
Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es 

troben en risc d’exclusió social  

Preàmbul 

L’Institut d’Estadística de Catalunya estima que més de 200.000 llars del país tenen tots els 

seus membres en situació d’atur, amb una taxa d’atur que, tot i ser inferior que la mitjana de 

l’Estat, es trobava, amb dades d’abril de 2016, en el 17,4% de la població activa. Alhora, 

l’Idescat apunta, a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’INE, que la taxa de 

risc de pobresa o exclusió social a Catalunya se situava l’any 2014 en el 26% de la població 

entre 18 i 59 anys. Indica també que, l’any 2014, el 12,9% de la població de Catalunya tenia 

moltes dificultats per arribar a fi de mes, essent un 25,9% la que manifestava arribar-hi amb 

“certa facilitat”. Aquesta realitat sòcio-econòmica, combinada amb una forta contracció del 

mercat immobiliari fruit de la fallida generalitzada del sector de la construcció i dels ajustos al 

sector financer, ha suposat un factor clau per a entendre l’important nombre de 

desnonaments i de casos de famílies en risc d’exclusió en l’àmbit de l’habitatge que existeixen 

a Catalunya.   

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. I el 

sobreendeutament hipotecari és, de fet, una de les problemàtiques més punyents. Segons les 

dades publicades pel Consejo General del Poder Judicial, a Catalunya es van produir més de 

15.000 llançaments per execucions hipotecàries i procediments derivats de la Llei 

d’Arrendaments Urbans durant l’any 2015. D’aquests, més de 5.000 corresponien a execucions 

hipotecàries i prop de 10.000 a procediments derivats de la LAU.  

La Generalitat de Catalunya, a través de diferents programes d’actuació, està realitzant un 

esforç significatiu per a incrementar el parc d’habitatge social i atendre de forma més ràpida i 

eficaç les necessitats de les persones i unitats familiars amb més riscos d’exclusió residencial. 

En aquest sentit, s’està aplicant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst al Decret llei 

1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 

habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. Fruit d’aquesta normativa s’han 

pogut adquirir 184 habitatges durant l’any 2015, i està prevista l’adquisició de més de 260 

habitatges durant l’any 2016. En paral·lel, s’han establert convenis de col·laboració amb 

diverses entitats financeres per a la cessió temporal voluntària d’habitatges buits, que la 

Generalitat destina a l’atenció de casos d’emergència. Fins el maig de 2016, els convenis 

signats suposaven el compromís de cessió de 1.860 habitatges. 

Malgrat aquest esforç per a incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, Catalunya ha de 

reforçar les mesures destinades a atendre des d’una perspectiva preventiva les necessitats 

urgents de les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat en l’àmbit de 

l’habitatge. S’està fent amb els programes socials d’habitatge, que han passat de 50 milions 

d’euros en prestacions per al pagament del lloguer l’any 2012, a més de 81 milions destinats a 

aquests ajuts l’any 2015. 

Aquesta política preventiva ha de comptar amb la col·laboració de les entitats financeres i 

grans tenidors d’habitatge, que disposen d’un parc d’habitatges buits que permetria donar 

sortida a l’aposta per solucions eficaces que es formula en aquesta Llei. El Registre 



d’Habitatges Buits i ocupats sense títol habilitant, creat a l’empara del Decret Llei 1/2015, tenia 

inscrits, el maig de 2016, més de 46.000 habitatges propietat d’entitats financeres i grans 

tenidors en algun dels 72 municipis definits com a municipis amb demanda acreditada pel 

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Aquest parc d’habitatges, una 

part significativa del qual és de difícil comercialització al mercat privat, esdevé un instrument 

clau per a assolir els objectius d’aquesta Llei. D’una banda, perquè permet ampliar els 

habitatges cedits temporalment a la Generalitat a través de convenis de col·laboració (i per 

tant respondre a la necessitat d’ampliació del parc destinat a lloguer social), i de l’altra perquè 

permet donar sortida a processos de mediació per sobre-endeutament i fer possible 

l’expropiació temporal forçosa establerta en l’article 16. 

El dret a l'habitatge és reconegut per diversos tractats internacionals ratificats per Espanya 

(així, per exemple, en la Declaració Universal de 1948, art. 25, i en el Pacte Internacional relatiu 

als DESC de 1966, art. 11). D'acord amb l'art. 10.1 CE, el dret de l'art. 47 la CE ha de ser 

interpretada de conformitat amb els esmentats tractats.  L’article 11 del Pacte internacional 

dels drets econòmics, socials i culturals (PIDESC) reconeix el dret de tota persona a un nivell de 

vida adequat per a ella mateixa i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i 

l’habitatge, i també a una millora constant de les seves condicions de vida. En aquest sentit, 

podem esmentar les Sentències del TEDH sobre el Cas McCann vs. Regne Unit (13-05-2008) i 

Cas Rousk vs. Suècia.(25-07-2013). 

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea conté al seu article 34 una referència a 

l'habitatge. El TJUE ha tutelat aquesta a través de la seva jurisprudència referida a la protecció 

dels consumidors europeus. El ja famós cas Aziz, suscitat arran d'una qüestió prejudicial, és un 

bon exemple d'això (sentència del TJUE de 14 de març de 2013, dictada arran d'una qüestió 

prejudicial presentada pel jutjat del mercantil número 3 de Barcelona, relativa al caràcter 

abusiu d'una clàusula contractual en un préstec bancari, que va afectar a la legislació 

hipotecària espanyola per ser contrària al dret de la UE). Més recentment, la sentència del 

TJUE de 10 de setembre de 2014 ha reconegut l'existència d'un dret a l'habitatge en vinculació 

amb l'art. 7 de la Carta, que consagra el dret al respecte de la vida privada i familiar, 

continuant, doncs, el camí ja obert pel TEDH. 

