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Llega el desalojo 'exprés' de los pisos 'okupados': cómo recuperarlo 

en cinco días

Ley 5/2018, la reforma que permite dar una respuesta ágil al problema de la ocupación 
ilegal de vivienda sin tener que recurrir a la vía penal

Desde el pasado lunes, 2 de julio, los propietarios de viviendas que han sido okupadas 
tendrán más fácil recuperar la posesión de su piso. Entra en vigor un nuevo procedimiento 
'exprés', en vía civil, que agiliza los plazos y rebaja los requisitos exigidos hasta ahora a los 
dueños de las viviendas para poder echar a los ocupantes ilegales.

La Ley 5/2018, que tuvo en contra a PSOE, Unidos Podemos y ERC, grupos polí�cos que no 
veían suficientemente protegido el realojo de las familias vulnerables en estos supuestos, 
ha modificado la ley procesal civil para establecer un cauce que proteja adecuadamente a 
los legí�mos dueños de las viviendas ilegalmente ocupadas y puedan recuperarla 
inmediatamente. Estas son las claves del nuevo procedimiento:

¿Quién puede pedir el desalojo?

La ley legi�ma a los propietarios o poseedores legí�mos de las viviendas, sean personas 
�sicas o en�dades públicas, así como las en�dades sin ánimo de lucro que tengan derecho a 
poseer el inmueble. Quedan fuero por tanto de este procedimiento exprés los bancos, o 
cualquier otra empresa comercial, o con ánimo de lucro.

Estas personas y en�dades podrán acudir a este procedimiento para recuperar la posesión 
de cualquier inmueble considerado vivienda, ya sea habitual o segunda vivienda, quedando 
excluidos los locales de negocios.

¿Contra quién se dirige la demanda?

La mayor novedad del procedimiento es la posibilidad de interponer demanda 
genéricamente "contra los desconocidos ocupantes de la vivienda". De esta forma, se da 
solución al problema que tenían los dueños de los pisos hasta ahora, que, en muchos casos 
no podían iden�ficar a los okupas, que además podían cambiar a lo largo del �empo, lo que 
daba lugar a demoras y paralizaciones del proceso. La no�ficación de la demanda se 
realizará a los ocupantes que se encuentren en el inmueble en ese momento.
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¿Qué documentos hay que aportar?

Con la demanda, el propietario o poseedor de la vivienda deberá adjuntar el "�tulo en que 
el actor funde su derecho a poseer", por ejemplo, la escritura de compraventa o el contrato 
de alquiler, que demuestren el derecho que se �ene sobre la misma.

¿Cuánto tarda el proceso?

El demandante puede solicitar la entrega inmediata de la vivienda. En este caso, el juez, 
antes incluso de dictar sentencia, abrirá un plazo de 5 días para que los demandados 
aporten algún �tulo que pruebe que �enen derecho a permanecer en el inmueble. Si no 
jus�fican la ocupación, el tribunal ordena la entrega inmediata de la vivienda a su legí�mo 
dueño, siempre que haya acreditado suficientemente su derecho. A efectos prác�cos, la 
falta de medios del Ayuntamiento o la polí�ca del mismo al respecto de los desahucios 
puede demorar este plazo exprés dado por la ley.

Contra esta decisión no se puede interponer recurso alguno, y el desalojo se llevará a 
efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontrara en ese momento en el 
inmueble.

Si en la demanda no se hubiera pedido la entrega inmediata y el demandado no contestara 
en plazo, 10 días, la ley dispone que el juez dicte sentencia de inmediato. Ahora, los 
ocupantes solo pueden oponerse al desalojo presentando un �tulo legal que les otorgue 
derecho a permanecer en la vivienda. La sentencia es�matoria se ejecuta inmediatamente, 
sin necesidad que transcurra el plazo de 20 días previsto en el ar�culo 548 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

¿Y si es una familia vulnerable?

La norma prevé expresamente que se ponga en conocimiento de los servicios públicos 
competentes en materia de polí�ca social, siempre con el consen�miento de los 
interesados, que se produce el desalojo, para que en el plazo de 7 días puedan adoptar las 
medidas de protección que requiera el caso.

