MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER UN COMPROMÍS MUNICIPAL D’ACTUACIÓ RESPECTE A LES ENTITATS
BANCÀRIES QUE EXPULSEN VEÏNS I VEÏNES DE LES SEVES CASES I
MANTENEN PISOS BUITS
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

La majoria d’entitats bancàries segueixen exercint pràctiques poc ètiques i fent fora la
gent de casa seva.
Els Ajuntaments han d’exercir totes les eines que poden tenir a l’abast per a solucionar
les emergències que afecten als seus veïns i veïnes.
Cal que negociïn i pressionin els bancs que estan jugant i fent negoci amb el dret a
l’habitatge, per les dues vessants que presenta aquesta greu problemàtica: la gent que
es queda sense casa i les cases sense gent.
Per això proposem dues mesures per abordar aquestes dues cares de la moneda en les
millors condicions possibles.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament assumeix la voluntat política d’estudiar la manera d’apujar
l’IBI, aplicar altres taxes i/o sancions als pisos buits (que portin més de dos anys
desocupats permanentment sense causa justificada) propietat d’entitats financeres i
altres empreses o grans tenidors.
Es compromet, per tant, a acceptar i estudiar les al·legacions a les ordenances fiscals,
i altres propostes, que vagin en aquesta línia.
I es compromet per tant també a estudiar la proposta que vam presentar en aquesta
mateixa línia mesos enrere, per l’elaboració d’una ordenança reguladora del
procediment sobre verificació d’habitatges buits, que va en consonància amb les
al·legacions que hem presentat a les ordenances fiscals, amb la voluntat de poder
treballar-les conjuntament ja que van lligades i, si s’escau, aprovar-les per tal que
entrin en funcionament simultàniament. (Adjuntem les al·legacions, i la proposta
d’ordenança de verificació, simplificada i amb els seus annexos.)
SEGON.- L’Ajuntament establirà i/o ampliarà mecanismes de mediació i negociació
amb les entitats bancàries que expulsin veïns o veïnes de les seves cases, garantint
que cap cas quedi fora dels òrgans que cerquin solucions per a les emergències
habitacionals.
Premià de Dalt, Països Catalans, 2 de novembre de 2018
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA

AL·LEGACIONS DE CRIDA PREMIÀ DE DALT A LA PROPOSTA INICIAL
D’ORDENANCES FISCALS PEL 2019

El grup municipal de Crida Premià de Dalt – CUP – PA presenta les següents
al·legacions o reclamacions a la proposta inicial de modificació d’ordenances
fiscals pel 2019 elaborada pel Govern local i aprovada en el passat Ple municipal
ordinari d’octubre de 2018.
EXPOSA LES SEVES CONSIDERACIONS
Que, una vegada estudiada la documentació de la proposta inicial de
modificació d’ordenances fiscals pel 2019, és voluntat del grup municipal de
Crida Premià de Dalt – CUP – PA de l’Ajuntament de Premià de Dalt interposar
en primer lloc les presents reclamacions o al·legacions, basades en els següents
fets:

Al·legació 1 2019: Ordenança Fiscal núm. 1: IBI (impost sobre béns immobles):
Proposem afegir, a l’article 7 (Determinació de la quota, els tipus impositius i el
recàrrec) de l’Ordenança Fiscal núm. 1 d’Impost sobre Béns Immobles, el punt
següent:
“L’Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als
immobles d’ús residencial que es considerin desocupats segons les condicions
que determini l’ordenança municipal reguladora del procediment de
verificació d’habitatges desocupats.
Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d’aquesta taxa, es meritarà
el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’Ajuntament, una vegada
constatada la desocupació de l’immoble segons les condicions que determini
l’ordenança municipal reguladora del procediment de verificació d’habitatges
desocupats.”
Amb aquest recàrrec, que s’ha aplicat en altres municipis, es poden evitar
possibles especulacions amb habitatges buits i es promou que aquests,
especialment els que siguin propietat d’entitats bancàries, de la SAREB o
d’empreses i grans tenidors, es posin a disposició de l’Ajuntament per a que aquest
els pugui posar en lloguer social per a les persones necessitades i les que hagin
patit execucions hipotecàries.
Pel que fa a l’ordenança reguladora a la qual fa referència el text proposat,
demanem al Ple de novembre que s’elabori simultàniament a partir de la proposta
que havíem fet anteriorment, per tal que puguin ser, si s’escau, aprovades les
dues normatives, que van lligades, fent viable així l’aplicació immediata
d’ambdues.
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Al·legació 2 2019: Redactar una nova ordenança fiscal que reguli la taxa per a

verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit.
Proposem establir aquesta nova taxa (que s’aplica a diversos municipis) seguint
l’exemple de la que s’aplica a Sabadell des de 2015 (aprovada el 2014), la qual
adjuntem (en la seva versió de 2015 i en l’actualització de 2018), i a la qual fa
referència la proposta d’ordenança reguladora que demanem al Ple de novembre
que s’estudiï simultàniament a aquesta al·legació.
Aquesta taxa permet dissuadir els grans propietaris d’habitatges buits de mantenir
buits aquests habitatges, aplicant una quota per l’expedient tramitat en què es
verifiqui la utilització anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació
permanent durant més de dos anys.
Demanem que s’estudiï i s’aprovi amb la quota que es consideri, prenent com a
referència la quota aplicada actualment a Sabadell (ordenança de 2018).
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ADJUNT
MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A L’ELABORACIÓ D’UNA
ORDENANÇA

REGULADORA

DEL

PROCEDIMENT

DE

VERIFICACIÓ

D’HABITATGES BUITS PER FOMENTAR LA SEVA MOBILITZACIÓ
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Atès que:
L’accés a l’habitatge és un dret fonamental del qual malauradament no tothom gaudeix
en l’actualitat.
L’existència de pisos buits o desocupats de manera continuada en el temps contrasta
amb la necessitat insatisfeta de viure en condicions adequades en un habitatge digne
que pateixen moltes famílies a la nostra societat.
És una realitat també present al nostre municipi, segons les dades del Registre
d’Habitatges Buits de Catalunya, creat a partir de la Llei 1/2015, tenint present que
aquest només comptabilitza els immobles que provenen d’execucions hipotecàries, i
que per tant el nombre total d’habitatges buits o desocupats és probablement superior.
Tot i les dificultats que l’Estat espanyol ha posat darrerament a Catalunya en matèria
d’habitatge, recorrent i suspenent normes catalanes de foment de la mobilització de
pisos buits, segueixen existint maneres en què els municipis poden actuar en aquest
sentit.
Una d’elles, implementada ja en diversos municipis des dels darrers mesos i anys, prové
de la Llei 18/2007 pel Dret a l’Habitatge de Catalunya, una llei que a més no ha estat
recorreguda i que és una de les bases del projecte de llei en curs.
Els articles 41 i 42 d’aquesta llei consideren que disposar d’un pis buit és una utilització
anòmala de l’habitatge, contrària a la seva funció social, davant la qual l’administració
ha d’intervenir, mitjançant mesures de foment de la mobilització de l’immoble i, si
aquestes no donen lloc a la fi de la desocupació, mesures coercitives com la imposició
de multes i sancions.
Els articles 32 i 40 determinen a més que als immobles en mal estat de conservació se’ls
ha de donar un ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació.
El primer pas que cal fer per a poder dur a terme aquesta intervenció és elaborar una
ordenança que:
-

Determini en quines condicions es considera buit o desocupat un immoble.

-

Reguli el procediment per a detectar i verificar els habitatges buits o desocupats
presents al municipi, elaborar-ne un registre, i posar-se en contacte amb els
propietaris per a promoure que destinin l’immoble al mercat de lloguer.
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-

Determini les possibles sancions coercitives en cas que els propietaris segueixin
sense mobilitzar l’immoble, i les possibles taxes per la intervenció administrativa
necessària per a realitzar aquests tràmits de detecció i comprovació del caràcter
d’habitatge buit o desocupat de l’immoble.