A més, el TJUE ha assenyalat que l'habitatge social constitueix un servei d'interès general (així, 

per exemple, sentencia de 8 de maig de 2013). Com és sabut, l'accés als serveis d'interès 

general constitueix un dels drets reconeguts per la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 

Europea (art. 36), en vinculació a la cohesió social i territorial de la unió. 

Per la seva part, el Parlament europeu, en la seva resolució d'11 de juny de 2013 sobre 

habitatge social a la Unió Europea, ha emfatitzat el paper de l'habitatge com a servei econòmic 

d'interès general en la Unió: 

“Considerando que la política de vivienda social forma parte integrante de los servicios de 

interés económico general, para contribuir a cubrir las necesidades de vivienda, facilitar el 

acceso a la propiedad, promover la calidad del hábitat, mejorar el hábitat existente y adecuar 

los gastos de vivienda a la situación familiar y a los recursos de los ocupantes, manteniendo 

con todo un esfuerzo de su parte”. 



El Parlament europeu, en la seva resolució d'11 de juny de 2013 sobre habitatge social a la 

Unió Europea, abans citada “Demana als Estats membres i a les autoritats regionals i locals que 

adoptin mesures eficaces i incentivadores, basant-se en anàlisis prospectives de la necessitat 

d'habitatges, per lluitar contra l'existència d'habitatges buits de llarga durada, en especial, a les 

zones amb tensions, per lluitar contra l'especulació immobiliària i mobilitzar aquests 

habitatges per convertir-les en habitatges socials”. 

Efectivament, països com França, Bèlgica, Anglaterra o els Estats Units d'Amèrica, entre 

d'altres, estableixen a través de la seva legislació mesures per combatre l'existència 

d'habitatges buits. Si bé tots aquests països recorren a mesures de foment, també tots ells 

combinen aquestes amb intervencions públiques de limitació que poden arribar fins a 

l'expropiació de l'ús de l'habitatge buit que incompleix la seva funció social (com és el cas 

anglès, on la llei permet l'expropiació de l'ús d'habitatges privats que hagin estat buits almenys 

sis mesos, mitjançant l'emissió d'EDMO, Empty Dwellings Management Orders. 

La Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a l’obligació dels 

poders públics d’impedir l’especulació (article 47), imposa també als poders públics el deure 

de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera antisocial (article 33) i subordina 

tota la riquesa, sigui quina en sigui la titularitat, a l’interès general (article 128). 

Així mateix, l’article 5 de l’Estatut disposa que totes les persones tenen dret a viure lliures de 

situacions d’explotació i maltractaments, com les que, de facto, comporten la manca d’un 

habitatge digne o el sobreendeutament. D’altra banda, i en els mateixos termes que el Pacte 

internacional dels drets econòmics, socials i culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els 

poders públics a vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, 

especialment de les més vulnerables. En aquest sentit, l'article 148.1.3 de la Constitució atorga 

a les comunitats autònomes la potestat d’assumir competències en matèria d'habitatge, i 

efectivament l’article 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 

aquesta matèria, com també li atribueix, per mitjà de l'article 123, la competència exclusiva en 

matèria de consum. 

Ja en el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació d’eradicar-

ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són objecte de la Llei 18/2007, del 28 de 

desembre, del dret a l’habitatge, l’article 4 de la qual determina que el conjunt d’activitats 

vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials es configuri com un 

servei d’interès general per a assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.  

S’ha de reconèixer de manera explícita, i com a dret subjectiu, del dret a un habitatge estable a 

favor dels qui, no disposant d'un habitatge digne i adequat en l'esmentada accepció, manquen 

dels recursos econòmics precisos per aconseguir-ne una.  

Així mateix, és una exigència social la reacció dels poders públics per assegurar el dret a 

l'habitatge de les persones afectades per desnonaments provinents d'execucions hipotecàries, 

a fi que puguin continuar ocupant el seu habitatge, el que ha de suposar, en el marc de la 

normativa legal aplicable, la atribució als poders públics de l’exercici de formes d’actuació en el 

marc de l’exercici de les seves competències en matèria d’habitatge, consum i serveis socials.  



Els poders públics han de ser capaços de reaccionar amb diferents nivells d’articulació, als 

efectes d’atendre la situació d'emergència social provocada per drames humans que han 

arribat que sigui el propi dret a la vida el que s'hagi truncat com a conseqüència de les 

privacions del dret a l’habitatge; d'altra banda, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea de 14 de març de 2013 (Assumpte C-415-11), posa en evidència la necessitat d'una 

actuació urgent dels poders públics, en els seus respectius àmbits competencials, dirigits a la 

salvaguarda dels drets fonamentals i estatutaris que van lligats a l'ús i gaudi de l'habitatge 

habitual. 

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 

l'habitatge i la pobresa energètica, fruit d’una ILP, va establir mesures que tenien per objecte 

protegir als més desfavorits, mitjançant la intervenció de la Generalitat de Catalunya en 

l’exercici de les competències que li són pròpies, en matèria d’habitatge, consum i serveis 

socials. 

