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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET

106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habi-
tatges amb Protecció Oicial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels 
habitatges amb protecció oicial.

Per tal de fer efectius els drets en l’àmbit de l’habitatge proclamats a l’article 26 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tot donant compliment al mandat contingut 
a l’article 47, el Parlament de Catalunya, en ús de les competències contingudes 
a l’article 137 d’aquest Estatut, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, la disposició addicional dissetena de la qual encomana al 
Govern la posada en funcionament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 
Protecció Oficial, per mitjà de l’aprovació del Reglament corresponent, establert 
al seu article 92.

En execució del mandat indicat, el present Decret regula l’estructura i funcionament 
de l’esmentat Registre, alhora que concreta la composició i règim de funcionament de 
la Comissió de Reclamacions, creada per la Llei 18/2007 al seu article 97, i estableix 
uns procediments generals d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial.

En el marc que la Llei 18/2007 estableix, el Registre de Sol·licitants d’Habitatges 
amb Protecció Oficial de Catalunya es presenta com un registre públic, compost 
pels registres dels ajuntaments que en tinguin i, pel que fa als altres municipis, pel 
registre que subsidiàriament constitueix l’Administració de la Generalitat. Aquesta 
circumstància obliga a l’establiment d’uns criteris comuns i una actuació coordinada 
i homologada que garanteixi una adequada gestió del parc d’habitatges protegits 
i un control públic rigorós en la seva adjudicació i transmissió, i alhora impedeixi 
pèrdues d’informació i l’eventual inscripció fraudulenta d’una mateixa persona en 
més d’un municipi.

La present regulació recull aquests nous postulats de la Llei 18/2007, tot procurant 
el major equilibri entre les exigències que reclama aquesta necessària coordinació 
i homogeneïtat a tot el territori de Catalunya, i l’autonomia de gestió dels ens lo-
cals. Amb aquesta finalitat es prescriu que els registres municipals i el registre de 
l’Administració de la Generalitat compartiran un fitxer mínim comú, l’aplicació 
informàtica de suport del qual serà facilitada pel Departament competent en matèria 
d’habitatge. Al fitxer mínim comú s’hauran d’incorporar les dades imprescindibles 
per tal de garantir l’acompliment eficaç de les funcions que els articles 94 i 86 de la 
Llei 18/2007 encomanen al Registre, com a eina fonamental d’informació i control 
públic en l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

A banda d’aquest fitxer mínim comú, el Decret que s’aprova crea també el fitxer 
corresponent al registre de l’Administració de la Generalitat, d’utilització subsidiària 
per a aquells municipis que no en tinguin.

El Decret regula igualment un procediment d’inscripció al Registre, d’aplicació 
obligatòria per als municipis que utilitzin el registre de l’Administració de la Gene-
ralitat, i d’aplicació subsidiària per als que comptin amb un registre propi.

Recull també el Decret la composició i règim de funcionament de la Comissió 
de Reclamacions sobre habitatge protegit, creada a l’article 97 de la Llei 18/2007, 
procurant també en aquest cas l’adequat equilibri entre els diversos interessos en 
joc. Els experts que integren aquesta Comissió representen la Generalitat, el món 
local, els consumidors, les cooperatives i els promotors d’habitatges amb protecció 
oficial, i conformen un grup reduït, per tal de garantir el funcionament eficaç de 
l’òrgan.

La Llei 18/2007 representa també una profunda modificació dels sistemes 
seguits per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, tal com evidencia 
el contingut dels articles 101 i següents, relatius als procediments d’adjudicació. 
D’acord amb les seves prescripcions el Decret distingeix entre els habitatges 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5419 – 13.7.200955880

Disposicions

promoguts sobre sòls públics o sobre sòls la qualificació urbanística dels quals 
imposa que siguin destinats a habitatges amb protecció oficial, i els habitatges 
promoguts sobre sòls lliures, regulant per a cada cas un procediment general 
que, en els termes de respecte a l’autonomia de gestió dels ens locals que de-
fensa, només serà d’aplicació directa a les promocions efectuades en municipis 
que no disposin de registre de sol·licitants propi i d’aplicació subsidiària i en 
defecte de regulació específica, a les que es duguin a terme en municipis amb 
registre propi. Les segones i successives transmissions també són objecte de 
regulació en aquest Decret d’acord amb les directrius generals establertes a la 
Llei 18/2007.

Aquesta nova regulació dels procediments d’adjudicació i transmissió dels ha-
bitatges amb protecció oficial, d’acord amb els nous postulats de la Llei 18/2007, 
representa la posada al dia de la vigent ordenació, recollida als decrets 195/2001, 
de 10 de juliol, i 79/2007, de 27 de març, que queden derogats.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i d’acord amb el Go-
vern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oicial de Catalunya

Article 1
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oicial de Catalunya

1. El Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya és 
un registre públic, administratiu, compost pels registres de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial dels ajuntaments que en tinguin i pel registre de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

2. Per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és 
requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 
Protecció Oficial de Catalunya en la modalitat de demanda corresponent. Únicament 
s’exceptuen d’aquest requisit les persones o unitats de convivència en situacions 
d’emergència, així considerades des dels àmbits d’assistència i de benestar social i 
acreditades pels organismes de la Generalitat i de les administracions locals com-
petents en matèria d’assistència i protecció social.

3. No és exigible la inscripció a les entitats sense ànim de lucre en les seves ne-
cessitats/sol·licituds d’habitatges amb protecció oficial, la destinació dels quals sigui 
fer front a situacions d’emergència, en el marc de les prestacions que corresponen 
als serveis d’assistència i benestar socials.

4. La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge 
amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en aquest Decret, 
però no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica 
de cap habitatge.

5. Per tal de ser persona adjudicatària d’un habitatge, cal trobar-se inscrit al 
Registre abans de l’inici del procediment d’adjudicació de què es tracti.

Article 2
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oicial de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya

1. Es crea el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu corresponent fitxer, el qual 
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s’ha d’adequar a les especificacions que conté l’annex 2 d’aquest Decret. Aquest 
Registre és d’aplicació subsidiària en aquells municipis en què manqui.

2. El fitxer adopta amb caràcter general les mesures de seguretat de nivell 
mitjà referides a l’article 81 del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
Singularment, ha d’adoptar les mesures de seguretat de nivell alt en el tractament 
de les dades de caràcter personal derivades d’actes de violència de gènere, d’acord 
amb la prescripció recollida a l’apartat 3 c) de l’article indicat.

Article 3
Registres municipals

1. Els acords municipals de creació de registres propis de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial i d’aprovació dels processos d’inscripció corresponents han 
de ser publicats en la forma prevista a la normativa d’aplicació.

2. Els ajuntaments poden associar-se per a la creació de registres d’àmbit su-
pralocal. L’acord de creació ha de concretar l’òrgan competent per resoldre les 
inscripcions al registre.

Article 4
Fitxer mínim comú

1. Als efectes d’assegurar un eficient control públic de les inscripcions en el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea 
un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb les especificacions que conté l’annex 1. Aquest fitxer ha 
d’adoptar les mateixes mesures de seguretat que les establertes a l’article 2.2 per 
al fitxer del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

2. En els termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades, el fitxer mínim comú es regeix per les normes següents:

a) La Secretaria d’Habitatge és la responsable del fitxer mínim comú i, en aquesta 
condició, li correspon la seva posada en marxa, manteniment, gestió i control. La 
Secretaria d’Habitatge exerceix aquestes tasques de manera coordinada amb els 
municipis.

b) Els ajuntaments que disposen de registre propi tenen el caràcter d’“encarregats 
del tractament” i, en aquesta condició, incorporen al fitxer mínim comú les dades 
indicades a l’annex 1.

3. La Secretaria d’Habitatge facilita als ajuntaments l’aplicació informàtica de 
suport del fitxer mínim comú. Els registres municipals de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial han de reunir els requisits tècnics necessaris per al correcte 
funcionament d’aquest fitxer.

4. Els ajuntaments que no disposen de registre propi, als quals els és aplicable el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Administració de 
la Generalitat, són igualment òrgans administratius encarregats del tractament de 
les dades a incorporar al fitxer mínim comú, llevat que, per encàrrec seu, s’ocupi 
d’aquesta gestió la Secretaria d’Habitatge.

Article 5
Seu electrònica

1. El Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya 
disposa d’una seu electrònica compartida per tots els Registres.

2. Correspon al departament competent en matèria d’habitatge la titularitat de 
la seu electrònica del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial 
de Catalunya, així com la seva gestió i administració, sens perjudici de l’exercici 
d’aquestes tasques de manera coordinada amb els ens locals.

3. La informació i serveis que ofereix la seu electrònica es regeixen per la nor-
mativa vigent en matèria d’accés electrònic als serveis públics.
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4. Per mitjà de la seu electrònica es facilita informació al públic dels procedi-
ments d’inscripció, de les inscripcions en el registre i dels processos d’adjudicació 
d’habitatges. Aquesta seu incorpora també, de forma exhaustiva i de fàcil lectura, 
els diferents aspectes generals que s’hagin de tenir en compte per a la inscripció: 
impresos tipus, requisits subjectius i objectius, informació de suport per a l’emple-
nament de dades, etc.

Article 6
Persones que es poden inscriure en el Registre

1. Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de Catalunya les persones individuals i les representants de les unitats de 
convivència.

2. Les unitats de convivència es regeixen per les següents especificacions:
a) Són unitat de convivència, aquells grups de persones físiques que acrediten 

conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometen a fer-ho en un 
termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre si. 
Es presumeix la convivència efectiva en els supòsits recollits a l’article 95.2 de la 
Llei 18/2007.

b) La persona sol·licitant de la inscripció es considera, a tots els efectes, represen-
tant de la unitat de convivència i és inscrita al Registre en aquesta condició. Com a 
tal representant està obligada a subministrar les dades indicades a l’annex 2 d’aquest 
Reglament, relatives als diversos membres integrants de la unitat de convivència.

c) Si la persona sol·licitant deixa de ser membre de la unitat de convivència 
aquesta es dóna de baixa, i si escau es passa a efectuar una nova alta amb el nou 
representant de la unitat modificada.

d) Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència 
alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció. En cas de 
més d’una inscripció, sempre es té en compte la darrera efectuada.

e) Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de 
parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament 
familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar 
l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, 
com a membres de la unitat de convivència.

f) Els cònjuges i els membres integrants de parelles estables s’inscriuen formant 
part de la mateixa unitat de convivència.

3. Les persones o unitats de convivència que siguin o hagin estat beneficiàries 
d’habitatge amb protecció oficial en arrendament poden inscriure’s en el Registre 
per sol·licitar altres modalitats d’habitatge amb protecció oficial, transcorregut un 
període mínim de tres anys des de l’adjudicació de l’habitatge de lloguer.

Article 7
Requisits dels sol·licitants

1. Per poder ser inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 
Oficial de Catalunya s’han de complir els següents requisits:

a) Ser major d’edat o emancipat.
b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.
c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’em-

padronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona 
sol·licitant de la inscripció. Aquest requisit no s’exigeix a les persones originàries 
de Catalunya o antigues residents, que acreditin tenir presentada la sol·licitud de 
reconeixement de la condició de persona retornada d’acord amb la Llei 25/2002, 
de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs 
descendents.

d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels 
habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’habitatges amb 
protecció oficial, segons la modalitat de sol·licitud per la qual s’opti.
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e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret.
f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment. Les persones que es 

troben en aquesta situació són substituïdes per qui n’ostenti la representació legal, 
amb l’autorització judicial quan correspongui.

2. Els requisits exigits per ser inscrit al Registre s’han de complir efectivament 
en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg 
de tot el seu període de vigència.

3. L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter gene-
ral, un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les 
persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins 
els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments 
poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Article 8
Necessitat d’habitatge

1. La persona o unitat de convivència que s’inscriguin en el Registre de Sol-
licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya han de tenir necessitat 
d’habitatge, bé per no disposar-ne o per no disposar-ne d’un d’adequat.

