanismes de selecció dissenyats per la Llei i en cada 
concreta promoció. Fora del sistema d’adjudicació mit
jançant el Registre queden només els casos en què els 
sol·licitants no reuneixin els requisits d’ingressos mínims 
o no tinguin capacitat d’obrar per optar a l’adjudicació 
d’habitatges amb protecció oficial, situacions que s’hau
ran de vehicular mitjançant els serveis socials i els habi
tatges amb protecció oficial que, fora del parc assignat 
mitjançant el Registre, siguin previstos per a situacions 
de necessitat. 

Els procediments d’adjudicació dels habitatges amb 
protecció oficial es desenvolupen fent ús de les dades 
contingudes en el Registre de sol·licitants. D’aquesta 
forma, els habitatges resultants d’una promoció a ini
ciativa pública seran adjudicats per l’Administració 
promotora, respectant el procediment i criteris esta
blerts per la Llei, la qual cosa permetrà acabar amb la 
dispersió fins avui existent, fomentadora d’opacitat. La 
regulació es fonamenta en un elevat nivell de publici
tat, concurrència pública i transparència, gràcies a l’ús 
de les dades ofertes pel Registre. Pel que fa als criteris 
i al sistema de selecció de les persones adjudicatàries, 
la regulació estableix una distinció entre els contingents 
especials i el contingent general. Formen part dels pri
mers les reserves d’habitatges en les promocions públi
ques per a necessitats específiques de certs grups vul
nerables, mereixedors d’accions positives en els termes 
previstos en l’article 42.2 del vigent Estatut d’Autono
mia de Catalunya, article 9.2 de la Constitució i en la 
pròpia Llei. Els percentatges d’habitatges destinats a 
cada contingent especial es formulen com un mínim 
específic només en el cas de persones amb mobilitat 
reduïda, d’acord amb el que ja estableix la legislació 
específica. En el cas d’altres contingents, serà l’acord 
d’inici del procediment d’adjudicació el que establirà la 
necessitat de fer-ho i com, sempre que no es redueixi el 
percentatge global del 10% respecte del total d’habitat
ges de la promoció. Aquesta flexibilitat ha de permetre 
adequar l’oferta en general i, de nou, respectar les apre
ciacions i necessitats locals en cada cas. 

La regulació, a més, afronta un altre delicat aspecte 
–sobre el que el Síndic de Greuges ha cridat l’atenció– 
referit a la tensió entre l’exigència d’empadronament 
en un municipi concret i la lliure circulació dels ciuta
dans, exigència que provoca, a més, greuges en deter
minats col·lectius de persones. La solució que es dóna 
és equilibrada i respectuosa amb el nivell local, ja que, 
d’una banda, per a la inscripció en el Registre de sol·
licitants n’hi ha prou a tenir la residència i trobar-se 
empadronat a Catalunya, sense demanar cap termini; 
d’altra banda, per poder optar a un habitatge amb pro
tecció oficial en una promoció específica en un muni
cipi concret no caldrà estar empadronat sempre i en tot 
cas en aquest municipi, llevat que l’Administració pro-
motora decideixi introduir aquest requisit expressa
ment, cosa que podrà fer sense superar un determinat 
percentatge d’habitatges i sense exigir més de dos o 
cinc anys d’antiguitat, segons es tracti de sol·licituds de 
lloguer o de compra, justificant la raó de ser de tal re
serva. La norma preveu una vàlvula que flexibilitza el 
conjunt i alhora garanteix la compensació de l’oferta 
d’habitatge de protecció oficial entre municipis, diferint 
al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya la 
concreció, en el seu cas, d’una reserva màxima pel que 
fa a persones empadronades. 

Pel que fa al sistema de selecció de les persones adjudi
catàries, es distingeix entre els habitatges dels contin
gents especials –a on se cerca tenir en compte les circum
stàncies específiques dels sol·licitants– i els habitatges 
dels contingents generals, on el sistema serà sempre el 
sorteig. Pel que fa als primers, no es regula en detall el 
barem de puntuació, tasca de caire eminentment regla
mentari, però no renuncia a establir l’arquitectura legal 
mínima d’aquest, en connexió amb els principis consti
tucionals i les finalitats legals descrites. En tots dos ca
sos, amb barem de puntuació o amb pur sorteig, es con
sidera que els sistemes de selecció garantiran la diversitat 
social a fi d’evitar la segregació urbana. 