No obstant això, aquesta Llei 24/2015 ha estat objecte de recurs d’inconstitucionalitat per part 

del Govern de l’Estat, el que ha obligat a cercar els mecanismes alternatius que, en el marc 

normatiu vigent, i en exercici de les competències pròpies de la Generalitat, permetin ajudar 

als més desfavorits.  

Per aquesta raó, els mecanismes previstos en la present llei tenen per finalitat ajudar a les 

persones que es trobin en risc d’exclusió residencial, o ja es trobin en aquesta situació, cercant 

fórmules d’actuació de les Administracions Públiques catalanes que, sota el principi de 

cooperació, permetin reaccionar i, al mateix temps, conciliar tots els béns jurídics a protegir. 

En aquest sentit, les mesures previstes a la present llei no substitueixen d’altres que es puguin 

haver-ne establert legalment, i s’han d’entendre sota el prisma de la seva complementarietat 

amb d’altres, estatals o locals, que s’estableixin.  

Una de les prioritats de les polítiques públiques d’habitatge ha estat i continua sent la 

mobilització del Parc dels habitatges buits, en funció de les necessitats de cada municipi. Per 

tant, s’han d’abordar les polítiques socials d’habitatge d’una manera conjunta des de tots els 

àmbits, tal com s’ha fet amb mesures que s’adrecen en aquesta direcció des del primer 

moment des dels propis municipis. Per això, és important mantenir la relació de confiança amb 

la què s’ha treballat des dels municipis amb la pròpia Generalitat, coneixedors de què l’esforç 

conjunt de les administracions públiques catalanes és el que ha de donar una resposta en tot 

el seu conjunt a la problemàtica de l’accés a l’habitatge. Amb aquesta finalitat, la 

documentació que integra l’expedient d’elaboració de la norma ha incorporat el compromís de 

la Generalitat de Catalunya de coresponsabilitat en les despeses mitjançant l’establiment de 

les mesures de foment que siguin necessàries per a la implantació i execució de la norma.  

Les mesures previstes en aquesta llei tenen per objecte la protecció de les persones i unitats 

familiars que es troben en situació d’exclusió residencial, derivada d’una situació de 

sobreendeutament, o en risc de trobar-se en aquesta situació. Per aquesta raó, el legislador 

català té com a finalitat cercar solucions que permetin que una persona pugui fer front als seus 

deutes  derivats d’una relació de consum, que inclourien les derivades del pagament de 

l’habitatge,  provocada per causes sobrevingudes, com les que han derivat de la crisi 

econòmica que està afectant la societat catalana.  



Aquesta llei consta de divuit articles agrupats en tres títols, i de set disposicions addicionals, 

dos disposicions finals i un annex. 

Títol I. Disposicions generals  

Art. 1. Objecte 

1. L’objecte de la present llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del dret a 

l’habitatge, consum i serveis socials, en relació amb les persones físiques que, residents a 

Catalunya,  es troben en situació o en risc d’exclusió residencial. S’entén que es troben en risc 

d’exclusió residencial les persones i unitats familiars recollides als apartats 10 i 11 de l’article 5 

de la Llei 24/2015. 

2. El que disposa aquesta llei s’entén sense perjudici d’altres mesures protectores previstes a 

la normativa vigent. En el cas de concurrència de règims que resultin incompatibles, s’estarà al 

que resulti més beneficiós per l’interessat, a petició d’aquest.  

Art. 2. Principis 

Les polítiques públiques que es promoguin en compliment de la present llei estan sotmeses als 

següents principis 

a) col·laboració i coordinació de totes les Administracions Públiques catalanes en la garantia 

del dret al gaudiment d’un habitatge digne, adequat i accessible 

b) coherència de les actuacions públiques i privades en les iniciatives relacionades amb 

l’efectivitat del dret a accedir a l’ocupació legal d’un habitatge digne i adequat 

 

c) planificació i programació de les polítiques públiques d’habitatge i allotjament dotacional, 

des de la consideració de que l’habitatge de lloguer és un instrument fonamental per donar 

resposta al manament constitucional representat en el dret a un habitatge, amb la dotació 

econòmica corresponent.  

 

d)foment de la participació de les entitats privades en la solució de les situacions d’emergència 

social 

 

e) eradicació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret al gaudiment d’un habitatge 

 

f) establiment de mesures d’acció positiva a favor dels col·lectius més vulnerables.  

 

g) aportació dels mitjans personals, tècnics i financers necessaris per garantir els drets i les 

mesures contingudes en aquesta Llei. 

 

Art. 3. Fórmules d’actuació   

1. Les administracions públiques catalanes, en protecció de les persones  que es troben en 

situació de risc d’exclusió social, al marge d’altres fórmules prevista a la resta de l’ordenament 

jurídic que siguin compatibles, poden adoptar les fórmules d’actuació següents: 

a) mediació en l’àmbit del consum 

b) expropiació temporal d’habitatges buits  



c) expropiació del dret d’ús en els casos previstos en aquesta llei  

d) Obligació de reallotjament en determinats supòsits de persones o unitats familiars en 

situació de risc d’exclusió residencial 

2. Les fórmules d’actuació previstes en la present llei  s’aplicaran d’acord amb els principis de 

proporcionalitat, adoptant la que sigui menys perjudicial pels administrats i garanteixi l’ús 

adequat de l’habitatge. Igualment s’ha d’estar al principi de subsidiarietat, tant en l’exercici de 

les fórmules d’actuació previstes en aquesta llei, com en l’aplicació del marc sancionador, 

d’acord amb el que disposa la disposició final 1ª de la Llei 24/2015.  