2. S’entén que no es disposa d’habitatge o que aquest no es troba a disposició del 
sol·licitant, quan la persona o un dels membres de la unitat de convivència es troba 
en alguna de les circumstàncies següents:

a) Que no disposi d’habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit.
b) Que, disposant de manera efectiva d’un habitatge en propietat, en ple domini, 

o gaudint d’un dret de superfície o usdefruit sobre un habitatge amb protecció oficial 
en tot l’Estat, o sobre un habitatge lliure a Catalunya, el seu valor, en termes de metre 
quadrat de sostre de superfície útil, calculat segons les regles de l’impost sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats, no excedeixi del 50% del preu 
bàsic per metre quadrat de sostre dels habitatges amb protecció oficial vigent.

c) Que sigui titular d’aquests mateixos drets, sobre altres béns immobles de na-
turalesa rústica o urbana en tot l’Estat, subjectes a l’impost sobre béns immobles, 
el valor dels quals, en termes de metres quadrats de sostre de superfície útil, si són 
de naturalesa urbana, o de metres quadrats de sòl, si són de naturalesa rústega, cal-
culat segons les regles de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, no sigui superior al doble del preu bàsic per metre quadrat de sostre 
dels habitatges amb protecció oficial.

d) Que sigui cotitular d’aquests mateixos drets sobre els immobles indicats als 
apartats anteriors, quan la quota de participació no sigui superior al 50%.

3. S’entén que no es disposa d’habitatge adequat o que aquest no es troba a dis-
posició del sol·licitant, quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:

a) Els habitatges fora d’ordenació urbanística segons l’article 102 del Decret le-
gislatiu 1/2005, d’aprovació del Text refós de la Llei d’urbanisme o declarats en estat 
ruïnós respecte dels quals s’hagi acordat la demolició. Aquests supòsits s’acrediten 
mitjançant certificació municipal acreditativa de les esmentades circumstàncies.

b) Els habitatges inclosos en una relació definitiva de béns i drets afectats per 
un expedient expropiatori. El supòsit s’acredita amb la presentació de l’esmentada 
relació. No és d’aplicació aquesta prescripció quan l’expropiació té causa en qual-
sevol dels supòsits expropiatoris previstos en la Llei 18/2007.

c) Els immobles declarats infrahabitatge d’acord amb el que preveu l’article 44 
de la Llei 18/2007.

d) Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, s’hagin 
designat judicialment com a domicili de l’altre cònjuge, sempre que el sol·licitant 
no disposi d’un altre habitatge adequat i a la seva disposició conforme a aquest 
Decret.

e) Els habitatges a disposició dels sol·licitants en els casos d’abandonament del 
domicili familiar, com a conseqüència de maltractaments produïts en l’àmbit familiar 
i formalment denunciats davant les autoritats competents.
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f) Els habitatges ubicats en un edifici que no compleixi les determinacions re-
latives a accessos i aparells elevadors, contingudes a la normativa d’accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques, sempre que no resulti possible un ajust 
raonable i que algun membre de la unitat de convivència acrediti la condició de 
discapacitat amb mobilitat reduïda permanent.

g) Els habitatges ocupats per unitats de convivència amb ràtios de superfície per 
persona inferiors a les establertes per la normativa de condicions d’habitabilitat. El 
nombre de membres de la unitat de convivència s’acredita mitjançant certificació 
d’empadronament de tots ells en el mateix domicili durant el termini mínim d’un 
any anterior a la data de publicació de la resolució d’inici del procediment d’adju-
dicació.

h) Els habitatges que hagin estat o siguin domicili habitual d’algun dels membres 
de la unitat de convivència i no estiguin situats en l’àmbit comarcal de demanda en 
el qual se sol·liciti l’habitatge, quan el sol·licitant acrediti raons de mobilitat laboral, 
de dependència física o de qualsevol altra mena que justifiquin suficientment el 
canvi de domicili.

4. En els supòsits previstos en les lletres f), g) i h) del punt anterior, per tal d’evitar 
que les persones sol·licitants que hagin resultat adjudicatàries d’un habitatge protegit 
puguin gaudir simultàniament de dos habitatges, han d’acreditar la transmissió de 
l’habitatge anterior per poder obtenir el corresponent visat.

5. En els mateixos supòsits indicats a l’apartat anterior, i per tal de facilitar la 
transmissió de l’habitatge previ, els respectius titulars poden posar-lo a disposició 
de l’ajuntament, o en el cas que aquest no ho consideri oportú, a disposició de la 
Generalitat, amb les formalitats jurídiques que siguin del cas, per al seu lloguer o 
venda a tercers, en condicions d’habitatge amb protecció oficial. El preu o renda 
de l’habitatge posat a disposició de l’administració es lliura al titular de l’habitatge, 
deduïdes les despeses de gestió ocasionades.

6. La disponibilitat d’un habitatge en lloguer o la disponibilitat d’ús d’un habi-
tatge conjugal per part de persones separades o divorciades, no és obstacle per a la 
inscripció en el Registre sempre que es donin la resta de requisits exigits.

7. En el supòsit previst en la lletra c) del punt 3, l’Administració ha d’adoptar les 
mesures que resultin més procedents per tal d’impedir la utilització posterior de 
l’infrahabitatge com a allotjament d’altres persones.

Article 9
Ingressos dels sol·licitants

1. El càlcul dels ingressos del sol·licitant s’efectua a partir de la declaració pre-
sentada del impost de la renda de les persones físiques, i el període impositiu és 
aquell que, vençut el termini de presentació de la declaració, és immediatament 
anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

2. Si el sol·licitant no ha de presentar la declaració, per no estar-hi obligat, 
l’acreditació dels seus ingressos s’efectua mitjançant la declaració responsable 
de l’aportació de la documentació acreditativa dels ingressos i retencions, sense 
perjudici de la possible comprovació administrativa. A aquesta documentació s’ha 
d’afegir el corresponent certificat de l’Agència Tributària sobre la no-presentació 
de la declaració de renda.

3. Excepcionalment, i amb caràcter complementari a la presentació de la de-
claració a què es refereix el punt 1, l’Administració pot admetre l’aportació d’altra 
documentació acreditativa d’ingressos quan, amb motiu de canvis substancials, 
aquesta declaració no representi la situació econòmica actual i real de la unitat de 
convivència.

4. Els ingressos d’una unitat de convivència són la suma dels percebuts per 
totes les persones que la conformen. En el cas que la unitat de convivència estigui 
formada per varies unitats familiars, segons definició de les normes reguladores 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els ingressos a considerar són 
els que corresponguin a cada unitat familiar.
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A les situacions indicades en aquest apartat els són d’aplicació les determinacions 
dels dos números anteriors d’aquest article.

Article 10
Comunicació de variació de dades

1. Les persones inscrites han de comunicar al Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial de Catalunya qualsevol modificació de les dades inscrites al 
fitxer mínim comú. L’incompliment del deure establert en aquest apartat pot donar 
lloc, si escau, a la baixa de la inscripció de la persona o unitat de convivència, prèvia 
l’oportuna notificació.

2. L’eventual variació en els ingressos de la unitat familiar només ha de ser 
comunicada en el cas que representi el 10% del total.

Article 11
Baixes de les inscripcions

1. Les persones o unitats de convivència causen baixa en el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya per les causes següents:

a) No-renovació de la sol·licitud en els terminis que a l’efecte estableixin els 
corresponents registres.

b) Voluntat expressa del sol·licitant. En cas d’unitats de convivència, la sol·licitud 
de baixa ha de ser signada per totes les persones majors d’edat i menors d’edat 
emancipades que la formen.

c) Adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, llevat del cas que preveu l’ar-
ticle 8.4, en el qual la baixa es perfecciona amb l’efectiva possessió de l’habitatge.

d) Renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o renúncia a l’ha-
bitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, per dues 
vegades.

e) No transmissió de l’habitatge per causa imputable a l’adquirent, en el supòsit 
que preveu l’article 90.3 de la Llei 18/2007, en condicions anàlogues a les indicades 
al paràgraf precedent.

f) Incompliment sobrevingut de les condicions establertes per poder ésser inscrit 
en el Registre, llevat que l’incompliment es refereixi a la incapacitació per obli-
gar-se contractualment i aquesta incapacitació sigui suplerta amb la corresponent 
representació legal o autorització judicial substitutòria.

g) Revocació de la inscripció per constatació posterior de l’incompliment originari 
de les condicions d’accés al Registre.

h) Incompliment del deure de comunicació de les modificacions produïdes en 
relació amb les dades inscrites, en els termes indicats a l’article 10.

2. En els supòsits dels apartats d), e) i g), les persones interessades no poden 
tornar a donar-se d’alta en el Registre durant els cinc anys següents a la data de la 
renúncia o de la revocació.

3. Es consideren causes raonables justificades, als efectes previstos als apartats 
d) i e) del punt 1 anterior, les següents:

a) L’adjudicació d’un habitatge a una unitat de convivència amb una ràtio de 
superfície resultant inferior a l’establerta a la normativa d’aplicació.

b) Circumstàncies imprevistes, d’ordre laboral o personal, sobrevingudes un cop 
iniciat el procediment d’adjudicació, que comportin un canvi substancial en algun 
dels requisits exigits per ser inscrit al Registre o per prendre part en la convocatòria 
de què es tracti.

4. La baixa és resolta pel mateix òrgan que va acordar la inscripció, prèvia noti-
ficació a la persona interessada de la corresponent proposta de resolució i l’obertura 
d’un termini de quinze dies per a la presentació d’al·legacions.

La proposta de resolució ha de contenir les causes de la baixa i totes les conside-
racions a valorar a efectes de la decisió que s’adopti.

En els supòsits previstos a l’apartat 1, lletres a), b) i c) d’aquest article, és suficient 
la notificació de la baixa a la persona interessada.
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Article 12
Protecció de dades

1. Les dades dels fitxers, amb caràcter general, i en especial les relatives a les 
circumstàncies personals, considerades especialment protegides, únicament poden 
ser tractades en l’àmbit restringit d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges 
amb Protecció Oficial de Catalunya i dels corresponents processos d’adjudicació dels 
habitatges amb protecció oficial, per part de les administracions i entitats directa-
ment implicades i per a l’exclusiu compliment de les finalitats indicades en aquest 
Decret. En tot cas la utilització de dades del Registre es subjecta a allò establert en 
aquest Decret i en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

2. Sempre que la finalitat perseguida amb el tractament de les dades ho permeti, 
s’aplica el procediment de dissociació, de manera que la informació que s’obtingui 
no pugui associar-se a persona identificable.

3. Les publicacions a la seu electrònica a què es refereix l’article 5 no poden con-
tenir més dades que les generals de tipus identificatiu. La publicació només afecta 
aquelles dades que resultin necessàries per assolir la finalitat que la justifiqui.

CAPÍTOL II
Procediment d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 
Oicial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Article 13
Principis generals

El procés i requeriments de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es regeix 
pel que es disposa en aquest capítol, el qual és d’aplicació preceptiva en les inscrip-
cions que realitzen els municipis que no disposen d’un registre propi i d’aplicació 
subsidiària en el cas de municipis que gestionen el seu propi registre.

Article 14
Inscripcions

1. Correspon als ajuntaments la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial de les persones residents en llur municipi que vulguin optar 
a un habitatge de protecció oficial i compleixin els requisits exigits per ser inscrits 
com a potencials persones adjudicatàries. Igualment els correspon l’actualització 
i cancel·lació de les dades relatives a les persones inscrites.

2. En l’exercici de les funcions indicades al punt anterior, els ajuntaments tenen la 
condició d’òrgans encarregats del tractament. Els municipis que per llur dimensió o 
per manca de recursos no puguin portar a terme aquestes funcions, poden sol·licitar 
a les Administracions d’àmbit territorial superior o a la Secretaria d’Habitatge la 
prestació de l’assistència necessària.