Les promocions d’habitatge amb protecció oficial a 
iniciativa privada seran atribuïdes per l’entitat promo
tora, sense perjudici que aquesta pugui sol·licitar que 
sigui l’Administració l’agent adjudicador. En el cas 
dels habitatges construïts en sòls la qualificació urba
nística dels quals imposi el destí a habitatge amb pro
tecció oficial, l’adjudicació s’haurà de fer respectant les 
previsions dictades per als contingents generals en les 
promocions a iniciativa pública. La resta de promoci
ons privades s’adjudicaran de forma lliure, encara que 
amb una supervisió pública que garanteix els principis 
inspiradors del sistema. La llei estableix un règim molt 
semblant, encara que amb necessaris matisos, pel cas 
de promocions privades d’habitatges amb protecció 
oficial promogudes per cooperatives d’habitatges, en 
les que l’adjudicació s’ha d’adequar a les seves especi
ficitats, o per entitats sense ànim de lucre la naturalesa 
de les quals determini que els habitatges hagin de ser 
assignats a les persones sòcies o partícips. Aquí la ne
cessitat de publicitat i transparència s’articula en refe
rència a la captació de nous socis per a aquelles entitats 
de nova constitució i, per al cas de fases o promocions 
les entitats ja existents amb llistes de preinscripcions, 
per Disposició transitòria es fa esment a la possibilitat 
de que la cooperativa comuniqui les preinscripcions al 
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Registre de sol·licitants, per a la seva inscripció. L’ad
judicació final dels habitatges, en aquests casos, resta 
limitada a les persones sòcies ja inscrites inicialment. 

El Capítol IV es dedica als drets d’adquisició preferent 
de les Administracions públiques catalanes en relació 
als habitatges amb protecció oficial, així com a les ga
ranties establertes pel seu correcte exercici. Amb aques
ta finalitat, la Llei regula de forma innovadora els drets 
d’adquisició preferent i retracte en segones i successi
ves transmissions, explicitant que la contraprestació a 
abonar per part de l’Administració no pot superar el 
preu màxim normativament establert. I, atès que la fi
nalitat última del sistema és evitar transmissions frau
dulentes i permetre recuperar i ampliar el parc d’habi
tatge amb protecció oficial per fer front a les necessitats 
existents, la nova regulació contempla la possibilitat 
que l’Administració exerciti els drets en benefici de 
tercers, ja sigui un ens instrumental, una entitat sense 
ànim de lucre dedicada a l’allotjament social o una 
persona inscrita en el Registre de sol·licitants d’habitat
ge amb protecció oficial. També s’explicita que la sub
jecció als drets d’adquisició preferent i de retracte es 
manté al llarg de tot el termini de qualificació de l’ha
bitatge com a protegit. Per últim, en relació amb les 
persones ocupants dels habitatges protegits, el Capítol 
V contempla l’especificitat del desnonament adminis
tratiu, com a instrument eficient d’actuació davant de
terminades conductes anòmales. 

VII 

El règim sancionador és objecte de regulació en el Tí
tol VI, on inicialment es reconeix que, amb caràcter 
general, les funcions inspectores de l’Administració 
han de poder-se dur a terme amb garanties i reconeixe
ment del valor probatori dels agents dedicats a aques
ta funció, que han de poder tenir accés als immobles 
per realitzar les actuacions que els corresponen. 

Les mesures sancionadores aplicables no es redueixen 
a la tradicional multa, sinó que també inclouen la pos
sibilitat de clausurar un immoble, inhabilitar a un in
fractor, o suspendre la inscripció d’un agent immobili
ari en el Registre creat a l’efecte. A més, es regula la 
possibilitat d’adoptar mesures provisionals que perme
tin assegurar l’eficàcia de la resolució final de l’expe
dient sancionador. 