¿Hay otras vías legales?

Este nuevo mecanismo de recuperación de la vivienda se apoya en el Código Civil, cuyo 
ar�culo 441 establece: "en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión 
mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho de 
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privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá 
solicitar el auxilio de la autoridad competente".

Las ocupaciones irregulares, aquellas que no son consen�das o toleradas por el propietario, 
pueden ser afrontadas también desde la vía penal o desde la jurisdicción contenciosa desde 
que la ley de seguridad ciudadana de 2015 la introdujo como infracción leve.

La ocupación ilegal puede ser cons�tu�va de delito de usurpación, siempre que se den los 
requisitos establecidos en el ar�culo 245 del Código Penal. Uno de ellos es la voluntad del 
okupa de mantenerse en la vivienda contra la de su legí�mo �tular (cues�ón que en algunos 
juzgados no queda demostrado con la mera interposición de la denuncia).1

http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoNB.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1cTUAAUMLYxNLtbLUouLM_DzbsMz01LySVBA_M63SJT85pLIg1TYtMac4FQCBNGx1NAAAAA==WKE
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http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoNB.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1cTUAAUMLYxNLtbLUouLM_DzbsMz01LySVBA_M63SJT85pLIg1TYtMac4FQCBNGx1NAAAAA==WKE
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Qué hacer si sufres la ocupación de tu vivienda? 10 claves
Los casos en que la policía puede actuar de inmediato son pocos, por lo 
que a menudo hay que acudir a la vía judicial

Imma Fernández / Guillem Sànchez / fuente: el periódico
Barcelona ‑ Miércoles, 31/01/2018 | Actualizado el 01/02/2018 a las 17:51 CET

¿Te han ocupado el piso (o la casa)? En estos 10 puntos te explicamos qué hacer para 
afrontar una situación compleja y a menudo desesperante.

1. ¿Qué medidas adoptar ante una ocupación?
Interponer una demanda judicial. Frente a la ocupación ilegí�ma de inmuebles la ley 
ofrece dos cauces: las acciones civiles (el desahucio por precario, que es el que más se 
u�liza porque es el cauce más sencillo y a la vez más rápido; la acción de tutela sumaria de 
la posesión; la acción de defensa de los derechos reales inscritos, y la acción declara�va del 
procedimiento ordinario) y la vía penal por el delito de usurpación de bienes inmuebles, que 
exige dolo (voluntad de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud), lo que complica el 
procedimiento.   

2. ¿Afecta a la ocupación la existencia de un contrato falso?
En algunos casos los ocupas están pagando una renta y �enen un contrato, pero se trata 
de contratos falsos que han firmado con mafias que no ostentan ningún �tulo válido sobre 
el inmueble. En la prác�ca, esto demora y dificulta el procedimiento judicial que debe 
emprender el propietario para recuperar la posesión de su vivienda. En este sen�do, el 
abogado y diputado Alejandro Fuentes‑Lojo alerta de los problemas que están causando las 
mafias que realquilan y ofrecen contratos falsos a terceros sin consen�miento de los 
propietarios.  

3. ¿Hay diferencia entre si es vivienda habitual o segunda residencia?
La norma�va civil no dis�ngue, ya que lo que se protege es la facultad de uso y disfrute que 
integra el derecho de propiedad, el de posesión y otros derechos reales (por ejemplo el 
usufructo) y personales (por ejemplo, el arrendatario con facultad para subarrendar), y no 
propiamente el derecho de vivienda. En cambio, en la vía penal sí que hay diferencia, ya 
que en el caso de que se ocupe una vivienda que cons�tuya vivienda habitual podría ser una 
actuación cons�tu�va de delito de allanamiento de morada que �ene una pena más 
elevada que el delito de usurpación de bienes inmuebles.