 

Art. 4 Definicions 

a) situació de Sobreendeutament: 

Situació d’incapacitat manifesta d’una persona per fer front als seus deutes  derivats d’una 

relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com l’atur, incapacitat d’un membre 

de la unitat familiar o d’altres situacions anàlogues, alienes a la voluntat dels deutor, que 

provoquen una disminució important de la seva capacitat econòmica 

b) Persona sobreendeutada: 

Tota persona física que es troba en situació de sobreendeutament, com a deutor principal o de 

manera solidària, avalista o fiador, com a conseqüència d’una o vàries relacions de consum. 

c) Relació de consum: 

La que es defineix a l’article 111-2.m) de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum. 

d) Habitatge Habitual: 

Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràcter permanent i continuat. Només pot 

haver-hi un habitatge habitual simultani per a cada unitat de convivència. L’acreditació de 

l’habitatge habitual es pot fer amb l’empadronament, la declaració de renda, la inclusió en el 

cens electoral o qualsevol altre document acreditatiu del domicili principal. 

e) Risc d’exclusió residencial: 

Situació econòmica personal prevista als apartats 10 i 11 de l’article 5 de la Llei 24/2015, del 29 

de juliol. 

f) situació d’exclusió residencial 

Les persones o unitats familiars que no disposen d’habitatge o han perdut la propietat o la 

possessió immediata de l’immoble que constitueix el seu habitatge, no tenint habitatge 

alternatiu ni ingressos suficients per a aconseguir un habitatge digne i adequat, amb un nivell 

d’ingressos inferiors a l’indicat a l’apartat anterior. 

g) Bona fe de la persona deutora: 

La bona fe de la persona sobreendeutada  es presumeix quan aquesta situació ha esdevingut 

per causes sobrevingudes. 

h) Estudi d’orientació: 

Estudi basat en l’anàlisi dels elements actuals i futurs que determinen l’actiu i el passiu de la 

persona sobreendeutada, així com la seva situació personal i familiar, en què  es tindrà en 

compte el patrimoni, els ingressos econòmics i les condicions socials.. 

i) Pla de sanejament: 

Un programa integral i econòmic respecte al passiu, per donar compliment a les obligacions de 

crèdit de la persona sobreendeutada, que té per objecte restablir la solidesa econòmica de la 

persona sobreendeutada, amb l'adopció de mesures de reorganització, reestructuració, 

períodes d’espera, quitances o condonació dels deutes i de les despeses. 

 

Títol I 

Art. 5. Comissió d’habitatge i assistència davant situacions d’emergència social (CHASE) 



Es crea la Comissió d’habitatge i assistència davant situacions d’emergència social, la qual té 

per objecte coordinar l’actuació de les administracions públiques catalanes en l’establiment de 

mecanismes de solució de conflictes i aplicació de les mesures d’acció protectora recollides en 

aquesta llei, amb la participació de entitats sense ànim de lucre representatives d’interessos 

afectats.   

Art. 6. Estructura territorial 

1. La CHASE s'estructura en seccions territorials la demarcació de les quals es correspon amb 

els àmbits territorials de les delegacions del Govern de la Generalitat.  

2. La CHASE depèn del departament competent en matèria d’habitatge. 

3. Per Ordre del titular del departament competent en matèria de habitatge, es poden crear 

Comissions en d’altres territoris, en funció del volum de feina o altres necessitats tècniques, 

per millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. 

 

Art. 7. Composició 

1. Cada secció de la CHASE té la composició següent: 

a) un representant del departament competent en matèria de Habitatge, que n’ostenta la 

presidència 

b) un representant del Departament competent en matèria de Consum 

c) un representant del Departament competent en matèria d’Economia 

d) un representant del Departament competent en matèria de Justícia 

e) un representant del Departament competent en matèria de Serveis Socials 

f) dos representants de les entitats associatives municipalistes més representatives 

g) un representat de les organitzacions de persones consumidores, escollit pel Consell de 

Persones Consumidores de Catalunya 

h) un representant de les entitats financeres i de crèdit 

i) un representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 

j) dos representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya 

2. Els membres de la Comissió, i si escau, els membres suplents són nomenats per la persona 

titular del departament competent en matèria de Habitatge, a proposta dels organismes que 

en formen part. 

Per tractar assumptes específics, es poden demanar informes i assistir a la Comissió, amb veu i 

sense vot, a persones expertes en l’àmbit de la mediació, l’arbitratge, professionals del sector 

financer o persones qualificades en la resolució de conflictes de naturalesa economicosocial. 

3. La secretaria de la CHASE, amb veu i sense vot, és nomenada per la persona titular de la 

presidència de la comissió, d’entre el personal funcionari del departament. 

 

Article 8. Funcions 

Són funcions de la CHASE: 

a) intervenir com a òrgan de coordinació i supervisió en els procediments de resolució 

extrajudicial de conflictes, en els termes establerts en la present Llei. 



b) col·laborar en l’establiment de criteris comuns en l’actuació de les administracions 

públiques catalanes en l’àmbit d’aplicació dels procediments de resolució de conflictes 

previstos en aquesta llei. 

c) Informar i, si s’escau, ratificar el pla de pagaments que li sigui traslladat per la persona 

mediadora en el conflicte sotmès a mediació. 

d) aprovar, si s’escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació concursal 

prevista a la Llei 25/2015  

e) denunciar a les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que puguin 

resultar abusives o contràries a la llei, incloses les referides en el art. 251.6.4 del Codi 

de consum de Catalunya 
 

Article 9. Funcionament i adopció d’acords  

1. Els acords de la Comissió s’adopten per majoria simple de vots. El vot del President, en cas 

d’empat, és diriment. 