Les infraccions queden classificades en molt greus, 
greus i lleus, acompanyant-se cadascun d’aquests graus 
d’un llistat de conductes que han de permetre aconse
guir un major rigor en l’actuació dels particulars en 
matèria d’habitatge. 

La Llei dedica una especial atenció a la necessària 
col·laboració de professionals de Notaries i Registres de 
la Propietat, en desenvolupament de les seves funcions 
públiques i en garantia del correcte exercici dels drets 
i obligacions en ella establerts. 

Per tal de facilitar la tasca d’aquestes persones, el Títol 
VII relaciona els supòsits on especialment es fa precís 
el seu coneixement i control, evitant així que es produ
eixin transmissions o cessions d’ús que no respectin les 
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previsions legals i es facin al marge del control admi
nistratiu establert en defensa de l’interès general. 

Entre les disposicions addicionals, mereix destacar la 
previsió sobre la necessitat que a nivell de l’Estat 
s’adoptin mesures que coadjuvin al millor acompliment 
dels objectius i finalitats de la Llei; mesures que van des 
de la regulació de l’activitat professional dels agents 
vinculats amb l’habitatge, fins a aspectes de fiscalitat, 
que es consideren necessaris per tal de potenciar el 
paper de l’habitatge amb protecció oficial i de la reha
bilitació dels habitatges, així com la plena assumpció 
per aquesta llei, en el seu àmbit específic d’aplicació, 
de les mesures de foment a les cooperatives previstes 
tant en la seva legislació específica com en altres dispo
sicions, d’acord amb el mandat d’adequació legislati
va i de foment d’aquestes societats que estableix l’ar
ticle 129.2 de la Constitució Espanyola i a l’article 124 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Finalment, es 
compromet la creació d’un Observatori de l’hàbitat i la 
segregació urbana, com a espai d’anàlisi i valoració de 
la realitat social i econòmica en matèria d’habitatge. 

Les disposicions transitòries incideixen en qüestions 
com els llindars de sobreocupació aplicables mentre no 
hi hagi un desenvolupament reglamentari específic, el 
règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial ja 
qualificats, les especificitats en les promocions de co
operatives o les normes transitòries aplicables al proce
diment sancionador. 

Aquesta Llei ha estat aprovada tenint en compte les 
observacions del Consell de Treball Econòmic i Soci
al de Catalunya, les del Consell de Govern Local, i les 
al·legacions i observacions plantejades per tots els or
ganismes que integren el Consell Assessor de l’Habi
tatge de Catalunya i tots els Departaments de la Gene
ralitat de Catalunya concernits per la Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

APARTAT I 

PARÀGRAF 1 

No s’ha presentat cap esmena. 

PARÀGRAF 2 

ESMENA NÚM. 394 
394 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (1) 

De tot el text del paràgraf. 

PARÀGRAF 3 

ESMENA NÚM. 395 
395 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (2) 

«La present Llei del dret a l’habitatge a Catalunya, que 
amb aquest títol vol mostrar un canvi d’enfocament, 
pretén transformar el mercat de l’habitatge de la for
ma més estructural possible adaptant-se a la noves re
alitats del mercat. La Llei aposta per la creació d’un 
parc específic d’habitatges [...]» 
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PARÀGRAF 4	 PARÀGRAF 5 

No s’ha presentat cap esmena.	 No s’ha presentat cap esmena. 

PARÀGRAF 6PARÀGRAF 5 

ESMENA NÚM. 400ESMENA NÚM. 396 
De modificació 400396 De modificació G. P. de Convergència i Unió (6) 

G. P. de Convergència i Unió (3) 

«Però, més enllà de la regulació d’aquest parc especí
fic d’habitatge assequible, una llei del nostre temps no 
pot renunciar a incidir i impulsar polítiques concerta
des amb els agents d’iniciativa social o privada que 
actuen sobre el mercat lliure de l’habitatge, que és el 
que, avui per avui, ve donant resposta majoritària a les 
demandes i necessitats de la ciutadania. Per aquest 
motiu, una gran part del text es dedica [...]» 

APARTAT II 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT III 

PARÀGRAFS 1 I 2 

No s’ha presentat cap esmena. 