4. ¿Qué es el principio de inviolabilidad del domicilio?
El ar�culo 18.2 de la Cons�tución española señala que cualquier domicilio es inviolable. Esto 
significa que nadie, tampoco la policía, puede entrar en él sin una orden judicial. Cuando 
una persona ocupa ilegalmente un domicilio y cons�tuye su morada, también está 
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protegido por el mismo principio. Por este mo�vo, aunque la policía reciba una denuncia no 
puede entrar en el domicilio y echar al ocupa por la fuerza. Debe ser un juez quien ordene 
que la propiedad debe ser devuelta al propietario legal. 

5. ¿Por qué no actúa la policía?
Atentar contra el principio de inviolabilidad de los domicilios significa cometer un delito de 
allanamiento de morada. Por este mo�vo los policías �enen cada vez más reparos en entrar 
en inmuebles que han sido ocupados aunque el delito de usurpación del inmueble acabe de 
perpetrarse. Los ocupantes siempre pueden presentar una denuncia contra la actuación 
policial y, si logran acreditar ante el juez que ya habían cons�tuido morada, la resolución 
judicial podría ser contraria a los agentes. 

6. ¿Cuándo puede intervenir la policía?
La policía puede entrar en un domicilio sin orden judicial únicamente en el supuesto 
de delito flagrante. Es decir, si la ocupación acaba de producirse y hay tes�gos dispuestos a 
declarar que han presenciado la usurpación. Si esto ocurre, y los agentes pueden redactar 
un atestado policial que incluye tales declaraciones, los policías pueden entrar y obligar a 
los ocupantes a abandonar el inmueble. La realidad demuestra que estas actuaciones son 
cada vez más escasas. 

7. ¿Existe el desahucio exprés?
El concepto de desahucio exprés ha extendido la idea de que si se descubre una ocupación 
antes de las 24 horas o las 48 horas, la policía puede entrar en el inmueble y expulsar por la 
fuerza a los ocupantes sin necesidad de una orden judicial. Es falso. Con independencia del 
�empo transcurrido desde que se ha producido la usurpación, si existe cualquier indicio que 
permita demostrar al ocupante que ya ha cons�tuido su morada en el interior del domicilio, 
la policía no puede actuar. 

NO OBSTANTE SE DEBE ACTUALIZAR TEXTO CON LA ENTRADA EN VIGOR 2/7/18 de  LEY 
5/20018

8. ¿Beneficia la ley a los okupas?
"La ley no beneficia al okupa. Es la len�tud en los procesos judiciales lo que acaba 
beneficiando a las personas que ocupan viviendas”, aclara Fuentes‑Lojo. Se precisan, 
agrega, más medios económicos y personales en la jus�cia para evitar que los 
procedimientos se dilaten en el �empo perjudicando el derecho de tutela judicial efec�va 
de los ciudadanos. Se están dando muchos casos de propietarios que deciden optar 
por indemnizar a los okupas para que se vayan, con 3.000 o 6.000 euros, dados los costes 
económicos que deben asumir para interponer un procedimiento judicial y la len�tud de 
los mismos para recuperar la posesión del inmueble.

9. ¿Los vecinos pueden acudir a la ley si sufren moles�as?
Sí, lo recomendable es ponerlo en manos de la comunidad de propietarios, que puede 
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interponer una demanda de cesación cuando las moles�as generadas por las personas 
que ocupan el inmueble (inquilino, usufructuario, okupa...) son reiteradas, agrega 

Fuentes‑Lojo. El procedimiento judicial indicado cuando se ejercita una acción de cesación 
de ac�vidades molestas en la comunidad es el juicio ordinario, que acostumbra a durar un 
año, en el caso de que no haya apelación, lo que alargaría la causa. 

10. ¿Hay una reforma en marcha para agilizar los procesos?
En marzo del 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una inicia�va de PDECat para 
agilizar el proceso de desahucio, por vía civil, de viviendas ocupadas. La propuesta, en 
trámite, plantea facilitar medidas cautelares de rápida expulsión en el caso de los 
desahucios en precario. Esta modificación de la ley está pensada para personas �sicas y 
administraciones públicas con parque propio de viviendas, de modo que no podrán 
acogerse a ella empresas o en�dades financieras propietarias de bienes inmuebles vacíos 
que hayan sido ocupados.
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COMENTARIOS AL ALQUILER DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

El alquiler de viviendas por días o semanas (actividad conocida como "viviendas 
turísticas") es una actividad muy arraigada en los principales destinos turísticos de 
cualquier parte del mundo. 