2. En tot allò no previst en aquest Decret, el funcionament de la Comissió és regeix per la 

normativa general de funcionament dels òrgans col·legiats, especialment pel que preveu la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 

 

Títol II. Mesures protectores en matèria d’habitatge i consum 

Capítol I. Mesures protectores en matèria de sobreendeutament 

Art. 10. Mediació en l’àmbit del consum.  

1. En el cas de consumidors que es trobin o es puguin trobar en una situació de 

sobreendeutament  derivada d’una relació de consum, s’haurà d’aplicar el que disposa l’article 

132-4 apartat 3 de la Llei 22/2010, per la qual s’aprova el Codi de Consum de Catalunya.  

2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable en els casos en què existeixi un 

procediment judicial concursal.  

Art. 11. Procediment de mediació 

1. El procediment de mediació es regeix pel que disposa la Llei 22/2010, amb les particularitats 

recollides en aquesta llei.  

2. En tot allò que no estigui previst en la normativa de consum, s’estarà a les disposicions del 

procediment administratiu comú.  

Art. 12. Naturalesa voluntària del procediment de mediació 

1. El procediment s’inicia per sol·licitud de la persona deutora. 

2. La sol·licitud s’ha de dirigir a la secretaria de la Comissió del territori on la persona té la seva 

residència habitual. 

3. El procediment és, preferentment, electrònic. 

 

Art. 13. Admissió a tràmit i trasllat als creditors 



1. La Comissió pot acordar l’admissió a tràmit de la sol·licitud o la inadmissió. 

2. L’admissió a tràmit de la sol·licitud té el caràcter d’acord d’inici del procediment i s’ha de 

documentar en l’expedient.  

3. L’acord d’inici s’ha de notificar a totes les entitats i persones creditores que constin en la 

petició formulada per la persona deutora. El creditor podrà acordar, la suspensió dels 

interessos moratoris i també podrà sol·licitar la suspensió dels procediments d’execució 

singulars que hagin instat, així com pot aportar en un termini de 15 dies naturals propostes 

alternatives de redreçament de la situació de sobreendeutament, i formular objeccions, si 

escau, respecte al deute declarat i manifestar el seu desacord amb l’import del deute o dels 

interessos.  

4. L’acord d’inici ha de designar la persona que actuarà com a mediador. 

5. L’acord també establirà la data i hora de la sessió de mediació amb les parts implicades. 

6. La persona mediadora i les parts han d’actuar d’acord amb les exigències de la bona fe. 

7. La Comissió pot acordar la publicació de l’acord d’admissió al portal habilitat a l’efecte, si 

considera que poden haver-ne tercers creditors. 

 

Article 14. Fase de mediació 

1. La persona mediadora, elabora un Estudi d’orientació, en els que s’analitza l’actiu actual i 

futur previsible i el passiu actual i futur de la persona deutora, la seva situació personal i 

familiar, i si escau, els plans convencionals de reestructuració dels deutes, aportats pels 

diferents creditors, i proposa un Pla de sanejament que permeti el redreçament de la situació 

econòmica de la persona deutora amb una durada màxima de 3 anys. 

 

2. El Pla de sanejament pot incloure: 

a) La reordenació dels préstecs o crèdits i possibles deutes restants, amb possibilitat 

d’ajornaments o fraccionament de pagaments, fins a un límit màxim de 3 anys, amb interessos 

que no poden superar l’interès legal del diner incrementat en 2 punts. 

b) La condonació parcial o total dels deutes. 

c) La liquidació del patrimoni de la persona deutora, amb la satisfacció dels deutes mitjançant 

l’import obtingut, restant condonats els deutes restants. 

d) En cas que la persona deutora estigui en situació de risc d’exclusió residencial, es pot 

acordar l’alliberament de deutes, sempre que la persona renunciï expressament a fer en el 

futur pagaments a crèdit, ajornats o similars, en el termini establert en el propi Pla. 

e) Qualsevol altre qüestió que sigui de rellevància i, en especial, altres limitacions de la persona 

deutora en relació a la seva capacitat de disposició patrimonial. 

3. A la sessió de mediació, la persona mediadora presenta l’estudi d’orientació i el pla de 

sanejament a les parts interessades i compareixents, que poden manifestar el que considerin 

en relació a la proposta, i proposar les modificacions necessàries per arribar a un acord. 

4. De la sessió s’aixeca un acta i s’elabora una proposta definitiva de Pla de sanejament o la 

proposta de tancament del procediment per desacord, que la persona mediadora ha de 

presentar a la Comissió per a la seva ratificació. 

5. La fase de mediació podrà tenir les sessions que siguin necessàries per tal d’arribar a un 

acord, amb una durada màxima de dos mesos. 

 

Article 15. Acords de la Comissió  



1. La persona mediadora trasllada a la Comissió la proposta de resolució de la mediació  que 

inclogui, si s’escau, el Pla de sanejament proposat.  