Aquesta mesura, tal com reconeixen les entitats especialitzades en habitatge, és a més
completament compatible amb les futures normatives que s’estan elaborant a altres
nivells administratius, sent a més útil i necessària per a l’aplicació d’aquestes ja que
podran utilitzar els registres municipals que s’hagin creat.
Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt demana al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

1. Procedir a l’elaboració d’una ordenança municipal reguladora del procediment
sobre verificació d’habitatges buits, prenent com a base de referència la que està
en vigor a Sabadell, que adjuntem. Aquesta ordenança:
-

Determina en quines condicions es considera buit o desocupat un immoble.

-

Regula el procediment per a detectar i verificar els habitatges buits o desocupats
presents al municipi, elaborar-ne un registre, i posar-se en contacte amb els
propietaris per a promoure que destinin l’immoble al mercat de lloguer.

-

Determina les sancions coercitives que es poden aplicar en cas que els
propietaris segueixin sense mobilitzar l’immoble, i les taxes a aplicar per la
intervenció administrativa necessària per a realitzar aquests tràmits de detecció
i comprovació del caràcter d’habitatge buit o desocupat de l’immoble (taxes que
van lligades a la proposta que fem com a al·legació a la modificació d’ordenances
fiscals per tal de determinar-les mitjançant una nova ordenança fiscal).

Premià de Dalt, Països Catalans, 4 de novembre de 2016, modificada el 8 de novembre de 2018
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA

Carlos Garcia Abalos; 46981247K; C/ Llarg, 38 – 08338 Premià de Dalt; 680726085
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA; G59736926
cridapremiadedalt@gmail.com; garciaacrl@premiadedalt.cat
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT SOBRE
VERIFICACIÓ D’HABITATGES BUITS