Asi pues, la oferta se ha ido incrementado significativamente los últimos años ... 
incluso en municipios en que cómo el nuestro, Sant Fost de Campsentelles, no 
son turísticos, pero se encuentran en zonas limítrofes de destinos turísticos, y  en 
consecuencia, se han incrementado los problemas asociados a la convivencia normal 
con los vecinos.

Qué dice la Ley ?? Decret 159/2012 de 21 de Noviembre

Legislativamente hablando, la competencia de la regulación de esta materia se 
encuentra cedida a las Comunidades Autónomas, y en Catalunya concretamente rige 
entre otras disposiciones el Decret 159/2012 de 21 de Noviembre.

Destacan los artículos en materia general:

CAPÍTOL I
Disposicions generals

SECCIÓ I
Definicions i processos administratius

Article 1
Concepte, regles i principis generals
1. Son establiments d’allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, 
de manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les 
persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament temporal en les unitats d’allotjament, 
així com d’altres serveis turístics d’acord amb les condicions que estableix aquesta 
norma.

2. Els establiments d’allotjament turístic no es poden constituir en habitatges, amb 
l’única excepció dels establiments de turisme rural. Els establiments d’allotjament 
turístic no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries 
turístiques, en cap cas.

3. Queden exclosos d’aquest Decret aquells establiments i instal·lacions residencials 
regulats per normativa sectorial pròpia, com ara, instal·lacions juvenils, residències per 
a gent gran, residències per a estudiants, així com establiments en els quals 
s’exerceixen activitats de naturalesa sexual o anàlegs.

4. Les disposicions d’aquest Decret s’entenen sens perjudici de la normativa sectorial 
no turística que sigui aplicable.

Article 2
Titular d’un establiment d’allotjament turístic
S’entén per titular d’un establiment d’allotjament turístic aquella persona, física o 
jurídica, propietària o no dels locals i/o instal·lacions, que l’explota comercialment 
sota els principis d’unitat empresarial d’explotació i responsabilitat del 
compliment de la normativa turística davant l’Administració.
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Article 3
Serveis turístics
1. Son els adreçats a atendre les demandes de les persones usuàries dels establiments 
d’allotjament turístic, incloent-hi el gaudi de les instal·lacions i locals.

2. La prestació del servei d’allotjament es considera servei turístic quan s’ofereix en 
combinació amb qualsevol dels següents:

a) Cambres de bany i serveis higiènics amb els elements necessaris per a la seva 
immediata utilització, amb reposició i neteja incloses en el preu.

b) Servei de neteja periòdica inclosa en el preu, de les unitats d’allotjament i/o 
instal·lacions comunes mentre hi són allotjades les persones usuàries. Aquest 
servei s’exceptua en el cas dels albergs mòbils, semimòbils i fixos en els 
establiments de càmping.

c) Canvi de roba de llit i bany inclòs en el preu.

d) Servei de menjador en el mateix establiment.

e) Servei de bugaderia.

f) Servei d’habitacions.

g) Servei de recepció, seguretat i/o vigilància les 24 hores.

3. La prestació d’aquests serveis implica l’obligació de disposar de l’habilitació 
corresponent.

4. Els serveis dels subapartats a) i b) de l’apartat 2 són de prestació obligatòria. 
L’obligatorietat de la prestació de la resta de serveis turístics és exigida en funció de la 
tipologia de l’allotjament i la seva categoria, sens perjudici que uns vagin inclosos en el 
preu de la pernoctació o jornada i altres es puguin pagar a part.

5. Les activitats que es portin a terme en els espais i sales comunes dels establiments 
d’allotjament turístic adreçades a les mateixes persones usuàries de l’establiment es 
consideren activitats pròpies de l’establiment, sens perjudici de les limitacions 
específiques dels establiments de turisme rural.

