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Introducció

La Llei pel Dret a l’Habitatge (Llei 18/2007 de 28 de desembre), incideix en el deure de compliment de
la funció social de la propietat (art. 5): “L’exercici del dret de propietat ha de complir la seva funció
social” i, ennumera els supòsits en què s’infringeix aquest deure.

Hi ha incompliment de la funció social d’un habitatge o un edifici d’habitatges quan:

a) Els propietaris incompleixen el deure de conservació i rehabilitació de l’habitatge, sempre
que això comporti un risc per la seguretat de les persones i que se’ls hagi garantit, si en
demostren la necessitat, els ajuts públics suficients per afrontar el cost de la conservació o la
rehabilitació.

b) L’habitatge o l’edifici que estiguin desocupats de manera permanent i injustificada per un
termini de més de 2 anys. L’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant i la transmissió de
la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció social de la propietat.

c) Que l’habitatge estigui sobreocupat.

d) No es destini, un habitatge amb Protecció Oficial, a residència habitual i permanent.
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Programa d’inspecció
d’habitatges buits propietat EEFF

o Inici del Programa, novembre 2016.

o 1.243 habitatges inspeccionats
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Programa d’inspecció d’habitatges buits
propietat EEFF
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Programa de control de l’ús dels habitatges amb
Protecció Oficial promoguts en venda i amb
qualificació vigent.

o Inici del Programa, desembre 2017

o Objectiu: comprovar que els HPO i amb qualificació vigent es destinen a
residència habitual i permanent dels propietaris o ocupants legals, i no a
cap altre ús incompatible amb el d’habitatge, tal com estableix l’art. 78 de
la Llei 18/2007

o 16.000 amb qualificació vigent a Barcelona.

o A data de febrer de 2019 s’han inspeccionat 2.091 habitatges
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Programa de control de l’ús dels habitatges amb
Protecció Oficial qualificats en venda i amb
qualificació vigent.

INFRACCIONS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
(Art. 122 a 125 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre)

INFRACCIÓ SUPÒSITS D'INFRACCIÓ TIPIFICACIÓ IMPORT SANCIÓ PRESCRIPCIÓ DE LA INFRACCIÓ

No destinar l'habitatge a residencia 

habitual i permanent dels propietaris. Art 

123.3 a)

Habitatge desocupat - No utilitzat 

com a primera residència (buit 

almenys 3 mesos seguits l'any) - 

Utilitzat amb ús incompatible al 

d'habitatge

Molt greu. Fins a  900.000 €
4 anys des de la comissió de la 

infracció

Transmetre, llogar o cedir l’ús de 

l'habitatge a persones que no compleixin 

els requisits. Art 123.3 f)

Lloguer de l'habitatge - Cessió de 

l'ús a un tercer - Transmissió 

sense autorització de 

l'Administració

Molt greu. Fins a  900.000 €
4 anys des de la comissió de la 

infracció

Cedir parcialment l’ús de l'habitatge de 

protecció oficial, amb caràcter onerós. Art. 

124.3 c)

Lloguer d'habitació o habitacions Greu. Fins a 90.000 €
3 anys des de la comissió de la 

infracció

Incomplir l'obligació de mantenir els 

habitatges HPO, en estat de ser utilitzats 

per la finalitat que els correspon. Art. 125.3 

a)

Manca d'habitabilitat, per alteració 

de les condicions d'habitabilitat. 

(No ventilació de sala i dormitoris, 

etc...)

Lleu. Fins a 9.000 €
2 anys des de la comissió de la 

infracció

No ocupar els habitatges de protecció 

oficial de forma efectiva i en els terminis 

establerts. Art. 125.3 d)

Habitatge desocupat durant els 3 

primers mesos desde la compra 

de l'habitatge. Art. 56 75/2014)

Lleu. Fins a 9.000 €
2 anys des de la comissió de la 

infracció
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Inspeccions d’habitatges amb Protecció
Oficial i amb qualificació vigent.
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Inspeccions d’habitatges amb Protecció
Oficial i amb qualificació vigent.
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Cens d’habitatges buits propietat de 
particulars.