Article 15
Sol·licitud d’inscripció

1. Les sol·licituds d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Pro-
tecció Oficial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es formalitzen en 
el model oficial que s’adjunta a aquest Decret i es presenten en qualsevol moment 
en l’Ajuntament on resideixi la persona o unitat de convivència o, si escau, en les 
oficines locals d’habitatge i dependències del Departament competent en matèria 
d’habitatge. Només s’admet una sol·licitud per persona o unitat de convivència.

El model d’inscripció es posa a disposició de les persones interessades a les 
oficines locals d’habitatge, a les dependències municipals, a les oficines i centres 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge i a la seu electrònica del Registre. 
El model pot ser modificat per ordre del titular del Departament competent en 
matèria d’Habitatge.
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2. El model de sol·licitud integra les dades bàsiques següents:
a) Dades personals de la persona sol·licitant de la inscripció i de la unitat de 

convivència: identificació dels membres de la unitat i dels seus vincles de relació.
b) Dades domiciliàries, referides al lloc d’empadronament: adreces postal, te-

lefòniques i electròniques si escau. Aquestes dades es complementen amb les del 
lloc de treball del sol·licitant quan es troba en un altre municipi.

c) Dades relatives a situacions personals: indicació de l’existència de minusva-
lideses o altre tipus de condicions o circumstàncies, que puguin resultar rellevants 
en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en 
l’adscripció a reserves específiques per a la seva adjudicació.

d) Dades econòmiques generals: ingressos de la unitat de convivència.
e) Dades relatives a la necessitat d’habitatge.
f) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règim de tinença al qual s’opta.
g) Manifestació, si s’escau, de trobar-se dins el supòsit de persona retornada 

recollit a l’article 7.1.c).
h) Àmbits territorials de demanda, i es pot indicar en aquest respecte fins a un 

màxim de tres municipis.
3. El model incorpora, així mateix, una declaració responsable de la veracitat 

de totes les informacions, i la pertinent autorització a les administracions, en els 
termes i amb les garanties legals, per a la gestió de les dades aportades.

Article 16
Documentació

1. Els sol·licitants de la inscripció al Registre han d’aportar la següent docu-
mentació, acreditativa del compliment dels requisits exigits, referida, si s’escau, 
als diversos membres de la unitat de convivència:

a) Còpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació d’estran-
ger.

b) Certificat municipal d’empadronament, amb indicació de la data d’alta. En el cas 
previst a l’article 7.1.c), acreditació del període de residència fora de Catalunya.

c) Còpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivèn-
cia d’acord amb la normativa de la Generalitat sobre parelles estables o, en el cas 
d’unitats familiars futures, compromís de constitució de la unitat de convivència en 
termini que no excedeixi de tres mesos des del lliurament de l’habitatge i concreció 
del nombre de persones.

d) Justificació de la disminució psíquica, física, incapacitat o malaltia, en el cas 
que fos al·legada, així com de qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret 
a ser inclòs com a possible persona adjudicatària en els contingents especials de 
reserva.

e) Si escau, acreditació de l’exercici de l’activitat laboral en municipi diferent 
al de residència

f) Si escau, documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge. La infor-
mació de caràcter general sobre la carència d’habitatge en propietat és obtinguda 
d’ofici per la Secretaria d’Habitatge, mitjançant l’oportú conveni amb el Col·legi 
de Registradors de la Propietat i Mercantils de Espanya.

g) Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència
h) Documentació acreditativa del divorci, separació matrimonial o extinció de 

la parella estable, si escau.
i) Còpia del contracte de compravenda o arrendament de l’habitatge actual, si 

escau.
2. Els ajuntaments que exerceixin com a òrgans administratius encarregats del 

tractament de les dades del Registre, o la Secretaria d’Habitatge si escau, poden sol-
licitar tots els documents complementaris que estimin necessaris per a la comprovació 
de les circumstàncies al·legades. L’aportació de documentació acreditativa per part 
de les persones interessades no serà necessària respecte de les dades que estiguin 
disponibles de forma telemàtica en el “Catàleg de dades i documents electrònics” 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5419 – 13.7.200955888

Disposicions

creat per Acord de Govern de 27 de novembre de 2007 i les obtingudes d’altres 
administracions per qualsevol altre mitjà, en virtut del consentiment obtingut en 
aquests supòsits.

3. La manca d’acreditació documental dins el terminis que correspongui, segons 
allò indicat a l’article 7.3, s’entén com a constatació posterior de l’incompliment de 
les condicions d’accés al Registre i comporta la incoació del procediment pertinent 
per a la revocació de la inscripció i l’adopció de les altres mesures associades que 
resultin pertinents.

Article 17
Procediment d’inscripció i alta

1. Els ajuntaments que actuen com a òrgans administratius encarregats del 
tractament de les dades del Registre són responsables de tot el procediment d’ins-
cripció. En el seu defecte, el procediment és portat a terme de forma subsidiària 
per la Secretaria d’Habitatge o per una administració d’àmbit territorial superior 
en els termes indicats a l’article 14.2.

2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits per aquest Decret s’ha de noti-
ficar a la persona interessada i requerir-li que, en el termini de deu dies, esmeni la 
falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es procedirà 
a l’arxiu de la seva sol·licitud, sens perjudici del seu dret de tornar a presentar-ne 
una de nova. Transcorregut el termini esmentat sense que la persona interessada 
hagi atès el requeriment, l’òrgan competent li ha de notificar la resolució per la qual 
es declara el desistiment i es procedeix a l’arxiu, amb indicació del fet produït i les 
normes aplicables.

3. La Resolució d’inscripció al Registre ha de ser notificada a la persona interes-
sada i comporta la incorporació al Fitxer Mínim Comú de totes les dades que han 
de formar-hi part i que es recullen a l’annex 1. El termini màxim per notificar la 
resolució de la inscripció és de tres mesos a comptar de la data en què la sol·licitud 
hagi tingut entrada al registre de l’òrgan competent per a la tramitació. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, la persona interessada 
pot entendre estimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

4. L’alta en el Registre, la seva denegació o, si escau, l’arxiu de la sol·licitud 
d’inscripció poden acordar-se mitjançant una sola resolució per a diverses persones 
interessades, en el cas de tramitacions corresponents a socis de cooperatives.

Article 18
Vigència de les inscripcions

1. La inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya té una durada de tres 
anys des de la resolució administrativa d’inscripció, en la qual ha de figurar 
expressament la data d’acabament de l’esmentat termini. Si abans de l’esmentada 
data el sol·licitant no renova la sol·licitud, i aporta en temps i forma la documen-
tació exigible d’acord amb el que s’estableix en aquest Decret, s’entén caducat 
el seu dret a estar inscrit en el Registre i la persona o la unitat de convivència 
és donada de baixa.

Abans de la data de caducitat de la inscripció, es comunica aquest fet a la per-
sona interessada, als efectes que pugui procedir a la seva renovació si s’escau. 
Cas que no manifesti la seva voluntat de renovar la inscripció en el termini de 
deu dies des de la data de caducitat, s’entén com a baixa definitiva d’acord amb 
l’article 11.1.a).

Les renovacions s’acorden pel mateix temps de vigència de la inscripció ini-
cial.

2. Les persones sol·licitants d’inscripció en el Registre poden verificar la seva 
inscripció i les dades corresponents, en qualsevol moment, per mitjà de la seu 
electrònica, prèvia identificació que asseguri que només les persones titulars de 
les dades poden accedir-hi.
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CAPÍTOL III
La Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit

Article 19
Substitució dels recursos d’alçada i potestatiu de reposició

1. El recurs d’alçada i el recurs potestatiu de reposició contra els actes que 
derivin del funcionament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de Catalunya són substituïts per la impugnació davant la Comissió de 
Reclamacions sobre Habitatge Protegit, les resolucions de la qual posen fi a la 
via administrativa

2. El termini d’interposició de les reclamacions o impugnacions davant la Co-
missió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit és d’un mes, si l’acte és exprés. Si 
no ho és, el termini és de tres mesos i es compta per al sol·licitant i altres possibles 
persones interessades, a partir de l’endemà del dia que es produeixin els efectes 
del silenci administratiu. Les resolucions objecte de reclamació o impugnació han 
de ser informades per les unitats administratives corresponents de l’Administració 
recorreguda. La interposició d’aquestes reclamacions o impugnacions no suspèn 
l’eficàcia de les resolucions impugnades.

Article 20
Composició de la Comissió de Reclamacions

1. La Comissió es compon d’un president, amb vot de qualitat, sis vocals i un 
secretari, que actua amb veu i sense vot.

2. El president i els vocals, juntament amb els respectius suplents, són nomenats 
pel titular del Departament competent en matèria d’habitatge, en la forma i d’acord 
amb la procedència i perfils següents:

a) El president i suplent respectiu, d’entre els alts càrrecs del Departament com-
petent en matèria d’habitatge.

b) Tres vocals i els suplents corresponents:
Un, d’entre els cossos de funcionaris del grup A de l’Administració de la Gene-

ralitat, amb destinació al Departament competent en matèria d’habitatge.
Dos, d’entre els cossos de funcionaris del grup A en servei actiu a una adminis-

tració local de Catalunya. Aquests funcionaris seran proposats per la Federació de 
Municipis de Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis.

c) Tres vocals experts en matèria d’habitatge i els respectius suplents:
Un, a proposta de les associacions de consumidors.
Un, a proposta de la Federació de cooperatives d’habitatges de Catalunya.
Un, a proposta de les organitzacions empresarials de promotors immobili-

aris.
3. El secretari és nomenat i separat pel president de la Comissió, entre els funci-

onaris de carrera de cossos del grup A de l’administració de la Generalitat.

Article 21
Nomenament i cessament

1. El nomenament i el cessament del president, els vocals i el secretari, i també 
dels seus suplents s’efectua per ordre del titular del Departament competent en 
matèria d’habitatge.

2. El mandat del president, dels vocals i dels seus suplents té una durada de 
cinc anys. Aquest mandat pot ser renovat per altres cinc anys per només una 
vegada.

3. El cessament del president i dels vocals només pot produir-se per transcurs 
del termini, renúncia, pèrdua de les condicions requerides per al seu nomenament 
o notori incompliment de les seves obligacions apreciat per la majoria simple dels 
membres de la Comissió a iniciativa del seu president o d’una cinquena part dels 
seus membres.
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Article 22
Independència

1. La Comissió es troba adscrita orgànicament al Departament competent en 
matèria d’habitatge i actua amb independència funcional, sense estar sotmesa a 
cap instrucció jeràrquica.

2. Els membres de la Comissió no perceben cap retribució, sens perjudici de 
les indemnitzacions i les dietes que puguin percebre per assistència a les sessions, 
que les fixarà el Govern.

Article 23
Règim de funcionament de la Comissió

1. La Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit estableix les seves 
pròpies normes de funcionament. Les unitats administratives competents de l’Ad-
ministració de la Generalitat, en funció de l’afer del qual es tracti, assisteixen a la 
Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit en les matèries pròpies de la 
seva competència.

2. La Comissió celebra sessions amb caràcter ordinari almenys un cop al mes 
i, amb caràcter extraordinari, a iniciativa del seu president o quan ho sol·licitin, 
almenys, tres dels seus membres. Per a la vàlida celebració de les sessions de la 
Comissió de Reclamacions es requereix, en primera convocatòria, l’assistència 
del president, del secretari i de quatre vocals. En segona convocatòria n’hi ha prou 
amb l’assistència del president, del secretari i de tres vocals. A les deliberacions 
de la Comissió pot intervenir el secretari amb veu però sense vot.

3. Els acords de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit s’adopten 
per majoria de vots. El secretari de la Comissió aixeca les actes de les sessions oportu-
nes, que han de contenir els acords i els vots particulars que puguin efectuar-se.

4. Quan per la naturalesa dels afers a tractar s’estimi convenient, poden as-
sistir a les reunions de la Comissió, mitjançant convocatòria expressa del seu 
president, altres experts en matèria d’habitatge o en matèries connexes l’opinió 
dels quals pogués resultar rellevant per a l’adequada formació de la voluntat de 
la Comissió.