PREÀMBUL
Arran de la Moció aprovada pel Ple Municipal el 4 de febrer de 2014 dels
grups municipals del PSC, CIU, ES, ICV i EU i A (A proposta dels afectats per
la hipoteca i la crisi de Sabadell) per a la sanció dels immobles
permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans
empreses, s’han endegat accions per donar resposta als acords presos.
Prèviament, el 9 de juliol de 2013 el Ple Municipal ja havia aprovat “La política
municipal d’habitatge: accions i estratègies prioritàries en el context actual”,
un document fruit de la necessitat de concretar la política municipal
d’habitatge que es definia en el Pla Local de l’Habitatge de Sabadell (20082014) per respondre a la nova realitat sorgida de la recessió econòmica.
Tal i com recull el preàmbul “Es tracta de la proposta d’un conjunt de mesures
orientades a resoldre les noves necessitats residencials de la ciutadania,
sobrevingudes principalment com a conseqüència dels canvis que s’han
produït en la renda disponible de les famílies, en el comportament del mercat
de l’habitatge i en les situacions d’exclusió residencial”... “El resultat final són
accions i estratègies que deriven tant de la trajectòria com del posicionament
actual de l’Ajuntament en matèria d’habitatge i plantegen també la
coresponsabilitat dels diferents actors implicats: administracions, institucions
financeres, entitats del tercer sector i grups de defensa dels drets dels
ciutadans, entre altres”.
La voluntat municipal és, doncs incidir de forma clara en la funció social de
l’habitatge en les situacions en què no s’acompleix. Des de l’Ajuntament i
arran de la intervenció dels diferents serveis municipals s’han constatat una
sèrie de circumstàncies derivades o correlacionades amb l’existència
d’habitatge buit que motiven i justifiquen, entre d’altres accions, aquesta
ordenança:
1.- Famílies vulnerables socioeconòmicament amb necessitat residencial
digna.
2.- Famílies que han patit llançament del seu habitatge principal.
3.- Demanda exclosa de famílies que tot i tenir ingressos no s’adeqüen a la
seva renda disponible.
4.- Ús anòmal o indegut que es dóna en els habitatges buits.
5.- Problemes de convivència derivats de les ocupacions en habitatges buits.
6.- Problemes sociocomunitaris en la gestió de les comunitats de propietaris
amb habitatges buits.
7.- Problemes de salubritat, seguretat i/o deficiències en els habitatges buits.
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Com ja s’ha exposat inicialment, aquesta ordenança dóna compliment a la
Moció aprovada pel Ple Municipal el 4 de febrer de 2014, i ha seguit els
criteris continguts al dictamen encarregat per l’Ajuntament de Sabadell a La
Universitat Autònoma de Barcelona sobre habitatges desocupats, que parteix
de la concepció de l’obligació d’ocupació d’un habitatge buit per la propietat
com una obligació que s’afegeix a les clàssiques de seguretat, salubritat i
ornat.
L’ordenança s’atén a la regulació que fa la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge i concreta el que es fa en cada fase que estableix la
normativa, fixant uns criteris per el programa d’inspeccions que regirà
l’actuació municipal, amb la voluntat de mobilitzar l’habitatge buit en funció de
la demanda existent. Cal tenir present que el Decret 75/2014, de 27 de maig,
del Pla per al dret a l’habitatge, al seu annex recull a Sabadell com una de les
àrees de demanda residencial forta i acreditada.
L’ordenança s’estructura en un títol preliminar, tres títols més, dues
disposicions finals i un annex.
El títol preliminar estableix disposicions generals: defineix l’objecte i la finalitat
de l’ordenança, així com alguns dels conceptes a tenir en compte en la seva
aplicació.
El títol primer s’ocupa de les actuacions prèvies, les fases de detecció i
comprovació que regula la Llei del dret de l’habitatge, que són aquelles en
què l’Ajuntament de Sabadell té coneixement d’indicis que un habitatge està
buit i realitza comprovacions. També fa referència al programa d’inspecció
d’habitatges buits que fixarà els criteris de les inspeccions.
El títol segon regula el procediment per a la declaració d’ús anòmal de
l’habitatge com a habitatge buit per tractar-se d’un habitatge que roman
desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de
dos anys, des de la seva incoació fins a la imposició de multes coercitives.
El títol tercer regula el supòsit d’habitatges que es detecten com a buits per
un termini de temps inferior a 2 anys.
Seguidament la disposició final primera fixa l’entrada en vigor de l’ordenança i
la disposició final segona fixa que la modificació de normes de rang superior
tindrà els efectes pertinents sobre els preceptes d’aquesta ordenança sense
necessitat de reforma expressa.
Per últim, s’acompanya com a annex el model d’acta que aixecarà l’inspector
que tingui atribuïdes les tasques d’inspecció d’habitatges buits.
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TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte.
La present ordenança té per objecte regular la tramitació comuna a tots els
expedients de verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit.
En tot allò que no sigui objecte de la regulació específica d’aquesta
ordenança, el procediment es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, el Pla per al dret a l’habitatge i la
normativa vigent de règim local.

Article 2.- Finalitat.
La finalitat de l’ordenança és detectar l’existència d’habitatge buit i aconseguir
la seva mobilització al mercat per part de la propietat o titular d’un dret real
d’atribució del dret d’ús sobre l’immoble.

Article 3.- Concepte d’habitatge buit.
Es defineix com a habitatge buit l’habitatge que roman desocupat
permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.

Article 4.- Causes justificades perquè un habitatge romangui desocupat
permanentment, per un termini de més de dos anys.
Són causes justificades de desocupació permanent, entre d’altres:
1.- El trasllat per raons laborals.
2.- El canvi de domicili per una situació de dependència,
3.- El fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent
de resolució.

Article 5.- Subjecte de l’obligació.
El responsable de donar compliment a l’obligació d’ocupació de l’habitatge
buit és la propietat o el titular d’un dret real d’atribució del dret d’ús sobre
l’immoble.
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TÍTOL PRIMER. ACTUACIONS PRÈVIES

