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Aportar coneixement i criteri per 

al disseny i implementació de 

polítiques locals d’habitatge

Prestar suport per ampliar l’oferta 

i provisió d’habitatge assequible 

i de qualitat, amb criteris de 

sostenibilitat social, urbana i 

ambiental a tots els municipis

Consolidar una xarxa de serveis

locals d’habitatge que doni 

cobertura a tots els municipis i 

col·laborar amb ells en el 

desplegament de programes i 

ajuts d’habitatge
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Coneixement

• Inventari - Cens 
habitatges buits

• Observatoris - grups 
de seguiment 

Foment

• Estímul i 
concertació de la 
rehabilitació

• Fórmules de gestió 
(Fons lloguer social 
- Borsa de lloguer 
social)

• Ajuts o mesures 
fiscals de caràcter 
positiu

• Noves formes d’ús i 
tinença dels 
habitatges

Reconducció

• Mediació amb grans 
tenidors

• Ordres de 
conservació -
expedients de 
disciplina

• Registre de solars 
sense edificar i 
construccions 
paralitzades

• Tanteig i retracte 
d’habitatges 
provinents 
d’execucions 
hipotecàries

Penalització

• Declaració de l’ús 
anòmal de 
l’habitatge per 
desocupació (Multes 
coercitives i 
Sancions) *

• Taxes per a la 
tramitació 
d’expedients *

• Expropiació 
temporal de l’us
d’habitatges buits 
per causa d’interès 
social

• Recàrrec de l’IBI, 
altres mesures 
fiscals

Linies estratègiques i mecanismes d’intervenció per la 

mobilització dels habitatges buits

*  SentènciesTS desfavorables
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Àmbits d’actuació municipal per a la

mobilització del parc desocupat 

amb suport DIBA (2016-2018)
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Recursos DiBa per a la mobilització dels habitatges desocupats
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1. Detecció d’indicis del parc d’habitatges desocupat

2. Estratègies d’intervenció per a la mobilització del parc desocupat

3. Subvencions per a l’adquisició d’habitatges en exercici del tanteig 

i retracte i a preu per sota mercat

4. Servei de consultes GSHUA



1. Detecció indicis habitatges desocupats                      CS16 - CS17 i CS18

a) Aplicació QlikView 

(gràfics, mapes, dades)
b) Informe Resum

+

a) Dades Generals 

Parc Habitatges
b) Indicis Desocupació Generals:

no empadronament, baix 

consum aigua

c) Indicis Desocupació Parcials: 

transmissions a persones jurídiques, 

habitatges entitats financers

d) Resum dadesEstructura 

contingut

Limitacions de les fonts

(inconnexes i no pensades 

per habitatge)

Limitacions regulació 

“Habitatge desocupat” 

(no creuament dades per detectar)

Limitacions normativa 

“Protecció dades” 

(no localització per sota secció censal)

Condicionants

estructurals

Productes

resultants 
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2.  Estratègies d’intervenció per a la mobilització del parc desocupat

CS16 - CS17 - CS18

• Assessorament tècnic i jurídic per la intervenció en habitatges desocupats 

 Suport en el disseny d’actuacions i instruments de gestió adreçats a la intervenció en 

situacions anòmales i a la mobilització del parc d’habitatge desocupat. 

 Grup de treball dirigit per un advocat especialista extern, amb la participació tècnica i el 

lideratge polític dels ens locals i la coordinació de la Diputació de Barcelona (OH)

• Sessions individualitzades (bossa d’hores) d’assessorament  tècnic i jurídic 

• Suport en la redacció de documents (ordenances, programes, models expedients..)

• Sessions grupals de capacitació tècnica. 

• Lliurament d’un informe executiu final 
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2.  Estratègies d’intervenció per a la mobilització del parc desocupat

CS19 – Reorientació 

• Estudis d’estratègies sectorials d’habitatge per a la mobilització i intervenció 

d’habitatges desocupats i situacions anòmales

Establir línies de definició i desplegament de polítiques concretes  anant des de la        

visó estratègica a la formalització. 

1. Fase inicial d’anàlisi i diagnosi 

 Detecció d’indicis de desocupació – eina QlikWiev

2. Propostes per a la implantació i execució dels instruments d’intervenció en 

els habitatges desocupats:

 full de ruta de les actuacions a realitzar 

 documents de suport necessaris per a cada instrument.
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2.  Estratègies d’intervenció per a la mobilització del parc desocupat

CS20 - continuïtat

• Estudis d’estratègies sectorials d’habitatge per a la mobilització i intervenció 

d’habitatges desocupats i situacions anòmales.

Formació  2020 - novetat

• Curs d’aprofundiment sobre l’ús anòmal dels habitatges 

Adquirir una visió completa de les diferents situacions anòmales de l’habitatge

(desocupació, ocupacions irregulars, sobreocupació, infrahabitatge), la seva regulació i 

aprofundir en les eines de gestió i en la seva aplicació més pràctica des de la 

perspectiva dels serveis locals.
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3 . Subvencions per l’adquisició d’habitatges

Oficina d’Habitatge

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

Línies d’actuació

1. Exercici del dret de tanteig i 

retracte del Decret Llei 

1/2015 (municipis de 

demanda forta i acreditada)  

Fins al 2021 !!!

2. Compra a preu sota mercat

Requisits

• Habitatges adquirits pel transmitent 

a partir del 9/4/2008, en procés 

d’execució hipotecària o mitjançant 

compensació o pagaments de 

deutes amb garantia hipotecària 

• Preu de venda inferior al 80% del 

mòdul de règim especial d’HPO

• Superfície habitatges 45/120 m2

‒ Convocatòria anual

‒ Per ordre d’entrada de sol·licitud
30.000€

Beneficiaris

• Ajuntaments 

Demanda 

residencial 

forta i 

acreditada

• Tots els 

Ajuntaments

Del 2016 - 2019 ha beneficiat a 25 municipis / 31 habitatges adquirits pel parc

públic i finalitat social

Subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret 

de tanteig i retracte del Decret llei 1/2015 i l’adquisició a preu per sota mercat.
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3 . Subvencions per l’adquisició 

d’habitatges



És un servei online de consultes per resoldre dubtes puntuals en matèria d’habitatge,

urbanisme i activitats

S’adreça a tècnics d'ens locals, o càrrecs 

electes, que necessitin respostes ràpides 

sobre qüestions relacionades amb la gestió 

local de l’habitatge, el lloguer i la 

rehabilitació; la redacció i tramitació 

d’instruments de planejament 

urbanístic; la gestió, intervenció i protecció 

legalitat; la gestió i intervenció administrativa 

de les activitats i establiments i la redacció 

de plans de protecció civil, etc...
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Moltes Gràcies !!!! 