5. La Comissió pot crear ponències tècniques amb la composició, el règim 
de funcionament i les funcions que es determinin a l’acord de constitució. En 
tot cas, la resolució de les reclamacions que es plantegin correspon a la pròpia 
Comissió.

6. Fins que la Comissió no estableixi les seves pròpies normes de funcionament 
li és d’aplicació el règim previst al capítol VI de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el que es preceptua al seu article 27.

Article 24
Procediment

1. El procediment s’inicia mitjançant l’escrit de la persona interessada. La Comissió 
de Reclamacions pot requerir la pràctica de proves i l’aportació de documents, ajudar 
les persones interessades a obtenir-los i, en tot cas, practicar proves d’ofici i tots els 
actes d’instrucció necessaris per a la resolució de les reclamacions que tracti.

2. Acabada la tramitació, l’Administració afectada ha d’informar la reclamació 
amb caràcter previ a la resolució de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge 
Protegit. La Comissió resol conforme a dret.

3. Les resolucions de la Comissió de Reclamacions es notifiquen a la persona 
interessada i a l’Administració afectada.

4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és d’un mes. Transcorregut 
aquest termini, la persona interessada pot entendre desestimada la reclamació o 
impugnació, sens perjudici del que s’estableix en l’article 43.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.
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CAPÍTOL IV
Adjudicació i transmissió dels habitatges amb protecció oicial

SECCIÓ PRIMERA

Tipus de promocions i règim competencial

Article 25
Habitatges de promoció sobre sòls públics o sobre sòls la qualiicació urbanística dels 
quals imposa el seu destí a la construcció d’habitatges amb protecció oicial

1. Els habitatges amb protecció oficial construïts sobre sòls públics o sobre sòls 
la qualificació urbanística dels quals imposa la seva destinació a la construcció 
d’habitatges amb protecció oficial, poden ser adjudicats pel promotor, o per l’Ad-
ministració actuant per encàrrec d’aquell, d’acord amb el procediment general 
establert a la secció segona.

2. En cas que aquestes promocions es duguin a terme per cooperatives d’habitat-
ge, l’adscripció dels habitatges als socis la fa el corresponent consell rector, d’acord 
amb el procediment establert a l’article 102 de la Llei 18/2007. Els socis han d’estar 
inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

La cooperativa d’habitatge que, amb anterioritat a la qualificació provisional de 
la promoció no compti amb socis suficients per a proveir la totalitat dels habitatges, 
ha de sol·licitar del corresponent Registre de Sol·licitants la relació dels inscrits 
per tal d’oferir-los la possibilitat d’incorporar-se com a nous socis fins al nombre 
necessari. Entre les persones inscrites interessades, la selecció, la fa la cooperativa, 
mitjançant sorteig públic.

Article 26
Habitatges de promoció sobre sòls lliures

Els habitatges amb protecció oficial promoguts a iniciativa privada sobre altres 
sòls que els indicats a l’article 25.1 són adjudicats pel promotor mitjançant el pro-
cediment que lliurement esculli. L’adjudicació lliure es porta a terme en la forma 
prevista a la secció tercera.

Article 27
Competències per a l’adjudicació

1. En els municipis que disposen de registre de sol·licitants propi, l’administració 
actuant en les adjudicacions és la municipal. En el cas de promocions dutes a terme 
per la Generalitat, els requeriments concrets de l’adjudicació són concertats entre 
l’ajuntament i la Generalitat.

2. En els municipis que no disposen de registre de sol·licitants propi, l’adminis-
tració actuant en les adjudicacions és la Generalitat, la qual ha de concertar amb 
l’ajuntament els requeriments de cada cas concret.

3. En el supòsit previst a l’article 25.1, quan es tracti de promocions d’iniciativa 
privada en les quals el promotor renunciï a gestionar pel seu compte el procés 
d’adjudicació, la competència correspon a l’Administració titular del corresponent 
registre. En el cas que el promotor privat decideixi efectuar l’adjudicació pel seu 
compte, el titular del registre corresponent li subministra a aquests efectes la llista 
de sol·licitants, d’acord amb les previsions establertes a l’article 30.2.b).

4. El procediment d’adjudicació es porta a terme en tot cas d’acord amb les pres-
cripcions establertes en aquest Decret i, respecte els supòsits indicats als apartats 1 
i 2 anteriors, en els termes consensuats amb l’Ajuntament respectiu.

5. En les adjudicacions corresponents a la Generalitat i als seus organismes i 
entitats, l’òrgan competent per resoldre el procediment d’adjudicació és el que de-
signa la persona titular del Departament competent en matèria d’habitatge. En les 
adjudicacions que corresponen a les administracions locals i als seus organismes 
i entitats, aquest òrgan és el que es determini d’acord amb la legislació de règim 
local, en els termes establerts a l’article 98 de la Llei 18/2007. En el cas de registres 
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supralocals, l’òrgan competent per resoldre el procediment d’adjudicació és el que 
es concreti al corresponent acord de creació.

Article 28
Les reserves especials

1. En totes les promocions s’ha de reservar un mínim del 3% dels habitatges amb 
destinació a persones amb mobilitat reduïda. En el cas de promocions dutes a terme 
per promotors públics, aquest percentatge ha d’ampliar-se fins a un mínim del 10% 
del total d’habitatges de la promoció per a la seva destinació a persones i col·lectius 
vulnerables amb risc d’exclusió social. Si de l’aplicació del percentatge no resultés 
un nombre enter, s’ha d’arrodonir la xifra fins el nombre enter superior.

Quan el contingent de reserves fixat excedeix la demanda existent, el diferencial 
sobrant s’incorpora al contingent general.

2. La resolució administrativa que acordi l’inici del procediment d’adjudicació 
fixa el percentatge concret del contingent especial de reserves d’habitatge per a 
necessitats específiques, prèvia ponderació objectiva de les circumstàncies de la 
concreta promoció i amb motivació de les raons que fonamentin la decisió.

3. En un mateix municipi, el contingent especial de reserves pot ser substituït 
per programes d’actuació específics, destinats a proveir d’habitatge els col·lectius 
beneficiaris, en els termes previstos a la Llei 18/2007.

SECCIÓ SEGONA

Procediment general d’adjudicació

Article 29
Aplicació del procediment general

1. El procediment general regulat a continuació és d’aplicació a l’adjudicació 
dels habitatges amb protecció oficial promoguts en municipis que no disposen de 
registre de sol·licitants propi per les administracions públiques i els seus organismes 
i empreses, així com a la dels habitatges de promoció a iniciativa privada previstos 
a l’article 25.1, l’adjudicació dels quals li encomani el promotor.

2. Els ajuntaments amb registre propi poden establir els seus propis procediments 
dins les prescripcions establertes en aquest respecte a la Llei 18/2007. En defecte de 
norma local específica, és d’aplicació el procediment regulat en aquesta secció.

Article 30
Actuacions del promotor privat

1. Un cop atorgada la qualificació provisional dels habitatges amb protecció 
oficial la transmissió dels quals es pretén, i sempre abans de la data prevista per a 
la finalització de les obres, el promotor ha de comunicar a l’Administració actuant 
la seva voluntat d’iniciar el procediment de selecció de les persones per a la cessió 
dels habitatges en el règim jurídic d’adjudicació previst.

2. El promotor privat, en la seva comunicació de la decisió de transmetre els 
habitatges, ha d’aportar les dades indicades als paràgrafs b), d) i e) de l’apartat 2 de 
l’article següent, i ha de manifestar, de manera expressa, la seva opció unívoca i 
irrevocable de si gestiona el procés d’adjudicació per compte propi, amb la intervenció 
d’un fedatari o fedatària pública, prenent com a base la llista de sol·licitants que els 
ha de facilitar el Registre de Sol·licitants d’Habitatge, o sol·licita a l’Administració 
actuant que ho faci. En els termes indicats a l’article 101.1 de la Llei 18/2007, també 
ha de manifestar si es reserva el 30% dels habitatges de la promoció per adjudicar-
los pel procediment que lliurement esculli; en aquest cas, s’aplica el que preveu la 
secció tercera.

a) En cas que opti per sol·licitar a l’Administració que faci l’adjudicació, ha de signar 
amb aquesta un conveni per regular les seves relacions durant tot el procés.

b) En cas que opti per adjudicar els habitatges per compte propi, l’Administració 
actuant li ha de facilitar la llista de sol·licitants en un termini màxim de dos mesos. Als 
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efectes del còmput d’aquest termini, s’entén com a notificació al promotor la publicació 
a la seu electrònica de la resolució aprovatòria del llistat definitiu de participants a què 
es refereix l’article 33.3. A partir del coneixement de la llista, el promotor es responsa-
bilitza de totes les fases restants del procés, d’acord amb les prescripcions establertes 
en aquesta secció. L’Administració actuant col·labora activament amb el promotor, 
publicant els anuncis que aporti en la seu electrònica del Registre i en les Oficines 
d’Habitatge i valorant amb ell la documentació aportada per les persones adjudicatàries 
provisionals, acreditativa del compliment dels requisits exigits per prendre part en la 
convocatòria i ser persones adjudicatàries de l’habitatge corresponent.

Article 31
Resolució d’inici del procediment d’adjudicació

1. Un cop adoptada pel promotor públic la decisió de la transmissió o rebuda del 
promotor privat de la comunicació de la seva voluntat en aquest sentit i esmenats els 
seus eventuals defectes, l’Administració competent aprova la Resolució d’inici del 
procediment d’adjudicació corresponent. En el cas que el procés d’adjudicació sigui 
dut a terme per l’administració, en l’oferta d’habitatges es pot incloure el conjunt 
dels habitatges amb protecció oficial disponibles en el municipi, susceptibles de 
ser adjudicats en el mateix procés.

2. La Resolució d’inici del procediment d’adjudicació ha de contenir les dades 
següents:

a) Àmbit geogràfic de demanda, segons article 100.2 de la Llei 18/2007.
b) Identificació, tant física com jurídica, dels habitatges i immobles de la promoció 

i dels títols que s’ostenten sobre aquests. Nombre i emplaçament dels habitatges i 
superfície útil.

c) Contingent de reserves de la promoció. Requisits d’accés i barem d’adjudica-
ció. Si s’escau, forma d’acumulació de les reserves l’adjudicació de les quals quedi 
deserta.

d) Si s’escau, determinació per grups (en funció de les tipologies, dels règims 
de tinença previstos, dels requisits d’accés exigibles) dels habitatges objecte d’ad-
judicació.

e) Drets objecte de transmissió segons les previsions contingudes a l’article 82 
de la Llei 18/2007 i condicions generals econòmiques i de finançament.

f) Condicions particulars de la promoció: antiguitat en l’empadronament segons 
les exigències establertes a l’article 100.4 de la Llei 17/2008, límit d’ingressos, edat, 
eventual obertura de la promoció a persones que treballen en el municipi sense resi-
dir-hi, a persones que volen retornar a Catalunya, previsió de subdivisions en blocs 
segons trams d’ingressos, i la resta de condicions que puguin garantir una mixtura 
social efectiva, en els termes establerts a l’article 100.3 de la Llei 17/2008.

g) Determinació del sistema de sorteig per a la selecció de persones adjudicatàries 
i assignació d’habitatges.

h) Inclusió, si s’escau, d’altres habitatges amb protecció oficial susceptibles 
d’adjudicació en el mateix procés, en els termes del punt 1 anterior.

i) Identificació del promotor o Administració que ha de gestionar el procés.
j) Indicació dels mitjans de comunicació on s’efectuaran les successives notifi-

cacions de la convocatòria, d’acord amb els plantejaments recollits a l’article 33.
k) Lloc de presentació de la documentació i documentació específica a presentar, 

demostrativa del compliment dels requisits exigits per a accedir a la promoció i per ser 
inscrit en el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, amb indicació 
del moment en què ha de ser presentada, d’acord amb l’establert a l’article 7.3.

3. La resolució d’inici del procediment d’adjudicació es publica en la seu electrò-
nica del Registre i al tauler d’anuncis de l’ajuntament o ajuntaments de l’àmbit on es 
trobi ubicada la promoció. També cal publicar un resum informatiu en un dels dos 
diaris de més divulgació del municipi i/o comarca on es trobi la promoció.