Article 5
Règim d’intervenció de l’Administració turística

1. La persona titular ha de presentar, prèviament a l’inici de la seva activitat, una 
declaració responsable conforme compleix els requisits exigits per la normativa 
turística i que s’han fet constar als articles 1 al 4, en tot cas i, en funció de la 
tipologia de l’establiment, conforme compleix els requisits establerts als articles 
33 al 35 (per al supòsit d’hotels), a l’article 37 (per al supòsit d’apartaments 
turístics), als articles 39 al 52 (per al supòsit de càmpings) i als articles 53 al 57 
(per al supòsit d’establiments de turisme rural). La declaració responsable ha 
d’incloure les dades referides a la persona titular i a l’establiment pel que fa a 
ubicació, tipus d’allotjament, capacitat i autoclassificació.

2. La declaració responsable s’ha de formalitzar d’acord amb el model normalitzat que 
es troba a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Generalitat de 
Catalunya.
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3. La declaració responsable ha d’anar adreçada a la direcció general competent en 
matèria de turisme i es presentarà per mitjans telemàtics o en qualsevol punt de la 
xarxa d’oficines de l’Oficina de Gestió Empresarial. També es pot presentar davant de 
l’ajuntament competent per habilitar l’inici de l’activitat o per qualsevol altre mitjà previst 
per la normativa de procediment administratiu. En aquest cas, l’òrgan al qual es presenti 
la declaració responsable l’ha de trametre a l’Oficina de Gestió Empresarial.

Article 6
Inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya

1. Els establiments d’allotjament turístic que inicien la seva activitat a Catalunya 
s’inscriuen d’ofici al Registre de Turisme de Catalunya, d’acord amb l’article 
67.1.j) de la Llei de turisme de Catalunya, a través de l’Oficina de Gestió 
Empresarial. La inscripció es comunica a l’ajuntament corresponent.

2. En el supòsit que la verificació tècnica de l’establiment sigui contradictòria amb les 
dades declarades responsablement, la Direcció General de Turisme ha d’ajustar, amb 
l’audiència prèvia a la persona interessada, les dades inscrites a la realitat verificada, 
sens perjudici de les actuacions que en matèria sancionadora correspongui impulsar.

En el supòsit que la contradicció afecti les condicions legalment exigides per al 
funcionament de l’activitat, la Direcció General de Turisme ha de deixar sense efecte la 
inscripció de l’establiment d’allotjament turístic al Registre de Turisme de Catalunya i 
ordenar el cessament de l’activitat, si escau. La baixa en l’RTC s’ha de comunicar a la 
persona interessada i als organismes afectats, als efectes oportuns.

Article 7
Modificacions de les característiques dels establiments

Tots els canvis i modificacions de les característiques de l’establiment d’allotjament 
turístic declarades responsablement, així com el canvi de titularitat i les baixes 
voluntàries d’activitat han de ser comunicats d’acord amb el procediment que preveu 
l’article 5 i s’inscriuen d’acord amb el procediment que preveu l’article 6.

Article 8
Informe preceptiu de planejament urbanístic

De conformitat amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 12 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de 
turisme de Catalunya, en el supòsit de formulació i tramitació d’instruments de 
planejament urbanístic que prevegin la nova implantació o ampliació d’establiments 
d’allotjament turístic, els ajuntaments han de sol·licitar l’emissió d’informe, amb caràcter 
preceptiu, a la direcció general competent en matèria de turisme.

Transcorregut el termini d’un mes sense que s’hagi donat resposta, s’entén que 
l’informe és favorable a la proposta i cal atenir-se al que disposa l’article 83.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Article 9
Control administratiu de l’activitat

1. Les persones titulars dels establiments han de tenir cura del correcte estat de 
conservació i neteja dels seus locals, instal·lacions, mobiliari i estris, així com de 
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la qualitat dels serveis que ofereixin i que han de prestar-se en tot moment 
d’acord amb les categories i/o modalitats, obligatòries o derivades de sistemes 

voluntaris de categorització turística, que tinguin atorgades.