PARÀGRAF 3 

ESMENA NÚM. 397 
397 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (4) 

«[...] Programa d’actuació urbanística municipal. Si no 
existeix aquest instrument, configurat com a opcional 
en el Decret Legislatiu 1/2005, s’estableix que els ajun
taments que vulguin concertar polítiques d’habitatge 
amb la Generalitat elaborin un Pla Local d’Habitatge, 
on quedi reflectit el diagnòstic sobre les necessitats i les 
mesures a adoptar per aconseguir els objectius perse
guits. En tot cas, donat que la modificació de la Llei 
d’Urbanisme efectuada mitjançant la Llei 10/2004 ha 
introduït l’obligatorietat que els Plans continguin una 
Memòria social, el contingut de la qual es concreta 
també en aquesta Llei, es preveu la coherència entre 
ambdós instruments.» 

PARÀGRAF 4 

ESMENA NÚM. 398 
398 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (5) 

De tot el text del paràgraf. 

ESMENA NÚM. 399 
399 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (54) 

«[...] la Llei faculta als municipis a delimitar àrees en 
les que es pugui exercir el dret de tempteig i retracte en 
unes determinades condicions [...]» 

«La ponderació de les necessitats d’habitatge tant pel 
que respecte a l’àmbit municipal, com supramunicipal 
si s’escau, es garanteix mitjançant la previsió d’infor
mes que ha d’emetre el Departament competent en 
matèria d’habitatge de la Generalitat i que caldrà que 
s’elaborin conjuntament amb les administracions, les 
institucions, les entitats i els agents econòmics i socials 
locals o supramunicipals implicats.» 

APARTAT IV 

PARÀGRAF 1 

ESMENA NÚM. 401 
De modificació 401 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (1) 

«El Títol III de la Llei regula els aspectes referits a la 
qualitat del parc immobiliari d’habitatges i es distribu
eix en tres capítols. En el capítol I es defineix i regula 
el concepte de qualitat de l’habitatge, fent menció de 
les normes i autoritzacions adreçades a aconseguir el 
compliment de les condicions de funcionalitat, segure
tat, salubritat i sostenibilitat dels habitatges, i promo
vent diverses accions orientades a la introducció de 
criteris de cohesió social, ambiental i d’ecoeficiència en 
el procés d’edificació, conservació i rehabilitació del 
parc immobiliari» 

PARÀGRAFS 2 - 5
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

PARÀGRAF 6 

ESMENA NÚM. 402 
De modificació 402 
G. P. de Convergència i Unió (7) 

«En aquells casos en què donar compliment al deure 
de conservació i requereixi l’ocupació temporal d’un 
element comú o part no substancial d’algun element 
privatiu en un edifici en règim de propietat horitzontal, 
es permet que pugui dur-se a terme aquesta ocupació 
temporal, sempre amb prèvia justificació de la neces
sitat d’ocupació de l’espai corresponent.» 
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PARÀGRAF 7	 APARTAT V 

PARÀGRAF 1 
ESMENA NÚM. 403 

No s’ha presentat cap esmena.403 De supressió 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (55) PARÀGRAF 2 

«[...] legislació d’arrendaments urbans. També mereix 
especial menció la possibilitat de declarar l’obligació 
d’incorporar al mercat els immobles desocupats.» 

ESMENA NÚM. 404 
404 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (8) 

«[...] legislació d’arrendaments urbans. També mereix 
especial menció la possibilitat de declarar l’obligació 
d’incorporar al mercat els immobles desocupats.» 

ESMENA NÚM. 405 
405 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (2) 

«La Generalitat i els ens locals poden adoptar actes de 
declaració d’àrees específiques de conservació i reha
bilitació, la qual cosa pot comportar la posada en mar
xa de diferents mesures d’actuació, adaptades a les es
pecificitats de l’àmbit. Destaca la possibilitat d’exigir 
un informe favorable del Departament competent en 
matèria d’habitatge quan la propietat hagi instat davant 
l’Administració de l’Estat l’enderroc d’immobles ocu
pats que preveu la legislació d’arrendaments urbans. 
També mereix especial menció la possibilitat de decla
rar l’obligació d’incorporar al mercat els immobles 
desocupats.» 

