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Disposició final segona. Impacte pressupostari 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

recs als Pressupostos de la Generalitat, o una disminució dels ingressos, produiran 
efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Aícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; portaveus

Proposició de llei d’adopció de mesures urgents enfront la 

inactivitat de la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges 

amb alteració de la convivència veïnal

202-00056/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 78819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Marta Madrenas i Mir, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei sobre l’adopció de mesures enfront la inactivitat de 
la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la 
convivència veïnal

Exposició de motius
El Codi civil de Catalunya, en el seu article 541-1 estableix que la propietat ad-

quirida legalment atorga als titulars el dret a usar de forma plena els béns que en 
constitueixen l’objecte i a gaudir-ne i disposar-ne. Per altra banda, l’article 541-2 del 
mateix cos legal, especifica que les facultats que atorga el dret de propietat s’exercei-
xen, d’acord amb llur funció social, dins dels límits i amb les restriccions establertes 
per les lleis. Esdevé legitimat, per tant, el poder legislatiu, per crear i determinar lí-
mits i restriccions al domini sempre que responguin a la utilitat social dels béns. En 
aquest mateix sentit s’hi ha pronunciat reiterada jurisprudència.

Per altra banda, i a més del que contempla el Codi Civil de Catalunya, la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, faculta al legislatiu a establir 
mesures o mecanismes que puguin donar resposta a problemàtiques diverses com 
la que es produeix quan les persones jurídiques grans tenidores permeten l’ocupa-
ció sense títol habilitant d’una finca de la seva propietat, i aquest ús incorrecte de 
l’immoble genera una alteració de la convivència, de l’ordre públic, o posa en perill 
la seguretat o la integritat de l’immoble, i no n’exerciten l’acció per la seva desocu-
pació.

En la major part dels casos, aquesta problemàtica es produeix quan la titularitat 
de la propietat pertany a persones jurídiques grans tenidores que es desentenen so-
vint de les seves obligacions vers l’immoble i vers la convivència amb el veïnat. No 
actuar davant situacions que generen alteració de la convivència, desordres públics, 
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o fins i tot, permetre que l’immoble s’usi per fets delictius, contravé la funció social 
de l’habitatge, i suposa, a més, l’incompliment dels deures de la propietat.

Davant la negligència en la seva responsabilitat que suposa la inacció de la pro-
pietat en front aquestes situacions conflictives, cal establir els mecanismes que per-
metin als Ajuntaments i a les comunitats de propietaris actuar per restablir la con-
vivència, sempre i quan la propietat sigui una persona jurídica considerada gran 
tenidor per la legislació catalana en vigor (actualment definició establerta en la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica).

A més, tan si l’acció de desallotjament ha estat promoguda per l’ajuntament, com 
si ho ha estat per la comunitat de propietaris on s’ubica l’immoble, l’Ajuntament es-
tarà facultat a adquirir temporalment l’ús de l’habitatge per destinar-lo a polítiques 
públiques d’habitatge social.

S’estableix, per tant, un procediment que s’haurà d’iniciar amb un requeriment 
previ a la propietat de la finca, per tal què iniciï el desallotjament en els casos d’alte-
ració de la convivència o desordres públics. La propietat tindrà un termini màxim de 
30 dies naturals per, o bé acreditar documentalment que l’ocupant de l’immoble té 
títol habilitant per ocupar-lo, o bé acreditar documentalment l’exercici de l’acció de 
desallotjament. Transcorregut aquest termini sense que el propietari hagi donat com-
pliment al requeriment en un sentit o altre, l’Ajuntament esdevindrà legitimat per a 
exercitar les accions de desocupació o desallotjament, en substitució de la propietat.

L’administració podrà imposar qualsevol de les sancions ja establertes a la Llei 
d’habitatge de Catalunya, i a més, i com a nova capacitat, podrà adquirir tempo-
ralment l’ús de l’habitatge, per tal de destinar-lo a polítiques públiques d’habitatge 
social.

Per tot l’anterior, es proposen les següents modificacions legislatives: 

Proposició de llei

Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a  l’habitatge
1. Es modifica l’article 5, sobre el compliment de la funció social, apartat 2, al 

qual s’afegeix una lletra g): 
Article 5. Compliment de la funció social
[...]
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un edi-

fici d’habitatges en el supòsit que: 
[...]
g) Quan els propietaris, persones jurídiques grans tenidors, no iniciïn les ac-

cions de desallotjament requerides per l’administració competent o la comunitat de 
propietaris, i l’habitatge es trobi ocupat sense títol habilitant i d’aquesta situació se 
n’hagi derivat una alteració de la convivència, de l’ordre públic, o posi en perill la 
seguretat o la integritat de l’immoble.