4. El procediment d’adjudicació s’entén iniciat el següent dia hàbil de la publicació 
a la seu electrònica del Registre.
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Article 32
Relació de persones amb dret a participar

1. La relació provisional de les persones que tenen dret a participar en el procés de 
selecció de les persones adjudicatàries està integrada per totes aquelles que, complint els 
requisits de la convocatòria, segons les dades facilitades pels sol·licitants, consten inscri-
tes al Registre, en la tipologia d’habitatges amb protecció oficial a adjudicar, amb data 
d’efecte de la inscripció referida al dia anterior a l’inici del procediment d’adjudicació.

2. En el supòsit que en el procediment d’adjudicació s’incloguin habitatges a 
adjudicar per a contingents especials, la relació provisional de les persones amb dret 
a participar en el procés de selecció de les persones adjudicatàries ha de diferenciar, 
en llistes separades, les que participen en el contingent general de les que participen 
en cadascun dels contingents especials, si s’escau.

3. L’administració actuant publica a la seu electrònica del corresponent registre 
la relació provisional de les persones amb dret a participar en el corresponent procés 
de selecció de persones adjudicatàries. Contra aquesta relació, les persones inte-
ressades poden presentar al·legacions, dins del termini de deu dies hàbils comptats 
a partir del l’endemà de la publicació a la seu electrònica. Transcorregut aquest 
termini, l’administració actuant, en el termini màxim de vint dies hàbils, les resol 
i aprova definitivament la relació o relacions, si s’escau, de les persones amb dret 
a participar en el procés de selecció.

Article 33
Notiicacions

1. Al llarg de tot el procés d’adjudicació, les notificacions dels diversos actes i trà-
mits que es prescriuen en aquest Decret, es porten a terme mitjançant la corresponent 
publicació a la seu electrònica del Registre. Tota convocatòria relativa a habitatges amb 
protecció oficial ha de ser anunciada en la seu electrònica en els termes previstos en 
aquest Decret i d’acord amb les prescripcions establertes en aquest respecte a la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2. En el cas de promocions a iniciativa privada de l’article 25 en què el promotor 
hagi optat per portar a terme per si mateix el procés de selecció, les publicacions 
que es puguin efectuar en altres mitjans de comunicació són sempre subsidiàries 
de la publicació a la seu electrònica, a la qual no poden substituir en cap cas.

3. La publicació a la seu electrònica substitueix la notificació individual en els 
termes previstos a l’article 59-6-b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
ha de complir els requisits establerts a l’article 60 de la mateixa norma. Específi-
cament, en el supòsit previst a l’article 30.2, en què l’Administració porti a terme 
l’adjudicació per encàrrec del promotor, la publicació en la seu electrònica de la 
relació de persones adjudicatàries s’entén com a notificació a aquest als efectes 
indicats a l’article 101.6.b) de la Llei 18/2007.

Article 34
Gestió dels contingents especials de reserva

1. Per als contingents especials de reserva de les promocions a iniciativa pública, els 
habitatges protegits es distribueixen per trams diversos de renda, procurant afavorir 
la diversitat econòmica en cada contingent, i tenint en compte les circumstàncies 
personals i de la unitat de convivència. Un cop determinats els habitatges de cada 
tram del contingent especial que corresponguin als sol·licitants de cada tram de 
renda, l’adjudicació es fa preferentment i de forma ordinària mitjançant sorteig.

2. Excepcionalment, la Resolució que aprovi la convocatòria pot preveure que l’ad-
judicació es faci d’acord amb un barem de puntuació, el qual ha de concretar. El barem 
de puntuació que en el seu cas s’apliqui, s’ha de determinar d’acord amb el principi 
d’objectivitat i sota els criteris de promoció de la diversitat social i de desenvolupament 
d’accions positives que promoguin la igualtat real i efectiva dels grups i persones en 
situació d’específica dificultat en l’accés a un habitatge digne i adequat.
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3. Els habitatges dels contingents de reserva l’adjudicació dels quals hagi quedat 
deserta s’acumulen en la forma que es determini a la Resolució d’inici. En defecte 
de determinació específica, s’incorporen al contingent general per a la seva adju-
dicació per sorteig, o assignació a la llista d’espera, d’acord amb el que es disposa 
a l’article 28.1.

Article 35
Gestió del contingent general

1. Per tal de garantir una efectiva mixtura social, els habitatges inclosos en el 
contingent general s’adjudiquen mitjançant sorteig.

2. Les condicions d’adjudicació de cada promoció poden preveure subdivisions en 
blocs conformats per sol·licitants situats en diversos trams d’ingressos, o en diversos 
grups d’interès, que assegurin que la composició final de les persones adjudicatà-
ries sigui la més semblant a la de l’estructura social del municipi, districte o zona, 
tant pel que fa al nivell d’ingressos com al lloc de naixement, evitant concentració 
excessiva de col·lectius que puguin posar la promoció en risc d’aïllament social. 
També es pot tenir en compte el temps que fa que estan inscrits en el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

3. La Resolució d’inici del procediment d’adjudicació pot preveure l’accés, pel 
contingent general, de les persones retornades a què es refereix l’article 7.1.c). De la 
mateixa forma es pot preveure l’accés de les persones no empadronades al municipi, 
però que hi tinguin el seu lloc de treball.

4. En relació amb les persones no empadronades al municipi però que hi tre-
ballin, es pot establir el nombre màxim d’adjudicacions possibles a efectuar en la 
promoció. Igualment, la Resolució corresponent pot acordar l’accés a sol·licitants 
procedents d’altres municipis amb els quals el municipi de la promoció tingui pactes 
de reciprocitat.

5. Els habitatges del contingent general son adjudicats per sorteig entre els sol-
licitants admesos. En l’acte del sorteig, que és públic i, en el cas d’adjudicació per 
promotor privat s’ha de celebrar davant de notari, s’inclouen tots els habitatges del 
contingent. En els termes del punt 3 de l’article anterior, també s’hi poden incorporar 
les reserves de la promoció l’adjudicació de les quals hagi quedat deserta.

Article 36
Sorteig dels habitatges

1. Dins els tres dies hàbils posteriors a l’aprovació definitiva de la relació o 
relacions a què fa referència l’article 32.3, l’administració actuant fixa el dia, hora 
i lloc del sorteig, si s’escau, i les seves bases, amb indicació del fedatari públic que 
hi intervindrà.

2. Efectuat el sorteig en els termes indicats, la relació provisional dels seleccionats, 
ordenats numèricament, es publica de la manera prevista a l’article 33.

Article 37
Adjudicacions

1. Els integrants de la llista provisional de seleccionats no són, per aquest simple 
fet, persones adjudicatàries dels habitatges, ni tenen cap dret en relació amb aquests 
fins que no acreditin, en el termini de deu dies a comptar des del requeriment fe-
faent que se’ls faci a aquest efecte, que compleixen els requisits i que tenen interès 
per ser persones adjudicatàries de l’habitatge concret que els hagi tocat en sort. El 
requeriment esmentat s’efectua en el termini màxim dels quinze dies posteriors a la 
publicació de la llista provisional dels seleccionats. Transcorregut el termini indicat 
sense haver-se procedit a l’acreditació oportuna, s’entén que la persona interessada 
renuncia a l’adjudicació.

2. Els habitatges són adjudicats seguint l’ordre de la llista i en la forma que es 
determini en la convocatòria a aquells que acrediten, dins del termini establert al 
paràgraf anterior, complir els requisits exigits.
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3. A partir de la darrera persona de la llista que resulti efectivament adjudicatà-
ria d’un habitatge integrant de la convocatòria es configura una llista d’espera, els 
membres de la qual proveiran les baixes que eventualment es produeixin fins a la 
total contractació i lliurament de la possessió de tots els habitatges de la convoca-
tòria. Els que hi constin han de ser cridats per l’ordre que figurin a la llista, en cas 
de disponibilitat sobrevinguda d’un habitatge de la convocatòria.

4. El mateix sistema s’aplica, si s’escau, per a les llistes dels contingents especials.
5. Un cop perfeccionats els contractes de tots els habitatges de la convocatòria, 

la llista d’espera queda vigent fins a la propera convocatòria d’habitatges de la ma-
teixa o mateixes tipologies, amb un límit màxim de tres anys, data en la qual resta 
automàticament extingida a tots els efectes.

6. L’adjudicació d’un habitatge comporta la baixa de les persones adjudicatàries 
en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

Article 38
Formalització del contracte de la transmissió

1. Un cop finalitzat el procediment d’adjudicació, el promotor i les persones 
adjudicatàries formalitzen els corresponents contractes de transmissió dels drets 
de què es tracti i presenten a la Secretaria d’Habitatge la documentació pertinent 
per a l’emissió del visat a què es refereix l’article 85 de la Llei 18/2007. El visat 
incorpora les dades següents:

a) Submissió prèvia de la transmissió a l’exercici del dret d’adquisició preferent 
de l’Administració, sense que aquesta hagi fet ús de tal dret, en els casos en què 
aquest existeixi.

b) Identificació de l’expedient en què s’hagi qualificat l’habitatge objecte de 
transmissió; modalitat de la qualificació i indicació de la data d’aprovació d’aquesta 
i de la seva durada.

c) Identificació de cada habitatge de la promoció en relació amb la persona con-
creta adjudicatària i manifestació sobre l’acompliment per aquesta dels requisits 
exigits en aquest respecte.

d) Preu de venda, renda o cànon.
e) Altres dades que es puguin exigir en normativa específica.
2. En el cas de transmissió de drets de propietat i sempre que resulti procedent l’ator-

gament d’escriptura pública, el promotor i les persones adjudicatàries han de presentar a 
aquests efectes, davant el corresponent fedatari públic, els contractes privats, juntament 
amb els visats i la Resolució sobre la qualificació definitiva dels habitatges.

3. Les regles per a la formalització de la transmissió que s’indiquen als apartats 
precedents són també d’aplicació a la resta de transmissions a què es refereixen 
les seccions tercera, quarta i cinquena d’aquest capítol, sobre habitatges de lliure 
adjudicació, habitatges sobrants i habitatges procedents de segones i successives 
transmissions.

Article 39
Ocupació dels habitatges adjudicats

1. El termini per a l’ocupació efectiva dels habitatges és de tres mesos. Aquest 
termini es compta des de l’endemà de la data de lliurament de claus i pot ser pror-
rogat per l’ens titular de la promoció per motius justificats.

2. La no-ocupació efectiva de l’habitatge en els terminis assenyalats o l’ocupació 
de l’habitatge per una unitat de convivència diferent de la que consti al Registre 
donen lloc a la instrucció del corresponent expedient sancionador, amb les conse-
qüències previstes a la Llei 18/2007.

Article 40
Titularitat de l’habitatge

1. La titularitat dels habitatges protegits correspon a les persones adjudicatàries ins-
crites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.
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2. En el cas d’unitats de convivència, la titularitat s’atribueix de la manera següent:
a) Si l’adjudicació és en règim de lloguer, al sol·licitant o als diversos membres 

de la unitat de convivència.
b) Si l’adjudicació és en règim de dret d’ús i habitació, a tots els membres de la 

unitat de convivència.
c) Si l’adjudicació és en règim de propietat o dret de superfície, és atribuïda, en 

principi, al sol·licitant, sens perjudici que, per acord unànime entre els membres 
majors d’edat i menors d’edat emancipats de la unitat de convivència, pugui ser 
atribuïda a un altre membre d’aquesta o a tots en règim de comunitat de béns.

3. Els cònjuges o els membre integrants de parelles estables, independentment de 
a qui correspongui la titularitat de l’habitatge, no poden sol·licitar un nou habitatge 
protegit llevat de nul·litat, separació, divorci o dissolució de la parella.

