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• S’estableix sotmetre al dret de tanteig i retracte a favor de 
l’Administració de la Generalitat les transmissions d’ha-
bitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària en 
municipis de demanda residencial forta i acreditada.

• Es crea el Registre d’habitatges buits en el qual s’han 
d’inscriure els habitatges adquirits en un procés d’execu-
ció hipotecària i que estiguin desocupats o ocupats sense 
contracte.

• Es determina com a infracció greu en matèria de qualitat 
del parc immobiliari la no execució d’obres necessàries 
per al compliment dels requisits d’habitabilitat exigibles.

• S’estableix, en cas de negativa en l’execució de les obres, 
l’expropiació temporal de l’usdefruit d’habitatges per un 
termini màxim de 10 anys.

• Finalment, s’inclou el deure de comunicació a la Gene-
ralitat dels habitatges buits o ocupats sense contracte 
adquirits en un procés d’execució hipotecària.

Decret-Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàri-
es i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària (DOGC núm. 6839, de 26 de 
març de 2015)
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