PARÀGRAFS 8 - 10 

No s’ha presentat cap esmena. 

PARÀGRAF 11 

ESMENA NÚM. 406 
406 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (56) 

«En el Capítol III es dota a les administracions actu
ants d’instruments per aconseguir que els habitatges 
desocupats injustificadament, en àmbits d’acreditada 
necessitat d’habitatges, s’incorporin al mercat immo
biliari a través de tècniques de foment, però també a 
través de tècniques de policia. Així mateix, es regula la 
sobreocupació [...]» 

ESMENA NÚM. 407 
407 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (9) 

«[...] tècniques de foment, però també a través de tèc
niques de policia. Així mateix, [...]» 
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ESMENA NÚM. 408 
De supressió 408 
G. P. de Convergència i Unió (10) 

«[...] per lluitar contra la discriminació, algunes de les 
quals són ja directament impulsades per la norma com 
en el cas de la inversió de la càrrega de la prova, ja 
aplicada, per exemple, en l’art. 20 de la Llei estatal 51/ 
2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones 
amb discapacitat.» 

PARÀGRAFS 3 I 4
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

APARTAT VI 

PARÀGRAFS 1 I 2
 

No s’ha presentat cap esmena.
 

PARÀGRAF 3 

ESMENA NÚM. 409 
D’addició409 
G. P. de Convergència i Unió (11) 

«[...] aconseguir-ho i la implementació de figures de 
concertació i col·laboració amb altres muncipis i enti
tats supramunicipal.» 

PARÀGRAF 4 

ESMENA NÚM. 410 
De modificació 410 
G. P. de Convergència i Unió (12) 

«El règim jurídic dels habitatges amb protecció ofici
al, tan pel que respecte a la modalitat de compra, com 
de lloguer s’establirà reglamentàriament atenent a les 
diferents tipologies de relació entre el tipus d’ajuts 
percebuts, el caràcter públic o privat dels immobles o 
terrenys destinats a habitatge de protecció oficial i a la 
naturalesa pública, social o privada del promotor de 
l’habitatge de promoció oficial,. En tot cas la seva qua
lificació pública no podrà ser inferior a 20 anys ni su
perior a 40 anys període mig d’amortització d’un ha
bitatge. Així s’aprofundeix [...]» 

PARÀGRAFS 5 - 8
 

No s’ha presentat cap esmena.
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PARÀGRAF 9 

ESMENA NÚM. 411 
411 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (13) 

«La regulació s’articula mitjançant el disseny Dels re
gistres municipals de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial i els procediments d’adjudicació. Els 
registres tenen la funció de proporcionar informació, 
afavorir la transparència o ajudar en l’adequada ad
judicació dels habitatges amb protecció oficial. Les 
administracions locals supramunicials podran crear i 
gestionar registres d’habitatges de protecció oficial per 
donar servei a municipis que no puguin o no vulguin 
crear el seu propi registre. Es parteix de la constatació 
que l’existència de suficient habitatge amb protecció 
oficial, distribuït sobre el territori de forma equilibra
da i adequadament adjudicat és un interpes supralocal. 
Es tracta de la creació de registres municipals o supra
municipals en els quals s’ha d’estar inscrit per poder 
optar a un habitatge amb protecció oficial per qualse
vol títol. Els ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin i 
reuneixin els requisits legals seran inscrits en els regis
tres municipals, tot i que [...]» 

PARÀGRAF 10 

ESMENA NÚM. 412 
412 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa (3) 

«[...] d’altra banda, per poder optar a un habitatge amb 
protecció oficial en una promoció específica en un 
municipi concret no caldrà estar empadronat sempre i 
en tot cas en aquest municipi, llevat que l’Administra
ció promotora decideixi introduir aquest requisit ex
pressament, cosa que podrà fer sense superar un deter
minat percentatge d’habitatges i sense exigir més de 
tres anys d’antiguitat per als sol·licitants d’habitatge de 
lloguer, justificant la raó de ser de tal reserva.» 

ESMENA NÚM. 413 
413 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (14) 

«Els procediments d’adjudicació dels habitatges amb 
protecció oficial es desenvolupen fent ús de les dades 
contingudes en els registres municipals o supramunici
pals de sol·licitants. D’aquesta forma [...]» 