2. Si la comissió ho considera necessari, pot convocar a les parts per tal d’aprofundir el debat 

de les propostes dirigides al redreçament de la persona deutora. Els membres de la Comissió 

poden demanar als interessats els aclariments necessaris. 

3. En cas d’acord, la Comissió ratifica el Pla de sanejament acordat i el termini d’execució. 

En cas de desacord, la comissió finalitza el procediment amb una resolució en que es detalla el 

Pla de sanejament proposat, que es considera adequat per redreçar la situació de 

sobreendeutament, i fa constar els punts de desacord i d’acord si n’hi ha, i, si s’escau, les 

recomanacions que consideri oportunes. Aquesta resolució es notificarà a les parts, i podrà ser 

presentada davant l’òrgan jurisdiccional, en cas que qualsevol de les parts decideixi recórrer a 

un procediment judicial. 

4. La comissió pot reformular els termes del Pla de sanejament i tornar a sotmetre’l a les parts. 

5. En cas de desistiment del sol·licitant, es farà constar en acta el desistiment. 

6. De cada sessió se’n aixeca acta que resumirà breument els debats i els acords a què es pugui 

haver arribat. 

Les actes, amb el contingut dels acords, estaran signats pel secretari de la Comissió amb el 

vistiplau del president de la Comissió. 

7. Les resolucions de les comissions tenen naturalesa administrativa i són susceptibles de 

recurs davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sense perjudici de la 

possibilitat d’interposar recurs de reposició en el termini d’un mes. 

8. Si en el procediment de mediació no s’arriba a un Acord, el Pla de Sanejament pot ésser 

requerit i considerat per l’autoritat judicial en casos de procediments judicials per 

impagaments derivats de situació de sobreendeutament, o bé pot ésser aportat per les parts 

en el dit procediment. En qualsevol cas, es respectarà el principi de confidencialitat i la 

protecció de dades de caràcter personal.  

9. Les resolucions de la CHASE, respectant la normativa de  protecció de dades de caràcter 

personal, seran objecte de publicitat mitjançant el portal de internet habilitat a l’efecte.  

 

Capítol II. Mesures per augmentar el parc social d’habitatges assequibles de lloguer 

Art. 16. Utilització temporal d’habitatges buits per causa d’interès social 

1. D’acord amb la normativa d’expropiacions, les Administracions Públiques catalanes, per 

causa d’interès social, als efectes de dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles de 

lloguer per atendre les necessitats d’habitatge de les persones que es troben en situació de 

risc o d’exclusió residencial, poden procedir a la expropiació forçosa de l’ús temporal de 

l’habitatge, per un termini mínim de 4 anys i màxim de 10 anys, d’acord amb l’article 72 de la 

Llei d’expropiació forçosa. 

2. Als efectes del que disposa l’article 72 de la Llei d’expropiació forçosa, caldrà la concurrència 

dels requisits següents: 

a) els immobles es trobin en les àrees indicades en els apartats 1 i 2 de  l’article 15 de la Llei de 

l’habitatge de 2007, o en aquells municipis declarats per Decret del Govern de la Generalitat, 

atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges buits existent en 

l’àmbit territorial corresponent. En la determinació d’aquest àmbit, amb audiència de les 



entitats locals afectades, s’ha de donar participació al Consell de Governs Locals o a les 

organitzacions associatives dels ens locals més representatives.  

b) els habitatges es trobin inscrits al registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense 

títol habilitant, o siguin susceptibles de ser-ho.   

3. El procediment s’iniciarà mitjançant comunicació al titular de l’habitatge, als efectes de què 

acrediti, en el termini d’un mes, que disposa d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació. 

Passat aquest termini, s’iniciarà el procediment expropiatori, si aquest no inicia un 

procediment per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una Administració Pública 

catalana per a l’establiment d’un lloguer social, que ha de concloure en el termini de 3 mesos.  

4. Atenent a la necessitat urgent a satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació 

forçosa porta implícita la declaració d’urgent ocupació, als efectes previstos a l’article 52 LEF.  

5. El que disposa aquest article està sotmès al compliment per part del beneficiari de la càrrega 

de complir amb la funció desatesa, causa de l’expropiació temporal, a partir del moment en 

què l’habitatge estigui en condicions d’ús efectiu i adequat.  

6. L’import de l’expropiació temporal es determinarà per acord de les parts, atenent als criteris 

de lloguer social establerts a l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei 24/2015 i, en cas de manca 

d’acord, es fixarà per part del Jurat d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la seva normativa 

reguladora. En tot cas, en la determinació de l’import, s’haurà de tenir en compte el cost de 

l’adequació de l’habitatge, als efectes de garantir que l’immoble es troba en condicions d’ús 

efectiu i adequat, tal com estableix l’article 30 de la Llei d’habitatge de Catalunya.  

7. L’exercici d’aquest dret es farà adequada al principi de proporcionalitat, tenint en compte 

les necessitats residencials existents al municipi corresponent, i l’esforç o càrrega en relació 

amb la cessió d’habitatge de lloguer assequible que hagi estat realitzada per part del titular de 

l’habitatge d’immobles de la seva titularitat, directa o indirecta.   

8. El termini a que fa referència l’apartat 1 es comptarà a partir de la ocupació efectiva de 

l’habitatge, una vegada aquest hagi estat adequat. 

 

Capítol III. Mesures per a evitar la  manca d’habitatge de persones o unitats familiars en 

situació de risc d’exclusió residencial.  