2. L’incompliment del que s’estableix a l’apartat anterior pot donar lloc, amb la prèvia 
incoació de l’expedient administratiu corresponent, a la revisió d’ofici per la direcció 
general competent en matèria de turisme de la categoria atorgada, sens perjudici de les 
infraccions que puguin ser imputades.

3. El procés de revisió de la classificació de l’establiment pot substanciar-se en paral·lel 
i amb independència del procediment sancionador.

4. La direcció general competent en matèria de turisme ha de comunicar la revisió de la 
classificació a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’establiment.

5. El cessament de l’activitat d’allotjament turístic comporta la baixa de l’establiment en 
l’RTC, la qual es declara d’ofici i d’acord amb les determinacions que a aquest efecte 
disposa la legislació de procediment administratiu comú.

Article 10
Sistema voluntari de categorització turística
La classificació establerta en el present Decret per als establiments d’allotjament turístic 
és compatible amb els sistemes voluntaris de categorització turística i n’és independent.

Article 11
Inspecció i disciplina administrativa

1. D’acord amb el que preveuen els articles 77 al 83 de la Llei 13/2002, de 21 de 
juny, de turisme de Catalunya, l’Administració turística de la Generalitat de 
Catalunya vetlla pel compliment de la normativa de les empreses, establiments i 
activitats definides com a turístiques i regulades com a tals, així com per 
assegurar la protecció dels drets de les persones usuàries de serveis turístics i el 
desenvolupament de l’activitat turística en un marc de competència lleial.

2. L’Administració turística de la Generalitat ha de cooperar i col·laborar en 
matèria d’inspecció i control dels establiments d’allotjament turístic amb les 
administracions locals i amb la resta de departaments sectorialment competents 
en el control i inspecció d’elements de l’activitat d’establiments d’allotjament 
turístic.

3. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les 
dades referides a l’article 5.1 i que han de constar en la declaració responsable, 
com també la no-presentació d’aquesta, determinen la impossibilitat d’exercir 
l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, 
sens perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se, de conformitat amb 
el que preveu l’article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en tot el seu abast.

4. En el supòsit que un establiment d’allotjament turístic dugui a terme una 
activitat d’allotjament turístic sense disposar de la preceptiva habilitació 
administrativa, l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya pot acordar 
la suspensió o cessament de l’activitat. La suspensió o cessament de l’activitat 
turística requereix la incoació per la direcció general competent en matèria de 
turisme del corresponent expedient de restitució de la legalitat infringida i pot ser 
impulsat amb independència de les sancions administratives que puguin 
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correspondre.

5. Si un establiment d’allotjament turístic exerceix la seva activitat sense atendre 
els requisits legalment establerts per la normativa turística, l’Administració 
turística de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 97 de la Llei 
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, pot acordar la suspensió del 
funcionament de l’establiment, amb independència, si escau, de les sancions 
administratives que se’n puguin derivar.

6. Les infraccions que cometin els titulars dels establiments contra el que 
determina aquest Decret s’ha de sancionar de conformitat amb el que estableix la 
Llei 13/2002 de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

7. La intervenció de l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya, en 
compliment de la legalitat infringida, es realitza sens perjudici del legítim exercici 
pels ens locals de les seves competències en matèria d’activitats.

Article 12
Dret d’accés i permanència

El dret de les persones usuàries a l’accés als establiments d’allotjament turístic 
es regeix pel que disposa l’article 39 bis de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de 
turisme de Catalunya.

Els establiments d’allotjament turístic tenen la consideració d’establiments oberts 
al públic i són de lliure utilització per qualsevol persona d’acord amb les 
condicions establertes a la normativa vigent, les normes del reglament d’ús o de 
règim interior, si n’hi ha, i, en tot cas, les regles de la bona convivència i 
d’higiene.

Les persones titulars dels establiments poden desallotjar del seu establiment les 
persones que incompleixin les regles de la bona convivència i de la higiene, així 
com les persones que pretenguin entrar o romandre en l’establiment amb finalitat 
diferent a la pròpia de l’allotjament.