2. Es modifica l’article 41, sobre la detecció d’utilitzacions i situacions anòmales 
dels habitatges, apartat 1, al qual s’afegeix una lletra c): 

Article 41. Detecció d’utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges
1. Són utilitzacions anòmales d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges: 
[...]
c) L’ocupació sense títol habilitant en supòsits que alterin la convivència o l’ordre 

públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

3. S’introdueix un nou article 44 bis, que queda redactat en els termes següents: 
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Article 44 bis. Accions per actuar davant d’ocupacions sense títol habilitant en 
supòsits d’alteració de la convivència o de l’ordre públic o que posin en perill la se-
guretat o la integritat de l’immoble.

1. En els supòsits d’ocupació d’un immoble sense títol habilitant, la propietat, si 
és persona jurídica gran tenidor, està obligada a exercitar les accions necessàries 
per a desallotjar-lo quan d’aquesta situació se n’hagi derivat una alteració de la con-
vivència, de l’ordre públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

2. En el cas que es produeixi el supòsit descrit en el punt anterior i la propietat 
no exerciti les accions necessàries per al desallotjament, l’Ajuntament del municipi 
on s’ubiqui l’immoble, com a administració competent, podrà instar a la propietat el 
compliment de la seva obligació.

L’ajuntament requerirà a la propietat, per tal que en un termini màxim de cinc 
dies naturals, acrediti documentalment l’existència de títol d’ocupació habilitant si 
s’escau; exigint en el mateix requeriment, que en un termini màxim de 30 dies natu-
rals acrediti documentalment el compliment de l’obligació d’exercici de les corres-
ponents accions de desallotjament.

3. Si en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la recepció del re-
queriment, o publicació en el tauler d’anuncis municipal, la propietat no ha acredi-
tat documentalment que l’ocupant de l’immoble té títol habilitant per ocupar-lo, ni 
ha acreditat documentalment haver exercitat les accions judicials corresponents pel 
desallotjament, l’Ajuntament, com a administració competent, esdevindrà legitimada 
per a substituir-la en el seu exercici i obtenir el desallotjament de l’immoble ocupat.

4. L’ajuntament, que actuï en substitució de la propietat, tindrà dret al reembos-
sament íntegre dels costos derivats del procediment, sens perjudici de la imposició 
de les sancions que resultin procedents.

4. Es modifica l’article 118, sobre la quantia de les sancions, apartat 7, que queda 
redactat en els termes següents: 

Article 118. Quantia de les sancions
[...]
7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l’import cor-

responent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la reso-
lució sancionadora. En el supòsit de la infracció regulada per l’article 124.1.k), els 
ajuntaments podran adquirir temporalment l’ús de l’habitatge durant un termini de 
set anys. L’administració l’haurà de destinar a polítiques públiques de lloguer social, 
i podrà rescabalar-se amb les rendes que percebi del deute originat per l’exercici ju-
dicial de les accions corresponents i de les despeses derivades d’adequar l’habitatge 
a la normativa d’habitabilitat. Podrà, a més, destinar-les al cobrament de les san-
cions imposades.

Els ajuntaments també podran adquirir temporalment per un termini de set anys 
l’ús dels habitatges que hagin estat desocupats a instancies de les comunitats de 
propietaris, tal i com ve regulat en l’article 553-40 bis del Codi Civil de Catalunya.

5. Es modifica l’article 124, sobre les infraccions greus, apartat 1, en el qual 
s’afegeix una lletra k): 

Article 124. Infraccions greus
1. Són infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari: 
[...]
k) Incomplir el requeriment de l’administració competent en el supòsit de l’arti-

cle 44 bis en el termini establert.

Article 2. Modificació de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 553-40, que queden redactats en 

els termes següents: 
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Article 553-40. Prohibicions i restriccions d’ús dels elements privatius i comuns
1. Els propietaris i els ocupants, amb títol o sense, no poden fer en els elements 

privatius, ni en la resta de l’immoble, activitats o actes contraris a la convivència 
normal en la comunitat o que malmetin o facin perillar l’immoble. Tampoc no po-
den dur a terme les activitats que els estatuts, la normativa urbanística o la llei ex-
clouen o prohibeixen de manera expressa.