Article 41
Excepcions

1. Els promotors privats poden prescindir del procediment d’adjudicació previst 
en aquesta secció i actuar de conformitat amb les prescripcions contingudes a la 
secció tercera, en els casos següents:

a) Quan el procés d’adjudicació sigui directament gestionat pel promotor i trans-
corrin més de dos mesos des del seu inici sense que l’administració hagi publicat 
el llistat definitiu de participants.

b) Quan el procés sigui gestionat per l’Administració i transcorrin més de dos 
mesos des del seu inici sense que hagi publicat la relació definitiva de persones 
adjudicatàries o si aquestes són menys que els habitatges disponibles.

c) Quan siguin expressament autoritzats per l’Administració local competent 
d’acord amb la Secretaria d’Habitatge en zones d’escassa demanda o de necessitat 
d’atenció a col·lectius determinats, prèvia acreditació d’aquests extrems.

2. En qualsevol d’aquests supòsits, el promotor inicia el procediment d’adjudica-
ció lliure exempt d’obligacions o càrregues que puguin generar-se amb l’actuació 
prèvia de l’administració.

SECCIÓ TERCERA

Adjudicació lliure

Article 42
Procediment

1. Els promotors a què fa referència l’article 26 han de posar en coneixement de 
l’Administració competent les dades de les potencials persones adjudicatàries, les 
quals han de ser persones inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge amb 
protecció oficial abans de la data indicada a l’article 32.1.

2. La comunicació indicada a l’apartat anterior s’ha d’acompanyar de la docu-
mentació següent:

a) Identificació del promotor.
b) Identificació, tant física com jurídica, dels habitatges i immobles de la pro-

moció i dels títols que s’ostenten sobre aquests.
c) Drets objecte de transmissió segons les previsions contingudes a l’article 82 

de la Llei 18/2007, i condicions generals econòmiques i de finançament.
d) Condicions específiques de la promoció, si s’escau, o de l’habitatge en el cas 

d’adjudicació individual.
3. En el cas que les potencials persones adjudicatàries estiguin empadronades en 

municipis diferents d’aquell en el què s’ubiqui la promoció, el promotor o la Secretaria 
d’Habitatge han de posar-ho en coneixement de l’ajuntament corresponent.

4. Una vegada constatat documentalment l’acompliment dels requisits exigits 
a les persones adjudicatàries per a la seva inscripció al Registre i comprovada la 
seva efectiva inscripció en temps i forma, l’Administració competent publica a la 
web del Registre la relació de persones adjudicatàries.
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5. En relació amb la reserva del 30% dels habitatges de la promoció a què es 
refereix l’article 30.2, quan el promotor decideixi la seva lliure adjudicació ha de 
respectar el procediment establert en aquest article.

6. La formalització dels contractes de les transmissions s’efectua en els termes 
previstos a l’article 38.

SECCIÓ QUARTA

Altres procediments

Article 43
Procediments singulars

1. El sistema d’adjudicació general previst en el present Decret no és d’aplicació 
als habitatges amb protecció oficial següents:

a) Els habitatges amb protecció oficial, adjudicats en règim de lloguer en qualsevol 
modalitat, que hagin estat llogats amb una clàusula de dret preferent de compra a 
favor del llogater o llogatera. El comprador o compradora ha de ser automàticament 
el mateix llogater o llogatera signant del contracte.

b) Els habitatges amb protecció oficial de lloguer, en qualsevol de llurs modalitats, 
amb un llogater o llogatera que fa més de cinc anys que hi resideix. En el supòsit de 
venda d’aquest habitatge, el llogater o llogatera té dret preferent de compra.

c) Els habitatges de promoció pública la titularitat dels quals recupera l’Adminis-
tració per via administrativa o civil. Es poden adjudicar en segones transmissions 
d’acord amb el procediment que la Llei 18/2007 i aquest Decret estableixen per a 
les adjudicacions públiques, tenint en compte les llistes d’espera.

d) Els habitatges que l’Administració obté per cessió o per altres vies singulars, 
o que provenen de programes especials dels plans d’habitatge.

e) Habitatges amb protecció oficial promoguts per les empreses per donar allot-
jament als seus treballadors.

f) Habitatges amb protecció oficial que siguin sol·licitats per entitats sense finalitat 
de lucre, la destinació dels quals sigui fer front a situacions d’emergència, en el marc 
de les prestacions que corresponen als serveis d’assistència i benestar socials.

g) Habitatges amb protecció oficial promoguts per entitats sense finalitat de 
lucre per destinar-los a allotjament de persones a les quals presten serveis de tutela 
i/o acompanyament social.

h) Habitatges per a afectats per actuacions urbanístiques que tinguin reconegut 
el dret al reallotjament, en les operacions públiques de substitució d’habitatges o en 
actuacions d’execució del planejament urbanístic. Les singularitats i els requisits 
exigibles per a l’accés a aquests habitatges són objecte de regulació reglamentària 
específica.

2. Els habitatges amb protecció oficial relacionats a l’apartat anterior resten, en 
el seu cas, sotmesos a les normes concretes d’adjudicació que s’estableixin en les 
respectives promocions o processos específics d’adquisició.

Article 44
Adjudicació d’habitatges amb protecció oicial sobrants

1. S’entenen per habitatges amb protecció oficial sobrants els habitatges procedents 
de les promocions a que fa referència l’article 25, que no resultin adjudicats d’acord 
amb el procediment general d’adjudicació, per qualsevol circumstància.

2. En els termes dels apartats d) i e) de l’article 104 de la Llei 18/2007, els habitat-
ges indicats a l’apartat anterior son adjudicats tenint en compte les llistes d’espera 
resultants de la primera adjudicació.

3. En defecte de membres integrants de la llista d’espera, o transcorregut el seu 
període de vigència, i en el supòsit d’habitatges que, havent estat ocupats per qual-
sevol títol, deixin d’estar-ho per qualsevol causa, la Secretaria d’Habitatge, en un 
marc de col·laboració i coordinació amb els ens locals competents, pot efectuar una 
convocatòria agrupada d’aquests habitatges i integrar-hi els pertanyents a diversos 
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àmbits territorials de demanda. També es poden incorporar a un procediment general 
d’adjudicació, en els termes recollits a l’article 31.

SECCIÓ CINQUENA

Segones transmissions

Article 45
Segones transmissions

1. S’entenen per segones i successives transmissions d’habitatges amb protecció 
oficial les produïdes dins el període de qualificació d’aquests, quan, després de la 
primera adjudicació en els termes dels articles anteriors, s’hagi de procedir a una 
nova adjudicació de l’habitatge.

2. Qualsevol habitatge amb protecció oficial, la disponibilitat sobre el qual 
hagi passat a una Administració actuant per qualsevol títol, pot ser adjudicat per 
aquesta per mitjà del mecanisme de les llistes d’espera previst a l’article 37.3, prèvia 
la seva adscripció a la tipologia que correspongui. En l’adscripció de l’habitatge a 
una determinada tipologia s’han de tenir en compte les seves característiques i la 
demanda social existent a la zona.

3. L’Administració actuant també pot portar a terme les segones adjudicacions 
mitjançant la incorporació dels corresponents habitatges a un procediment general 
d’adjudicació en els termes recollits a l’article 31.

4. Les cooperatives gaudeixen d’un dret preferent de tanteig per poder oferir 
als socis expectants els habitatges que promouen i que són objecte de segones o 
successives transmissions. Aquest dret s’exerceix dins els terminis i condicions 
establerts a l’article 109.1 de la Llei 18/2002, de cooperatives.

Article 46
Exercici del dret d’opció

1. Quan el titular legítim d’un dret real sobre l’habitatge amb protecció oficial 
vulgui transmetre’l, ha de comunicar formalment al Departament competent en 
matèria d’habitatge el seu interès, i acompanyar aquesta comunicació de la docu-
mentació següent:

a) Identificació del titular del dret a transmetre, si s’escau.
b) Dret objecte de transmissió.
c) Adreça i identificació, tant física com jurídica, de l’immoble sobre el que 

s’ostenta el dret.
d) Condicions econòmiques i jurídiques proposades per a la transmissió.
e) Cèdula d’habitabilitat o certificació equivalent, acreditativa del fet que l’habi-

tatge es conserva en condicions d’ús efectiu i adequat, d’acord amb les prescripcions 
legals reguladores del deure de conservació i rehabilitació.

2. Dins el termini màxim de dos mesos des de la comunicació indicada al paràgraf 
anterior, el Departament competent en matèria d’habitatge ha d’iniciar les consultes 
interadministratives previstes a l’article 90 de la Llei 18/2007 per tal de concretar els 
interessos públics de l’ens local i de l’Administració de la Generalitat en relació amb 
l’eventual exercici del dret d’adquisició preferent sobre l’habitatge objecte de transmissió. 
En el mateix termini màxim, examina la documentació aportada, les condicions físiques 
de l’habitatge i totes les circumstàncies i condicions que es considerin adequades per 
fixar el preu de transmissió del dret i les condicions de venda, amb ponderació del temps 
transcorregut entre la qualificació definitiva i la venda, els índexs públics i objectius de 
preus de consum, l’estat de conservació i, si s’escau, les millores realitzades o la manca 
de conservació que puguin implicar un increment o una disminució del valor.

3. Finalitzada la tramitació indicada a l’apartat precedent, el Departament compe-
tent comunica a la persona interessada les condicions d’autorització de la transmissió, 
l’acceptació de les quals l’habilita per procedir a la transmissió del dret de què es tracti. 
A partir d’aquesta acceptació, l’Administració disposa d’un mes per exercir el dret 
d’opció o, si s’escau, autoritzar la transmissió i incloure l’habitatge en un procediment 
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general d’adjudicació, en qualsevol dels termes indicats a l’article 45, o, si s’escau, en 
la convocatòria agrupada prevista a l’article 44.3, i prosseguir la tramitació segons 
les prescripcions establertes en aquest Decret fins l’adjudicació final.

4. Transcorregut aquest termini sense que l’administració hagi ofert un com-
prador al titular de l’habitatge que el vol transmetre, aquest pot vendre’l lliurement 
a alguna persona que estigui inscrita en el Registre.

5. S’exceptuen del procediment establert en aquest article, en els termes recollits 
a l’article 88.3 de la Llei 18/2007:

a) Les transmissions gratuïtes inter vivos a favor d’ascendents i descendents, del 
cònjuge o la cònjuge, o entre els membres de la parella estable.

b) Les transmissions per causa de mort
c) Les transmissions produïdes en procediments judicials.
En els casos indicats, és suficient per a autoritzar la transmissió la comunicació, 

amb la seva documentació adjunta, prevista a l’apartat primer d’aquest article, a la 
qual caldrà afegir la causa al·legada per a la transmissió.

Article 47
Retracte

1. El Departament competent en matèria d’habitatge exerceix el dret de retracte 
en els casos de transmissions d’habitatges de protecció oficial, efectuats amb con-
culcació dels instruments de control relacionats a l’article 86 de la Llei 18/2007, i 
en els casos previstos a l’article 91.1 de la mateixa norma.

 2. Un cop fixats el preu de l’habitatge i les condicions d’adquisició en els termes 
de l’apartat segon de l’article anterior, l’Administració comunica a la persona interes-
sada la seva decisió i incorpora l’habitatge a un procés d’adjudicació, en els termes 
establerts a l’apartat 3 de l’article precedent. La persona que resulti adjudicatària 
és la beneficiaria del retracte i a ella correspon el compliment de les condicions 
econòmiques i de qualsevol altre tipus establertes per a la transmissió.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Fitxers

1. Els fitxers corresponents al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 
Oficial de Catalunya se subjecten a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, a la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i a la resta de normativa d’aplicació.

2. La Secretaria d’Habitatge és la responsable del fitxer del registre de l’Ad-
ministració de la Generalitat i del fitxer mínim comú, i ha d’adoptar les mesures 
tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidenciali-
tat, la seguretat i la integritat de les dades, així com totes les mesures necessàries 
destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 
la resta de normativa d’aplicació.

3. Amb anterioritat a la data d’inici d’activitats del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, la Secretaria d’Habitatge, com a 
responsable dels fitxers indicats, realitza les oportunes gestions davant l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades per a la seva inscripció, d’acord amb les prescrip-
cions establertes a l’apartat primer d’aquesta disposició.