Article 6.- Programa d’inspecció d’habitatges buits.
D’acord amb les necessitats de mobilització d’habitatge que hi hagi a la ciutat,
caldrà elaborar un programa d’inspecció d’habitatges buits. L’aprovarà el
regidor competent i se’n s donarà compte al Ple Municipal. Aquest programa
establirà les àrees on es realitzaran les inspeccions i s’incoaran els
expedients.
Inicialment, el programa haurà de preveure la inspecció d’habitatges dins de
les àrees a les que es van adjudicar ajuts convocats per la Llei 2/2004, de 4
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, i
prioritzarà les comunitats amb problemes de convivència a causa de la
desocupació d’habitatges. Aquests problemes de convivència s’hauran
d’acreditar mitjançant informe del Servei d’Habitatge.
Els criteris que regiran el programa d’inspecció d’habitatges, a part dels que
s’han exposat, seran:
1.- Edificis que hagin estat objecte d’un expedient per patologies i/o
deficiències que donen lloc a problemes de seguretat.
2.- Edificis que hagin estat objecte d’un expedient per problemes de
salubritat.
3.- Edificis amb problemes de convivència.
4.- Edificis amb problemes d’ornat.
El programa d’inspecció tindrà vigència anual.

Article 7.- Detecció.
La fase de detecció és aquella en què l’Ajuntament de Sabadell té
coneixement d’indicis que un habitatge està buit.
En la detecció de la desocupació es tindran en compte especialment
aquestes circumstàncies:
a) Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l'habitatge o de
l'immoble.
b) Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les
administracions públiques que té atribuïdes les funcions d'inspecció en
aquesta matèria i dels agents de l'autoritat en general.
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c) La negativa injustificada del titular o la titular de l'habitatge o de l'immoble a
facilitar les comprovacions de l'Administració, si no hi ha cap causa
versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de manca
d'ocupació.
d) Els anuncis publicitaris.
Un cop detectat un habitatge buit es traslladarà aquesta informació, per part
del departament que sigui coneixedor, al Servei competent per tal que
procedeixi a verificar si es tracta d’un habitatge buit.

Article 8.- Sol·licitud Informació.
Un cop detectada la utilització o situació anòmala, a efectes de comprovació,
d’una manera justificada i aplicant criteris de ponderació en l’elecció del mitjà
probatori, es pot sol·licitar informació relativa a:
a) Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o
ocupants.
b) Els consums anormals d’aigua.
c) Les dades sobre la taxa de residus.
També es comprovarà la propietat de l’habitatge i es sol·licitarà nota simple al
Registre de la Propietat.

Article 9.- Comprovació per la Policia Municipal.
La Policia Municipal procedirà a comprovar si l’habitatge està ocupat o no i en
remetrà acta al Servei competent.
Si l’acta policial constata que l’habitatge està desocupat, es procedirà a obrir
expedient administratiu per tal de verificar l’ús anòmal de l’habitatge i declarar
aquesta situació.

Article 10.- Inspecció.
Un cop finalitzada aquesta part, es realitzarà una inspecció per part de
l’inspector, que tindrà condició d’agent de l’autoritat, de forma que els fets que
es recullin en l’acta d’inspecció gaudiran de presumpció de certesa a efectes
probatoris.
La inspecció es realitzarà mitjançant presència de l’inspector in situ que durà
a terme una comprovació ocular de l’habitatge i de l’entorn i aixecarà acta
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descriptiva dels fets, d’acord amb el model que s’inclou a l’annex d’aquesta
ordenança. A part de la descripció dels fets i circumstàncies observats hi
constaran les manifestacions dels veïns, així com qualsevol altra dada que
estimi rellevant.
Sempre que sigui possible es requerirà la presència de la propietat per tal de
realitzar la inspecció de l’interior de l’habitatge.
Altrament, en cas que sigui necessari per verificar si l’habitatge està ocupat o
no, també es farà un seguiment policial en dies i hores diferents i se
n’aixecarà l’acta corresponent.
L’acta d’inspecció es completarà amb un informe que contindrà totes les
dades recollides en la fase de detecció i de comprovació pels diferents
departaments municipals que hagin intervingut en la comprovació d’habitatge
desocupat.
Aquest informe ha de concloure si l’habitatge, d’acord amb la informació
constatada, està desocupat o no i donarà lloc a l’obertura d’expedient de
verificació d’habitatge buit.