2. La presidència de la comunitat, si es fan les activitats o els actes a què fa refe-
rència l’apartat 1, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels propietaris, 
ha de requerir fefaentment a qui les faci que deixi de fer-les. Si la persona requerida 
persisteix en la seva activitat, la junta de propietaris pot exercir contra els propieta-
ris i els ocupants de l’element privatiu l’acció per a fer-la cessar, que s’ha de tramitar 
d’acord amb les normes processals corresponents. Una vegada presentada la deman-
da, que s’ha d’acompanyar amb el requeriment i el certificat de l’acord de la junta 
de propietaris, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures cautelars que consideri 
convenients, entre les quals, la cessació immediata de l’activitat prohibida.

Quan l’actuació contrària a la convivència o que malmeti o faci perillar l’immo-
ble es realitzi per qui ocupa l’element privatiu il·legítimament i sense la voluntat del 
propietari, la junta de propietaris pot exercitar l’acció exclusivament contra l’ocupant 
infractor, o els ignorants ocupants, si no coneix la seva identificació, sense necessitat 
de requeriment previ, i obtenir el desallotjament de l’element ocupat.

2. S’afegeix un article 553-40 bis, que queda redactat en els termes següents: 
Article 553-40 bis. Dret per actuar davant situacions d’alteració de la convivèn-

cia o de l’ordre públic o que posin en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.
1. En els supòsits d’ocupació de l’habitatge sense títol habilitant, la propietat, si 

és persona jurídica gran tenidora, està obligada a exercir les accions necessàries per 
a desallotjar-lo quan d’aquesta situació se n’hagi derivat una alteració greu de la con-
vivència, de l’ordre públic o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

2. Les comunitats de propietaris, podran requerir a la propietat el compliment 
de l’obligació establerta per l’apartat 1. Per fer-ho, la junta de propietaris, haurà de 
requerir fefaentment a la propietat el compliment de l’obligació establerta per l’apar-
tat 1. La publicació del requeriment en el tauló d’anuncis de la comunitat, produeix 
l’efecte de notificació efectiva quan la personal no ha reeixit.

3. Si en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la recepció del re-
queriment, o de la publicació en el tauló d’anuncis en el seu cas, la propietat no ha 
acreditat a la comunitat de propietaris l’inici de l’acció judicial corresponent aquesta 
estarà legitimada per a substituir-la en el seu exercici i obtenir el desallotjament de 
l’habitatge ocupat.

4. L’acció de desallotjament i l’adopció de les mesures cautelars, s’han de tra-
mitar d’acord amb les normes processals corresponents. Una vegada presentada la 
demanda, que s’ha d’acompanyar amb el requeriment i el certificat de l’acord de la 
junta de propietaris, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures cautelars que consi-
deri convenients, entre les quals, la desocupació immediata de l’habitatge.

5. La comunitat de propietaris, que ha actuat en substitució de la propietat té dret 
al reembossament íntegre dels costos derivats del procediment.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupos-

tos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l’entrada en vigor 
de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Ge-

neralitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Marta Madrenas i Mir, diputada, GP JxCat

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir dotze membres del Consell Assessor del 

Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o 

Penes Cruels, Inhumans o Degradants

284-00001/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 78151; 78153; 78157; 78440; 78541; 78619 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

Reg. 78151

A l’atenció de la Mesa del Parlament de Catalunya
Honorables membres de la Mesa,
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació 

del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, lnhumans o Degradants format per diversos experts aliens 
a la institució. Dos dels seus membres han de ser proposat per “centres universitaris 
de recerca en matèria de drets humans”

Atès que el passat 19 d’octubre es va iniciar el procediment per elegir membres 
del Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya i que entre les vacants hi 
ha la dels professionals abans esmentats, per la present la Universitat Pompeu Fa-
bra presenta la candidatura del professor Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia 
del dret de la nostra Universitat, per formar part del Consell assessor del Síndic de 
Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, lnhumans 
o Degradants. A aquests efectes, i per tal que la seva candidatura sigui considerada, 
adjunto el currículum vitae de la professor Moreso.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Oriol Amat i Salas, rector de la Universitat Pompeu Fabra

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 78153

A l’atenció de la Mesa del Parlament de Catalunya
Honorables membres de la Mesa,
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació 

del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, lnhumans o Degradants format per diversos experts aliens 
a la institució. Dos dels seus membres han de ser proposat per «centres universitaris 
de recerca en matèria de drets humans»

Atès que el passat 19 d’octubre es va iniciar el procediment per elegir membres 
del Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya i que entre les vacants hi 

Fascicle tercer