Com ho hem fet?

Un equip d’observadors ha visitat tots aquells habitatges susceptibles

d’estar buits:

Sense o baix consum d’aigua

No hi ha ningú empadronat

És d’una entitat financera

Total Barcelona

73 Barris

825.677 Habitatges

103.864 Habitatges visitats

(susceptibles de ser buits)
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Cens d’habitatges buits propietat de 
particulars.

Total

Habitatges

Habitages

visitats

% habitatges 

visitats

TOTAL BARCELONA 825.677 103.864 12,6

Ciutat Vella 57.825 8.500 14,7

Eixample 145.178 20.100 13,8

Sants - Montjuïc 88.013 11.583 13,2

Les Corts 40.834 4.001 9,8

Sarrià - Sant Gervasi 77.938 8.166 10,5

Gràcia 70.026 9.846 14,1

Horta - Guinardó 86.938 10.225 11,8

Nou Barris 77.336 10.152 13,1

Sant Andreu 70.548 7.931 11,2

Sant Martí 111.041 13.360 12,0

S’han visitat un 

12,6% del total 

dels habitatges 

de Barcelona
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Cens d’habitatges buits propietat de 
particulars.

Total 

Habitatges 

 visitats

Ciutat 

Vella
Eixample

Sants - 

Montjuïc
Les Corts

Sarriá - 

Sant 

Gervasi

Gràcia
Horta - 

Guinardó
Nou Barris

Sant 

Andreu
Sant Martí

TOTAL BARCELONA 103.864 8.500 20.100 11.583 4.001 8.166 9.846 10.225 10.152 7.931 13.360

Desocupats 9.501 953 1.781 1.065 258 619 813 1.150 1.006 684 1.172

Ocupats per domicilis 71.579 4.890 14.047 8.128 3.239 6.414 6.207 7.007 7.124 5.787 8.736

Ocupats per altres usos 13.832 1.440 3.144 1.377 394 779 1.831 1.126 1.128 623 1.990

Sense determinar ocupació 201 52 4 1 0 0 50 6 21 41 26

No accedit 3.655 640 319 380 50 166 368 179 509 461 583

Desocupats localitzats 

en la fase de camp
+551  +28  +102  +63  +17  +36  +46  +49  +59  +10 +141

Total buits 10.052   981 1.883 1.128   275   655   859 1.199 1.065   694 1.313

Desocupats localitzats 

en la fase de camp
+551  +28  +102  +63  +17  +36  +46  +49  +59  +10 +141

Total buits 10.052   981 1.883 1.128   275   655   859 1.199 1.065   694 1.313

Què hem trobat als habitatges?

S’han detectat 10.052 habitatges buits al conjunt de 

la ciutat, que representen l’1,22% del total 

d’habitatges de Barcelona

No accedit: Són adreces inicials que han quedat fora per

diferents motius: no existia l’adreça, estava repetida, no s’hi ha

pogut accedir o ningú ha pogut facilitar la informació.
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Cens d’habitatges buits propietat de 
particulars.

habitatges 

buits: 10.052
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Els habitatges desocupats: temps que porten desocupats

En la majoria de casos en que s’ha pogut 

obtenir la informació els habitatges porten 

menys de dos anys desocupats*

* Cal tenir present que en la majoria dels casos la informació era facilitada pels veïns. D’aquí l’elevat nombre sense determinar
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Cens d’habitatges buits propietat de 
particulars.

Apart del 71.579 domicilis, s’han localitzat habitatges destinats a altres usos.

Altres usos localitzats (1/4)

5798

1954

1536

1107

977

881

527

451

238

68

47

248

Empresa, oficina...