TÍTOL SEGON. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA
D’HABITATGE BUIT

Article 11.- Incoació i instrucció.
En cas que l’informe emès conclogui que l’habitatge està desocupat per més
de dos anys o no es pugui determinar el termini de desocupació, s’incoarà
expedient per determinar si hi ha una desocupació permanent per un termini
de més de dos anys sense causa justificada i, en cas afirmatiu, declarar
aquesta circumstància.
Els expedients s’obriran d’ofici, a instància de part o mitjançant l’acció pública
regulada a la llei.
Un cop oberts els expedients, es tramitaran per ordre d’incoació, excepte que
necessitats de mobilització d’habitatges obliguin a prioritzar-ne alguns de
determinats.
La resolució que incoarà l’expedient traslladarà l’informe emès per l’inspector
municipal i donarà un termini d’audiència de 15 dies a l’interessat per formular
al·legacions, aportar documentació i proposar les proves que consideri
adients.
El procediment s'instruirà amb la ratificació de l'informe d'inspecció i la
pràctica de les proves que hagin estat proposades per l’interessat i admeses.
6

Article 12.- Resolució.
Transcorregut el termini indicat, si no es realitzen al·legacions o queda
acreditat que es dóna el supòsit de desocupació permanent per un període
de més de dos anys sense causa justificada, es declararà la situació de
desocupació permanent, es procedirà a liquidar la taxa d’inspecció d’acord
amb el que estableix l’ordenança fiscal 3.20, i es requerirà l’adopció de
mesures efectives per a la mobilització de l’habitatge amb advertiment de la
possibilitat d’imposició de multes coercitives.
Aquestes mesures s’hauran d’adoptar en un termini que serà de 15 dies a un
mes, segons estableixi el requeriment, i caldrà que s’aporti a l’expedient
l’acreditació del seu compliment.

Article 13.- Multes coercitives.
Un cop realitzat el requeriment sense que l’interessat procedeixi a acreditar a
l’expedient el seu compliment, es procedirà a la imposició de multes
coercitives.
El nombre màxim de multes coercitives és de tres. L’import de la primera serà
de 3.000 €, el de la segona serà de 6.000 €, i el de la tercera serà de 9.000 €.

TÍTOL TERCER. MESURES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Article 14.- Desocupació permanent per un termini de menys de dos
anys.
En el supòsit de detectar una desocupació permanent inferior a dos anys,
l’Ajuntament informarà la propietat del temps que li consta que l’habitatge es
buit i del termini des del qual es dóna aquesta circumstància. També
l’assabentarà de les mesures de foment per a la seva ocupació, de l’obligació
d’ocupació de l’habitatge, així com del seguiment que es farà per comprovar
l’ocupació efectiva un cop transcorregut el termini de més de dos anys.
Altrament també se l’informarà que en qualsevol moment pot acreditar davant
l’Ajuntament l’ocupació de l’habitatge.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la data de publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del seu text íntegre.
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Segona.- Adaptació.
Com és preceptiu, la modificació de normes de rang superior tindrà els
efectes pertinents sobre els preceptes d’aquesta ordenança, sense necessitat
de reforma expressa.
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ANNEX
ACTA D’INSPECCIÓ PER LA VERIFICACIÓ D’HABITATGE BUIT

DADES
Propietat:
Adreça:
Dia de la inspecció:
Persones presents:

Hora:

CONSTRUCCIÓ
Tipus d’edifici:
Ús principal:
Estat de l’edifici:

INSPECCIÓ OCULAR EXTERIOR DE L’HABITATGE
Comprovar bústia:
Comprovar finestres:
Comprovar roba estesa:
Comprovar porta accés a l’habitatge:

INSPECCIÓ OCULAR INTERIOR DE L’HABITATGE
Disposa d’aigua corrent:
Disposa d’instal·lació elèctrica:
Disposa d’equip per cuinar i conservació:
Disposa de cambra higiènica:
Indicis d’habitabilitat:
MANIFESTACIÓ VEÏNS

OCUPACIÓ

Ocupat
Desocupat
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