Segona
Constitució de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit

La Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit prevista a l’article 97 de la 
Llei del dret a l’habitatge es constituirà en el termini d’un mes a partir de l’entrada 
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en vigor d’aquest Decret. Amb aquesta finalitat i prèvies les consultes pertinents, 
la persona titular del Departament competent en matèria d’habitatge procedirà al 
nomenament del president, vocals i secretari i dels respectius suplents.

La Secretaria d’Habitatge assignarà a la Comissió els mitjans materials i personals 
necessaris per al seu adequat funcionament.

Tercera
Inici d’activitats del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oicial 
de Catalunya

Mitjançant ordre de la persona titular del Departament competent en matèria d’ha-
bitatge es fixarà la data d’inici d’activitats del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 
Protecció Oficial de Catalunya, la qual coincidirà amb la del Registre de Sol·licitants de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’Ordre relacionarà els Registres Muni-
cipals de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial existents en aquesta data.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única
Promocions pendents d’adjudicació

1. Els procediments d’adjudicació pendents de resolució abans de la data d’ini-
ci d’activitats del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 
Catalunya continuaran regint-se per la normativa anterior que els sigui d’aplicació. 
Els convenis signats pels corresponents organismes de la Generalitat o per les seves 
empreses públiques seguiran en vigor fins la seva total execució.

2. Als efectes previstos al punt anterior, s’entendran per procediments d’adju-
dicació pendents els relatius a promocions que hagin obtingut la seva qualificació 
provisional abans de l’entrada en vigor del present Decret i no hagin estat adjudicats 
en aquesta data.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior a aquest Decret 

que s’oposin a les prescripcions que conté. En particular, resten derogats el Decret 
195/2001, de 10 de juliol, sobre el procediment d’adjudicació d’habitatges promoguts 
per la Generalitat de Catalunya, i el Decret 79/2007, de 27 de març, sobre adjudicació 
d’habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya i qualificats de promoció 
pública, en segones i posteriors adjudicacions.

DISPOSICIÓ FINAL

Única
Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de maig de 2009

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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ANNEX 1

Fitxer mínim comú

Com a referència, s’indiquen dades que formen part del fitxer corresponent al 
registre de la Generalitat:

a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta 
d’identificació d’estranger, vincles de relació dels membres de la unitat de convi-
vència, domicili de residència i del lloc de treball. En el supòsit que el sol·licitant 
o la unitat de convivència formi part d’una cooperativa o vulgui incorporar-s’hi, 
número i CIF d’aquesta.

b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement 
i nacionalitat.

c) Dades de circumstàncies personals: disminució psíquica, física, incapacitat, 
situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altre tipus de 
condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de 
la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en la adscripció a reserves 
específiques per a la seva adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es 
consideren especialment protegides.

d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els 
membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de 
tinença del domicili actual.

e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta 
i àmbits territorials de demanda; poden indicar-se fins a tres municipis.

Mesures de seguretat: s’apliquen al fitxer les mesures de seguretat exigibles de 
conformitat amb el que disposa l’article 81 del Reglament de desenvolupament de 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aprovat pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre.

ANNEX 2

Fitxer del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oicial de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya

Denominació del fitxer: Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial 
de la Generalitat.

Finalitat i usos previstos:
a) Proporcionar informació a les administracions sobre les necessitats d’habitatge 

amb protecció oficial i la seva distribució territorial.
b) Proporcionar informació útil i fiable per establir indicadors de gènere, edat, 

procedència i característiques de les llars.
c) Proporcionar informació dels usuaris del parc existent d’habitatges amb 

protecció oficial.
d) Permetre la transparència en la gestió dels parcs d’habitatge amb protecció.
e) Constituir la base operativa per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció 

oficial.

Persones i col·lectius afectats: totes les persones que vulguin accedir a un habitatge 
amb protecció oficial a Catalunya i resideixin en un municipi que no en tingui Registre 
propi de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial: Els sol·licitants i la resta de 
membres de la unitat de convivència potencialment beneficiària de l’habitatge.

Procediment de recollida de dades: dades subministrades per les mateixes per-
sones interessades i per administracions públiques, institucions i organismes amb 
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caràcter oficial, en els termes previstos als articles 6.2.b) i 9 de la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: les dades es 
referiran a la totalitat dels membres de la unitat de convivència potencialment be-
neficiaria d’un habitatge amb protecció oficial i integraran els aspectes següents:

a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’iden-
tificació d’estranger, vincles de relació dels membres de la unitat de convivència, 
domicili de residencia i del lloc de treball. En el supòsit que el sol·licitant o la unitat 
de convivència formi part d’una cooperativa o vulgui incorporar-s’hi, número i CIF 
d’aquesta.

b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement 
i nacionalitat.

c) Dades de circumstàncies personals: disminució psíquica, física, incapacitat, 
situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altre tipus de 
condicions o circumstàncies que puguin resultar rellevants en la determinació de 
la tipologia d’habitatge amb protecció al qual optar, o en la adscripció a reserves 
específiques per a la seva adjudicació. Les dades indicades en aquest apartat es 
consideren especialment protegides.

d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els 
membres de la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de 
tinença del domicili actual.

e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: Règims de tinença als quals s’opta 
i àmbits territorials de demanda; poden indicar-se fins a tres municipis.

Cessions de dades: a les administracions, entitats de dret públic i altres persones, 
que siguin promotores d’habitatges amb protecció oficial, tant d’iniciativa privada 
com d’iniciativa pública, en els termes indicats a l’article 80 de la Llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge. No es preveuen transferències de dades a països tercers.

Òrgan administratiu responsable del fitxer: Secretaria d’Habitatge del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, a/e protdades.adigsa@gencat.cat

Òrgans administratius encarregats del tractament: els ajuntaments que no disposin 
de Registre propi; en el seu defecte, les administracions territorials que, d’acord amb 
els Ajuntaments, els prestin aquest servei i, finalment i en defecte d’uns i altres, la 
Secretaria d’Habitatge.

Òrgans administratius davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectifi-
cació, cancel·lació i oposició: els mateixos òrgans encarregats del tractament davant 
els quals s’hagi tramitat la inscripció al Registre. L’exercici del dret de cancel·lació 
de les dades personals comportarà la baixa de la unitat de convivència del Registre 
com a sol·licitant d’habitatge

Mesures de seguretat: s’apliquen al fitxer les mesures de seguretat exigibles de 
conformitat amb el que disposa a l’article 81 del Reglament de desenvolupament 
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aprovat pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre.
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Model de sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oicial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

1 / 4

Núm. de sol·licitud

Nom Cognoms

Identificació (1)
Document de ciutadà comunitari  NIF   NIE núm.

Sexe Residència permanent Data de naixement Estat civil (2)
Home  Dona Sí  No

Minusvalidesa en grau igual o superior al 33%
Sí  No Amb mobilitat reduïda Sí  No Necessitat d’habitatge adaptat Sí  No

Empadronament a Catalunya (3) No empadronat a Catalunya
Municipi Data Reconeixement de persona retornada

Heu presentat declaració d’IRPF (4) Ingressos Dades a efectes estadístics
Sí  No Situació laboral (5)

Nom Cognoms

Identificació (1)
Document de ciutadà comunitari  NIF   NIE núm.

Sexe Residència permanent Data de naixement Estat civil (2)
Home  Dona Sí  No

Minusvalidesa en grau igual o superior al 33%
Sí  No Amb mobilitat reduïda Sí  No Necessitat d’habitatge adaptat Sí  No

Empadronament a Catalunya (3) No empadronat a Catalunya
Municipi Data Reconeixement de persona retornada

En serà cotitular Ha presentat l’IRPF (4) Ingressos Dades a efectes estadístics
Sí  No  Sí  No Situació laboral (5)

Família nombrosa Família monoparental
3 fills 4 fills 5 fills o més fills Altres supòsits legals

Nom Cognoms NIF / NIE

Residència permanent Sexe Relació amb la persona sol·licitant (6) Data de naixement
Sí  No  H  D

En serà cotitular Minusvalidesa Mobilitat reduïda Necessitat d’habitatge adaptat Heu presentat declaració d’IRPF (4)
Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No Sí  No

Ingressos Persona retornada Data d’empadronament Municipi d’empadronament
Sí  No

Nom Cognoms NIF / NIE

Residència permanent Sexe Relació amb la persona sol·licitant (6) Data de naixement
Sí  No  H  D

En serà cotitular Minusvalidesa Mobilitat reduïda Necessitat d’habitatge adaptat Heu presentat declaració d’IRPF (4)
Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No Sí  No

Ingressos Persona retornada Data d’empadronament Municipi d’empadronament
Sí  No
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Nom Cognoms NIF / NIE

Residència permanent Sexe Relació amb la persona sol·licitant (6) Data de naixement
Sí  No  H  D

En serà cotitular Minusvalidesa Mobilitat reduïda Necessitat d’habitatge adaptat Heu presentat declaració d’IRPF (4)
Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No Sí  No

Ingressos Persona retornada Data d’empadronament Municipi d’empadronament
Sí  No

Nom Cognoms NIF / NIE

Residència permanent Sexe Relació amb la persona sol·licitant (6) Data de naixement
Sí  No  H  D

En serà cotitular Minusvalidesa Mobilitat reduïda Necessitat d’habitatge adaptat Heu presentat declaració d’IRPF (4)
Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No Sí  No

Ingressos Persona retornada Data d’empadronament Municipi d’empadronament
Sí  No

Nom Cognoms NIF / NIE

Residència permanent Sexe Relació amb la persona sol·licitant (6) Data de naixement
Sí  No  H  D

En serà cotitular Minusvalidesa Mobilitat reduïda Necessitat d’habitatge adaptat Heu presentat declaració d’IRPF (4)
Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No Sí  No

Ingressos Persona retornada Data d’empadronament Municipi d’empadronament
Sí  No

Nom Cognoms NIF / NIE

Residència permanent Sexe Relació amb la persona sol·licitant (6) Data de naixement
Sí  No  H  D

En serà cotitular Minusvalidesa Mobilitat reduïda Necessitat d’habitatge adaptat Heu presentat declaració d’IRPF (4)
Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No Sí  No

Ingressos Persona retornada Data d’empadronament Municipi d’empadronament
Sí  No

Ingressos totals de la unitat de convivència

Nom Cognoms Telèfon Telèfon alternatiu

Correu electrònic Tipus de via (7) Nom de la via Núm. Bloc Pis Porta

Localitat Codi postal Província

Municipi 1 Relació amb el municipi seleccionat
Hi viviu  Hi treballeu Hi viviu i hi treballeu  Antic resident  Altra:

Municipi 2 Relació amb el municipi seleccionat
Hi viviu  Hi treballeu Hi viviu i hi treballeu  Antic resident  Altra:

Municipi 3 Relació amb el municipi seleccionat
Hi viviu  Hi treballeu Hi viviu i hi treballeu  Antic resident  Altra:

Tipus d’habitatge
En propietat   En lloguer  En lloguer amb opció de compra

Voleu participar en algun dels programes de lloguer d’habitatge següents
Habitatge usat  Gent gran  Gent jove  Cessió  Mediació
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Vós mateix o algun dels membres de la vostra unitat de convivència disposeu actualment  en ple domini o dret de superfície d’ús 
o en usdefruit? (a tot l’Estat espanyol)

Sí  No

Si heu contestat  a la pregunta anterior:
Quota de participació Superfície Municipi Valor de l’immoble

Habitatge 1

Habitatge 2

Habitatge 3

Assenyaleu si vós mateix o algun dels membres de la vostra unitat de convivència us trobeu en alguna de les situacions següents i aporteu, si és així, la 
documentació indicada en cada cas:

Es tracta d’un habitatge del qual s’ha declarat l’estat ruïnós, i se n’ha acordat l’enderroc a tal efecte. 
.

L’habitatge és inclòs en una relació definitiva de béns i drets afectats per un expedient d’expropiació. .

L’habitatge té una superficie inferior a 40 m2 , o superfície inadequada, és a dir, inferior a 10 m2  per membre de la unitat de convivència.