Segona residència

Pis en reformes

Habitatge ocupat sense títol legal

Domicili temporal

Habitatge d'ús turístic

Pis d'estudiants

Propietari absent temporalment

Hotel / Pensió

Domicili llogat per habitacions

Traster

Altres

Dins l’apartat altres s'inclouen

usos diversos: religiosos,

magatzem, antigues porteries...

En els domicilis temporals hi

viuen persones per una durada

finita (per motius de treball,

estudis...) mentre que les

segones residències són

habitatges no principals

utilitzats pels seus propietaris

(per exemple vacances).

* Cal tenir present que la metodologia emprada tenia

per objectiu localitzar habitatges desocupats. En aquest

sentit no podem extrapolar les dades que no fan

referència a desocupació al conjunt del districte. Amb

tot, són un bon indicador de la mesura aproximada

d’altres ocupacions dels habitatges.

S’han detectat 13.852 que no són 

domicilis habituals, però que estan 

ocupats (majoritàriament per 

empreses i/o oficines), l’1,7% del 

total d’habitatges de Barcelona*
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Cens d’habitatges buits propietat de 
particulars.

Estat dels edificis i accessibilitat

El cens també ha servit per fer una aproximació de l’estat dels edificis i del seu grau d’accessibilitat, dos

elements claus per garantir el benestar i la igualtat de condicions entre els barris i els diferents col·lectius.

3,4

Edificis en mal estat NO disposen d’ascensor
L’entrada no és accessible per 

persones amb dificultat de 

mobilitat*

35,8 69,8
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Cens d’habitatges buits propietat de 
particulars.

CONCLUSIONS

o Un 1,22% dels habitatges de Barcelona estan desocupats, amb algunes diferències segons el districte. La

majoria ho estan des de fa menys de dos anys. Aquestes dades són similars en els diferents barris de

Barcelona, on el número d’habitatges buits detectats en cap cas arriba al 2,5% dels habitatges visitats.

o A més, hi ha un altre 1,7% d’habitatges a Barcelona que tenen ús diferent al d’un domicili habitual.

Majoritàriament s’hi ubiquen empreses i/o oficines, però també s’han detectat altres situacions anòmales, com

són ara els habitatges d’ús turístic sense llicència, segones residències o habitatges ocupats sense títol legal.

o De fet s’han detectat 881 habitatges d’ús turístic il·legals, dels quals ja s’ha informat al Departament competent

per, si s’escau, sancionar.

o A més, gràcies a la informació recollida en l’operació del cens d’habitatges s’ha pogut detectar i validar l’estat

dels edificis visitats i la seva accessibilitat, amb la finalitat de recollir dades quantitatives per la fase de

Diagnosi del Pla d'Accessibilitat Universal, en compliment de la Mesura de Govern del Pla d'Accessibilitat

Universal de Barcelona 2018-2026.

14



Resta de procediments de disciplina 
d’habitatge aplicats per l’Ajuntament

SOBREOCUPACIÓ, INFRAHABITATGE, INHABITABILITAT… 

o Declaració de l’incompliment de la funció social de la propietat, segons l’article 5 de la LDH.

o Sancionadors per habitatge/edificis buits.

o Declaració d’Infrahabitatge i d’inhabilitabilitat. Sancionador per infrahabitatge.

o Sancionadors per sobreocupació.

o Ordres d’execució forçosa de les obres necessàries per l’acompliment dels requisits d’habitabilitat dels
habitatges i de l’art. 4 del DLl 1/2015 de 24 de marc de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització els
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i sancionadors de l’art. 3 del mateix.

o Sancionadors derivats del control de l’ ús del parc HPO.

o Procediments administratiu sancionador per assetjament o discriminació en exercici de l’acció
protectora de l’administració envers els consumidors i usuaris de l’habitatge en el mercat immobiliari ( art. 45
LDH)..

o Sancionador per no inscripció d’un habitatge en el Registre d’Habitatges buits o
ocupats sense títol habilitant.

o Expropiació temporal de l’ ús de l’habitatge prevista a l’article 15 de la Llei 4/2016 de 23 de
desembre de Mesures de Protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 15
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