Art. 17. Expropiació de l’ús  

1. La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pagament de 

préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge, establerts per la impossibilitat de retornar el 

préstec hipotecari, quan el transmitent o unitat familiar que la integra no tingui una alternativa 

d’habitatge pròpia i es trobi en situació de risc d’exclusió residencial, estan sotmesos al 

procediment de mediació de l’article 10. 

2. En aquest cas, les persones o unitats familiars que consideren que es troben en aquesta 

situació han de posar-ho en coneixement de l’òrgan de l’administració competent en matèria 

de serveis socials, el qual ha d’emetre informe sobre l’existència de situació de risc d’exclusió 



residencial i, en cas que sigui favorable, ho posarà igualment en coneixement dels òrgans 

corresponents competents en matèria d’habitatge, als efectes de l’adopció de les mesures de 

protecció previstes en la present llei. 

3. Quan l’adquirent de l’habitatge estigui inscrit al Registre d’habitatges buits i d’habitatges 

ocupats sense títol habilitant, i l’habitatge objecte de transmissió es trobi en els àmbits 

territorials a que fa referència l’article 16.2.a), les administracions públiques poden exercir una 

expropiació del dret de l’ús recollit a l’article 562.1 del Codi Civil de Catalunya, a favor de les 

Administracions Públiques Catalanes i per un període de tres anys, als efectes de permetre el 

reallotjament.  

4. L’import de l’expropiació temporal es determinarà per acord de les parts, atenent als criteris 

de lloguer social establerts a l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei 24/2015 i, en cas de manca 

d’acord, es fixarà per part del Jurat d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la seva normativa 

reguladora. 

5. Atenent a la necessitat urgent a satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació 

forçosa porta implícita la declaració d’urgent ocupació, als efectes previstos a l’article 52 LEF.  

Article 18. Obligació de reallotjament en determinats supòsits de persones o unitats 

familiars en risc d’exclusió residencial. 

1. S’estableix un sistema transitori i excepcional per al reallotjament dels ocupants de 

determinats habitatges quan les persones o unitats familiars que els ocupen es troben en risc 

d’exclusió residencial i es puguin trobar en una situació de pèrdua de l’habitatge, sempre i 

quan no tinguin cap altre habitatge en propietat. 

2. Els supòsits de pèrdua de l’habitatge contemplats en aquest article són els següents: 

a) La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pagament de 

préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge habitual o la signatura de la compravenda d’un 

habitatge que tingui com a causa de la venda la impossibilitat per part del prestatari de 

retornar el préstec hipotecari.  

b) L’execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de lloguer. 

3. Estan obligats, com a última mesura, a oferir als ocupants de l’habitatge que es trobin en les 

condicions de l’apartat primer del present article un reallotjament, en règim de lloguer i per un 

termini de 3 anys, els adquirents dels habitatges i els instants dels processos judicials 

d’execució hipotecària o de desnonament per impagament de rendes de lloguer descrits en els 

apartats a i b anteriors que, a la vegada, siguin persones jurídiques titulars d’habitatges 

inscrits, o susceptibles de ser-ho, al Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense 

títol habilitant o siguin persones jurídiques titulars d’habitatges que hagin adquirit d’un titular 

d’habitatges inscrits en aquell Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el 

titular actual sigui un fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la 

transmissió d’accions o participacions de societats mercantils. 

L’obligació de reallotjament es subjecta a les següents condicions: 



a. Durant la vigència del contracte lloguer, la renda contractual s’ha d’ajustar al que disposa 

la lletra a) de l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei 24/2015.  

b. L’habitatge alternatiu ha de trobar-se al mateix terme municipal, llevat que es disposi d’un 

informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un altre terme 

municipal no ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la 

unitat familiar. 

 

c. L’obligació de reallotjament és aplicable abans de l’adquisició del domini en el cas de 

l’apartat 2.a, o a partir del moment que hagi estat notificada la voluntat de presentar o 

s’hagi presentat la demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per manca 

de pagament de les rendes de lloguer en els casos previstos a l’apartat 2.b. 

 

d. L’oferiment de reallotjament a què fa referència l’apartat 4 anterior s’ha de comunicar, en 

un termini de tres dies hàbils des de la realització de l’oferta, a l’ajuntament del municipi 

en què es troba situat l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

5.La vigència de les mesures previstes a aquest article s’estableix amb un caràcter temporal 

màxim de tres anys des de l’endemà de l’entrada en vigor d’aquesta llei, sense perjudici de la 

durada dels contractes de lloguer concertats a l’empara del present article.  

 

Disposició addicional primera 

Les Administracions Públiques Catalanes han d’establir fórmules de cooperació i intercanvi de 

informació, respectant la normativa de protecció de dades, als efectes de establir els marcs 

convencionals i pressupostaris adequats per donar compliment a les previsions d’aquesta llei, 

en el marc de les disponibilitats pressupostàries existents.  

Disposició addicional segona 

Les empreses que atorguen crèdits o préstecs al consum han d’informar expressament en les 

condicions generals o específiques de l’adhesió a l’arbitratge de consum  o, pel contrari, que 

no estan adherides.  

Disposició addicional tercera 

La referència de l’apartat 4 de l’article 132-4 de la Llei 22/2010 a les comissions de 

sobrendeutament s’entén realitzada a la CHASE. 