Es tracta d’un local que no disposa de la cèdula d’habitabilitat. .

L’habitatge s’ha designat judicialment com a domicili de l’altre/a cònjuge en un procediment de separació o divorci. 
.

Sou cotitular en el domini d’un habitatge amb una quota de participació igual o inferior al 50%, per herència o per donació de pares a fills, que no té 
participació en un altre habitatge. .

Algun membre de la unitat de convivència sol·licitant acredita la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent i l’habitatge se situa en 
un edifici que no compleix les determinacions relatives a accés i aparells elevadors contingudes a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. .

Vós mateix o algun dels membres de la vostra unitat de convivència disposeu actualment d’un bé immoble de naturalesa rústica o urbana, ja sigui en 
propietat, en ple domini o dret de superfície d’ús, o en usdefruit? (a tot l’Estat espanyol)

Quota de participació Superfície Municipi Valor de l’immoble

Immoble 1

Immoble 2

Immoble 3

Autoritzo l’Administració perquè, a fi de verificar tot allò declarat i actualitzar, si escau, l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a 
l’accés a l’habitatge protegit sol·licitat, i també les prohibicions i limitacions imposades per la legislació a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges, 
efectuï les gestions descrites a continuació:

1. Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovacio de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques presentada en període 
voluntari, i, si s’escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del periode esmentat.

2. Sol·licitar a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya la comprovació de la inexistència de percepció de finançament qualificat 
a l’empara dels plans d’habitatge, durant els deu anys anteriors a la sol·licitud actual.

3. Sol·licitar al Registre de la Propietat i a la Gerència Territorial del Cadastre l’emissió de certificats relatius a la titularitat de béns immobles a nom de 
les persones autorizants.

Localitat i data

Signatura de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència majors d’edat
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, us comuniquem que, amb la vostra signatura, doneu el consentiment perquè les dades personals 
contingudes en aquest imprès i en la documentació annexa s’incorporin al registre de sol·licitants d’habitatge protegit de Catalunya, el responsable del 
qual és la Secretaria d’Habitatge, davant la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació.
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Núm. de sol·licitud

1. . Indiqueu el tipus de document d’identificació (NIF / NIE / Document de ciutadà comunitari) i el número d’identificació, incloent la lletra 
de control.

2. . Indiqueu-ne un dels següents

Solter/a Casat/ada Divorciat/ada Separat/ada Vidu/vídua Parella de fet

3. . Indiqueu el municipi i la data d’empadronament. Només heu d’emplenar aquest camp si esteu empadronat a Catalunya. La per-
sona sol·licitant principal ha d’emplenar aquest camp obligatòriament.

4. . Indiqueu si heu presentat la Declaració de l’IRPF en l’últim exercici fiscal. Si heu presentat Declaració, s’obtindran les vostres 
dades econòmiques directament de l’Administració Tributària.

Si no heu presentat Declaració, se us sol·licitarà una declaració jurada d’ingressos en el moment de tramitar la vostra inscripció.

5. . Indiqueu-ne una de les següents

Contracte fix Contracte eventual Cooperativista Pensionista Inactiu

Treballador de l’Administració Treballador per compte propi Empresari Mestressa de casa Altres actius

Aquesta dada se sol·licita amb finalitats estadístiques i no condicionarà l’adjudicació d’habitatge.

6. . Indiqueu-ne una de les següents

Fill Germà Pare Avi Nét Oncle Cosí Nebot Parella futura

Filla Germana Mare Àvia Néta Tia Cosina Neboda Altres

7. . Indiqueu-hi una de les abreviatures següents

Av. (avinguda) Bda. (baixada) Barri (barri) C. (carrer) Camí (camí) Cra. (carretera) Cint. (cinturó)

GV (Gran Via) Moll (moll) Ptge. (passatge) Pg. (passeig) Pl. (plaça) Pol. (polígon) Pda. (pujada)

Rbla. (rambla) Riera (riera) Rda. (ronda) T. (torrent) Trav. (travessera) Urb. (urbanització) Via (via)


	DISPOSICIONS
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	493/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 26/2008, referent al compliment del retiment dels comptes de les entitats de l’àmbit sanitari públic, corresponent al 2007.
	RESOLUCIÓ
	494/VIII, per la qual s’aproven tres informes de fiscalització.
	RESOLUCIÓ
	495/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2008, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, corresponent al 2004.
	RESOLUCIÓ
	496/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 1/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent al 2004.
	RESOLUCIÓ
	498/VIII, per la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2006 (tram. 257-00003/08).
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	LLEI
	11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
	RESOLUCIÓ
	VCP/1923/2009, d’1 de juliol, per la qual s’aprova l’actualització del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya del 2008 de l’àmbit territorial de Tarragona
	RESOLUCIÓ
	VCP/1924/2009, de 30 de juny, per la qual s’aprova l’actualització del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya del 2008 de l’àmbit territorial de Barcelona
	RESOLUCIÓ
	VCP/1925/2009, d’1 de juliol , per la qual s’aprova l’actualització del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya del 2008 de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre.
	RESOLUCIÓ
	VCP/1926/2009, d’1 de juliol, per la qual s’aprova l’actualització del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya del 2008 de l’àmbit territorial de Lleida
	RESOLUCIÓ
	VCP/1927/2009, d’1 de juliol, per la qual s’aprova l’actualització del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya del 2008 de l’àmbit territorial de Girona
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/1936/2009, d’1 de juliol, per la qual s’atorga a l’empresa Bon Vent de Corbera, SLU, l’aprovació del projecte executiu i la declaració d’utilitat pública del parc eòlic Corbera al terme municipal de Corbera d’Ebre (exp. I612/117/02).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/345/2009, de 6 de juliol, de modificació de l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el te
	rmini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eixos 2-4.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 19 de juny de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de la Cellera de Ter.
	EDICTE
	de 19 de juny de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi d’Isòvol.
	EDICTE
	de 22 de juny de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Pardines.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/342/2009, de 16 de juny, per la qual es crea el Consell Rector de la Xarxa FP.cat i se’n regula la composició i el funcionament.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/343/2009, de 2 de juliol, per la qual es convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l’any 2009.
	ORDRE
	AAR/344/2009, de 25 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a i es convoca el corresponent a l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1929/2009, d’1 de juliol, per la qual es modifica la categoria de reconeixement com a organització de productors a l’entitat Unió Corporació Alimentària, SCCL, de Reus.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1930/2009, de 7 de juliol, per la qual es fa públic l’encàrrec de gestió entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l’empresa de Transformación Agraria, SA (TRAGSA).
	RESOLUCIÓ
	AAR/1931/2009, de 7 de juliol, per la qual es fa públic l’encàrrec de gestió entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) a l’empresa de Transformación Agraria, SA (TRAGSA).
	RESOLUCIÓ
	AAR/1932/2009, de 6 de juliol, per la qual es fa públic l’encàrrec de gestió entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) a l’empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, SA (TRAGSATEC).
	RESOLUCIÓ
	AAR/1933/2009, de 26 de juny, per la qual es dóna publicitat a la qualificació com a organització de productors de Fruturgell, de Castellserà.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1934/2009, de 26 de juny, per la qual es dóna publicitat a la qualificació com a organització de productors de Cítrics Terres de l’Ebre, SAT, de Tortosa.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1935/2009, de 6 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la qualificació com a associació d’organitzacions de productors de Indulleida, SA, d’Alguaire (Lleida), per a l’activitat de valorització de les produccions mitjançant la transformació de fru
	ites i hortalisses.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució AAR/1338/2009, de 6 de febrer, per la qual s’amplia l’àmbit territorial de l’Agrupació de Defensa Sanitària d’Oví i Cabrum Comarques Gironines (DOGC núm. 5380, pàg. 39725, de 15.5.2009).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	CENTRE D’INNOVACIÓ
	I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓ
	IUE/1922/2009, de 6 de juliol, per la qual es modifica la línia de préstecs en condicions preferents CIDEM-ICF per al finançament de projectes d’inversió que fomentin la recerca, el desenvolupament, la innovació, la modernització tecnològica industrial i 
	la industrialització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
	CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
	DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	PR07/2009, de 3 de juny, per la qual es dóna publicitat al veredicte emès pel jurat dels XXI Premis CAC a la Investigació sobre Comunicació Audiovisual.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1928/2009, de 13 de maig, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament i dos llocs singulars del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/05/09).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 3 de juliol de 2009, per la qual es nomena professor catedràtic d’universitat dels cossos docents universitaris el senyor Francisco Medina Cabello.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 23 de juny de 2009, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 23 de juny de 2009, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 23 de juny de 2009, de notificació de resolucions sancionadores.
	EDICTE
	de 23 de juny de 2009, pel qual es notifica la resolució d’arxivament de diverses actuacions.
	EDICTE
	de 23 de juny de 2009, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 23 de juny de 2009, de notificació de resolucions de caducitat.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte.
	JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 26 de juny de 2009, pel qual es notifica la resolució de l’expedient de preu just núm. 5110-07.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	EDICTE
	de 22 de juny de 2009, de notificació de la Resolució d’un recurs d’alçada interposat per l’empresa Montflorit Edicions i Assessoraments, SL.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 16 de juny de 2009, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadors i plecs de càrrecs.
	EDICTE
	de 16 de juny de 2009, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i la proposta de resolució (exp. PMC-G-25-2009).
	EDICTE
	de 16 de juny de 2009, pel qual es notifica resolució de l’expedient sancionador (exp. REG-G-4-2009).
	EDICTE
	de 18 de juny de 2009, pel qual es notifica resolució d’expedient sancionador.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	d’1 de juliol de 2009, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 25 de juny de 2009, de notificació d’una resolució (exp. 2002-U-0010/01).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 2 de juliol de 2009, de notificació de provisió de revocació de diversos títols de llicència d’agència de viatges.
	EDICTE
	de 2 de juliol de 2009, de notificació de resolucions de baixa del Registre de Turisme de Catalunya.
	EDICTE
	de 2 de juliol de 2009, de notificació de diverses resolucions sobre expedients de revocació de títol de llicència d’agència de viatges.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. PL-124/09).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (exp. 106/09).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (exp. 150/09).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 29 de juny de 2009, de notificació de resolucions de nuclis zoològics.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 6 de juliol de 2009, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors i de requeriment.
	EDICTE
	de 7 de juliol de 2009, pel qual es notifica un acord d’execució subsidiària de mesures cautelars (exp. SN2008001241).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2007000501).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 26 de maig de 2009, per la qual s’anuncia la licitació per a l’adjudicació d’un contracte dels serveis de manteniment hardware dels equipaments informàtics workstations i servidors unix (expedient 50/2009).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’explotació i administració.
	DIVERSOS
	ASSOCIACIÓ D’ENS LOCALS DE LA XARXA DE CENTRES D’ACOLLIDA TURÍSTICA DE CATALUNYA
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA
	CONSORCI DE SERVEIS AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ANGLÈS
	ARGENTONA
	AVINYONET DEL PENEDÈS
	BELLVER DE CERDANYA
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	CAMBRILS
	CANYELLES
	CELRÀ
	COLLSUSPINA
	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
	MATARÓ.
	MONT-ROIG DEL CAMP
	NAUT ARAN
	OLOT
	RIPOLLET
	SANT FOST DE CAMPSENTELLES
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT JUST DESVERN
	SANT SADURNÍ D’ANOIA.
	SANTA MARIA DE CORCÓ
	SENTMENAT
	TÉRMENS
	VILADASENS
	VINEBRE
	VINYOLS I ELS ARCS
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALT EMPORDÀ
	BAIX EBRE
	GIRONÈS
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA.
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 200/2009).
	EDICTE
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 346/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Valls, sobre actuacions de procediment cancel·lació càrregues i gravàmens (exp. 288/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 573/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 433/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Granollers, sobre procediment de divorci (exp. 1142/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 del Vendrell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 99/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment de guarda i custodia (exp. 558/2009).

		2009-07-10T15:18:16+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