PARÀGRAF 11 

ESMENA NÚM. 414 
414 De supressió 

G. P. de Convergència i Unió (15) 

De tot el text del paràgraf. 

PARÀGRAFS 12 - 14 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT VII 

No s’ha presentat cap esmena. 

APARTAT VIII 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no recomana l’adopció de les esmenes 
núm. 394, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 408 
i 413. 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
395, 396, 401, 405 i 409. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 407 amb 
la redacció següent: 

En el Capítol III es dota a les administracions actuants 
d’instruments per aconseguir que els habitatges deso
cupats injustificadament, en àmbits d’acreditada neces
sitat d’habitatges, s’incorporin al mercat immobiliari a 
través de tècniques d’intervenció administrativa. Així 
mateix, es regula la sobreocupació dels habitatges i 
l’infrahabitatge i es posen les bases que permetin llui
tar contra l’activitat empresarial i lucrativa de conver
tir il·legalment els habitatges en allotjaments turístics, 
precaris, sobreocupats i sotmesos a preus abusius. 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 410 amb 
la redacció següent: 

El règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial, 
tan pel que respecta a la modalitat de compra, com de 
lloguer s’establirà reglamentàriament atenent a les di
ferents tipologies de relació entre el tipus d’ajuts per
cebuts, el caràcter públic o privat dels immobles o ter
renys destinats a habitatge de protecció oficial i a la 
naturalesa pública, social o privada del promotor de 
l’habitatge de promoció oficial. En tot cas la seva qua
lificació pública no podrà ser inferior a 30 anys. Així 
s’aprofundeix [...] 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i l’esmena núm. 411 amb 
la redacció següent: 

La regulació s’articula mitjançant el disseny el Regis
tre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial i 
els procediments d’adjudicació. El Registre té la funció 
de proporcionar informació, afavorir la transparència o 
ajudar en l’adequada adjudicació dels habitatges amb 
protecció oficial. Els ajuntaments podran establir Re
gistres propis i, per a aquells que no ho facin, la Gene
ralitat, subsidiàriament n’establirà un general. Les ad
ministracions locals supramunicials podran crear i 
gestionar registres d’habitatges de protecció oficial per 
donar servei a municipis que no puguin o no vulguin 
crear el seu propi registre. Es parteix de la constatació 
que l’existència de suficient habitatge amb protecció 
oficial, distribuït sobre el territori de forma equilibrada 
i adequadament adjudicat és un interès supralocal. Per 
això, es tracta de la creació de registres municipals o 
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supramunicipals, que s’agreguin al que estableixi la 
Generalitat, en els quals s’ha d’estar inscrit per poder 
optar a un habitatge amb protecció oficial per qualse
vol títol. Els ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin i 
reuneixin els requisits legals seran inscrits en els regis
tres municipals o de la Generalitat, tot i que [...] 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre el text del Projecte i les esmenes núm. 412 i 
414 amb la redacció següent: 

VI [...] d’altra banda, per poder optar a un habitatge 
amb protecció oficial en una promoció específica en un 
municipi concret no caldrà estar empadronat sempre i 
en tot cas en aquest municipi, llevat que l’Administra
ció promotora decideixi introduir aquest requisit ex
pressament, cosa que podrà fer sense superar un deter
minat percentatge d’habitatges i sense exigir més de 
tres anys d’antiguitat per als sol·licitants d’habitatge de 
lloguer, justificant la raó de ser de tal reserva [...] 

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca a l’apartat III, paràgraf 4, amb la redacció següent: 

Per tal de complir els objectius dels seus plans locals 
d’habitatge –que poden ser simplificats en el cas de 
municipis de menys de 3.000 habitants– i donar com
pliment a l’exigència d’incrementar el parc d’habitat
ges vinculats a polítiques socials o facilitar la conserva
ció i rehabilitació d’edificis, entre altres causes, la Llei 
faculta els municipis a delimitar àrees en les que es 
pugui exercir el dret de tempteig i retracte en unes de
terminades condicions. 