Disposició addicional quarta 

La gradació de les sancions derivades de les infraccions en matèria d’habitatge, particularment 

les que derivin de l’incompliment de les previstes en aquesta llei, tindrà en compte, com a 

criteri de valoració, el fet que la infracció hagi derivat en una situació efectiva d’exclusió social 

de la persona. 

Disposició addicional cinquena 

Regim sancionador 



 S'afegeix una lletra k) a l'article 124.2 de la Llei 18/2007, amb el text següent: 

k) no sotmetre’s al procediment de mediació en els casos en què sigui legalment preceptiu en 

situacions de sobrendeutament, o que puguin produir una situació de manca d’habitatge de 

persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial 

S’afegeix una lletra l a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, amb el següent 

text: 

“l) la manca de la comunicació de la voluntat de presentar o de la presentació d’una demanda 

d’execució hipotecària o de l’exercici d’una acció de desnonament en els casos establerts a la 

Llei …./2016 , de …, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es 

troben en risc d’exclusió social” 

S’afegeix una lletra m a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, amb el següent 

text: 

m) No oferir el reallotjament establert a l’article 18 de la Llei (...) o oferir el reallotjament 

incomplint les condicions establertes a l’esmentat article.” 

Sisena. Règim especial del municipi de Barcelona 

1. Es crea una secció territorial de la Comissió d’habitatge i assistència davant situacions 
d’emergència social per a l’àmbit del municipi de Barcelona. Integren aquesta secció territorial 
els membres següents: 

 

a) un representant del departament competent en matèria de Habitatge, que n’ostenta la 

presidència, nomenat pel seu titular 

b) tres representants de la Generalitat, nomenats pel Govern 

c) tres representants de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats per l’Alcaldia 

d) un representat de les organitzacions de persones consumidores de l’àmbit territorial de 

Barcelona, escollit pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya 

e) un representant de les entitats financeres i de crèdit 

f) un representant del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

g)dos representants de les entitats del tercer sector social 
 

2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir els mecanismes necessaris, en un termini 

màxim de 4 mesos a comptar de l’entrada en vigor de la llei, per tal de permetre a 

l’Ajuntament de Barcelona, per a l’exercici de les seves competències, la consulta electrònica, 

de manera permanent, de les dades dels habitatges situats al terme municipal de Barcelona i 

inscrits al registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.  

3. En l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, els drets de tanteig i retracte previstos a 

l’article 2 del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària es poden exercir 

per part de l’AHC o per part de l’Ajuntament de Barcelona, i a aquests efectes la decisió de 

transmetre l’habitatge s’ha de comunicar a totes dues administracions. 



4. La competència per sancionar a que fa referència la lletra a) de l’article 131.1 de la Llei 

18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en relació amb les infraccions comeses al 

terme municipal de Barcelona, correspon a l’Ajuntament de Barcelona, si la multa proposada 

supera els 500.000 euros.  

Disposició addicional setena. Recollida i tractament de dades de caràcter personal. 

 
Als efectes de garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics d’aigua potable, 
d’electricitat i de gas, les Administracions Públiques que, a l’empara d’aquesta Llei i de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, hagin d’adoptar mesures per atendre els supòsits d’exclusió 
residencial i de pobresa energètica, poden recollir i tractar totes les dades de caràcter personal 
que siguin necessàries i adequades, sense que calgui obtenir el consentiment de la persona 
afectada per a la comunicació d’aquestes dades. 
 

Amb la mateixa finalitat, les persones jurídiques que, com a propietàries d’habitatges, de 

crèdits personals o hipotecaris o com a comercialitzadores dels subministraments bàsics 

resulten obligades per aquesta Llei i per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, han de comunicar als 

serveis socials municipals competents les dades personals mínimes necessàries per tal que 

puguin atendre i, si escau, evitar els casos d’exclusió residencial o pobresa energètica 

conforme a la present regulació. També resten obligats a aquesta comunicació els poders 

públics que per raó de l’exercici de les seves competències tinguin coneixement de situacions 

d’exclusió residencial i de pobresa energètica. 

Disposició addicional vuitena. Col·laboració dels col·legis professionals.  

Les administracions públiques, en els casos en què no procedeixi el dret a la justícia gratuïta, 

arribarà a acords amb els col·legis professionals als efectes de establir mecanismes de suport 

en matèria de assessorament jurídic i tècnic en les mesures d’aplicació d’aquesta llei.  

 

 

Disposició final primera 

1. La resolució del procediment de mediació a que fa referència el Capítol I del Títol II 

determinarà l’extinció del deute en els termes que estableixi la legislació civil catalana.   

2. El Govern de la Generalitat ha d’iniciar la tramitació d’una modificació de la legislació civil 

per a reforçar la protecció dels consumidors en els processos d’execució derivats de situacions 

de sobreendeutament, incloent, si és el cas, els mecanismes d’extinció del deute. 

 

Disposició final segona 

1. Mentre no s’aprovi el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, el llistat de municipis definits com 

Àrees de demanda residencial forta i acreditada, als efectes d’aquesta llei i del tanteig i 

retracte regulat pel  DL 1/2015 és el que figura a l’annex.  



2. L’actualització continuada de la relació de municipis a que fa referència l’apartat anterior es 

pot fer d’ofici, prèvia audiència dels municipis afectats, o a petició dels municipis que acreditin 

que compleixen els requisits  per a la seva incorporació, tenint en compte les situacions 

d’exclusió residencial existents al seu municipi. 