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca a l’apartat III, paràgraf 5, amb la redacció següent: 

[...] que es derivin de la memòria social. Es fixen tam
bé mecanismes per evitar que les alteracions del plane
jament urbanístic no puguin suposar una reducció del 
sòl destinat a habitatge amb protecció oficial. 

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca a l’apartat IV, paràgraf 1, amb la redacció següent: 

El Títol III de la Llei regula els aspectes referits a la 
qualitat del parc immobiliari d’habitatges i es distribu
eix en tres capítols. En el capítol I es defineix i regula 
el concepte de qualitat de l’habitatge, fent menció del 
es normes i autoritzacions adreçades a aconseguir el 
compliment de les condicions de funcionalitat, segure
tat, salubritat i sostenibilitat dels habitatges, i promo
vent diverses accions orientades a la introducció de 
criteris de cohesió social, ambiental i d’ecoeficiència en 
el procés d’edificació, conservació i rehabilitació del 
parc immobiliari. Entre els nous requeriments de qua
litat que la Llei planteja convé assenyalar que, a partir 
de la seva entrada en vigor, tots els habitatges de nova 
construcció hauran de complir les condicions d’acces
sibilitat i mobilitat interior a fi de facilitar, sense haver 
de realitzar obres de difícil execució i cost elevat, l’ac
cés i el desplaçament en el seu interior a persones amb 
mobilitat reduïda. 

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca a l’apartat IV, paràgraf 6, amb la redacció següent: 

En aquells casos en què donar compliment al deure de 
conservació i rehabilitació requereixi l’expropiació o 
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ocupació temporal d’un element comú o part no subs
tancial d’algun element privatiu en un edifici en règim 
de propietat horitzontal, es permet que pugui dur-se a 
terme aquesta expropiació o ocupació temporal, sem
pre amb prèvia justificació de la necessitat d’ocupació 
de l’espai corresponent i acreditació de la inexistència 
d’altres vies menys gravoses per als drets de propietat. 

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca a l’apartat IV, paràgraf 11, amb la redacció següent: 

En el Capítol III es dota a les administracions actuants 
d’instruments per aconseguir que els habitatges deso
cupats injustificadament, en àmbits d’acreditada neces
sitat d’habitatges, s’incorporin al mercat immobiliari a 
través de tècniques de foment, però també a través de 
tècniques d’intervenció administrativa. Així mateix, es 
regula la sobreocupació dels habitatges i l’infra
habitatge i es posen les bases que permetin lluitar con
tra l’activitat empresarial i lucrativa de convertir il·
legalment els habitatges en allotjaments precaris, 
sobreocupats i sotmesos a preus abusius. 

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca a l’apartat VI, paràgraf 2, amb la redacció següent: 

Entre les actuacions susceptibles de ser protegides des
taquen les relatives a la mediació en l’àmbit del lloguer 
social per potenciar l’aportació d’habitatges privats cap 
a aquest objectiu; la possibilitat de contractes de copro
pietat entre l’Administració i els particulars, com a 
nova fórmula d’accés a l’habitatge; i la introducció 
d’un dels instruments bàsics dels Estats del Benestar en 
matèria d’habitatge, com es l’ajut directe a les famíli
es per fer front al cost del seu habitatge de lloguer, pro
piciant així la inserció social i evitant desnonaments 
socialment no acceptables. 

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècni
ca a l’apartat VIII, paràgraf 3, amb la redacció se
güent:[...] 129.2 de la Constitució Espanyola i a l’arti
cle 124 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Es 
compromet la creació d’un Observatori de l’hàbitat [...] 

TÍTOL DE LA LLEI 

TEXT PRESENTAT 

Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No s’ha presentat cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La Ponència no fa cap recomanació. 

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2007 

Carles Sala i Roca, G. P. de Convergència i Unió; Rober
to Edgardo Labandera Ganachipi, G. P. Socialistes - Ciu
tadans pel Canvi; Pere Aragonès i Garcia, G. P. d’Esquer
ra Republicana de Catalunya; M. Àngeles Olano i 
García, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Dolors 
Clavell i Nadal, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa; Albert Rivera Díaz, Grup 
Mixt 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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