En el supòsit que n’hi hagi, les normes del reglament d’ús o de règim interior dels 
establiments d’allotjament turístic han d’estar a disposició immediata de les 
persones usuàries que les sol·licitin. Les normes de règim interior han d’estar 
redactades, com a mínim, en els idiomes següents: català, castellà, alemany, 
anglès i francès.

Article 13
Persones usuàries turístiques

Les persones usuàries, com a consumidores específiques de productes i serveis 
turístics, tenen regulats els seus deures i la defensa dels seus drets per la normativa 
específica turística, d’acord amb l’article 171 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i els 
articles 29, 30 i 78.c de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, sens 
perjudici de la normativa general de protecció i defensa de les persones consumidores i 
usuàries.

Article 14
Obligacions de les persones titulars

Sens perjudici del que preveu l’article 36 de la Llei de turisme de Catalunya les 
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persones titulars estan obligades a:

a) Tenir cura del bon funcionament de totes les instal·lacions i del bon tracte a les 
persones usuàries per part de tot el personal de l’establiment i vetllar per la bona 
convivència entre persones usuàries.

b) Vetllar pel compliment, en el supòsit que n’hi hagin, de les normes del 
reglament d’ús o de règim interior dels establiments d’allotjament turístic a què es 
refereix l’article 12.

c) Controlar les entrades i sortides de les persones usuàries.

d) Facilitar la informació que demanin les persones usuàries tant pel que fa al 
funcionament de l’establiment com de tipus turístic.

e) Vetllar per la seguretat de l’establiment.

Article 11
Inspecció i disciplina administrativa

1. D’acord amb el que preveuen els articles 77 al 83 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, 
de turisme de Catalunya, l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya vetlla 
pel compliment de la normativa de les empreses, establiments i activitats definides com 
a turístiques i regulades com a tals, així com per assegurar la protecció dels drets de les 
persones usuàries de serveis turístics i el desenvolupament de l’activitat turística en un 
marc de competència lleial.

2. L’Administració turística de la Generalitat ha de cooperar i col·laborar en matèria 
d’inspecció i control dels establiments d’allotjament turístic amb les administracions 
locals i amb la resta de departaments sectorialment competents en el control i inspecció 
d’elements de l’activitat d’establiments d’allotjament turístic.

3. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades 
referides a l’article 5.1 i que han de constar en la declaració responsable, com també la 
no-presentació d’aquesta, determinen la impossibilitat d’exercir l’activitat afectada des 
del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sens perjudici de les 
responsabilitats que puguin derivar-se, de conformitat amb el que preveu l’article 38 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en tot el seu abast.

4. En el supòsit que un establiment d’allotjament turístic dugui a terme una activitat 
d’allotjament turístic sense disposar de la preceptiva habilitació administrativa, 
l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya pot acordar la suspensió o 
cessament de l’activitat. La suspensió o cessament de l’activitat turística requereix la 
incoació per la direcció general competent en matèria de turisme del corresponent 
expedient de restitució de la legalitat infringida i pot ser impulsat amb independència de 
les sancions administratives que puguin correspondre.

5. Si un establiment d’allotjament turístic exerceix la seva activitat sense atendre els 
requisits legalment establerts per la normativa turística, l’Administració turística de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 97 de la Llei 13/2002, de 21 de 
juny, de turisme de Catalunya, pot acordar la suspensió del funcionament de 
l’establiment, amb independència, si escau, de les sancions administratives que se’n 
puguin derivar.
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6. Les infraccions que cometin els titulars dels establiments contra el que determina 
aquest Decret s’ha de sancionar de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2002 de 

21 de juny, de turisme de Catalunya.

7. La intervenció de l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya, en 
compliment de la legalitat infringida, es realitza sens perjudici del legítim exercici pels 
ens locals de les seves competències en matèria d’activitats.
Al margen de la normativa expuesta, ya empezamos a tener sentencias que recogen la 
problemática aquí planteada, y que nos indican los premisas legales a las que en caso 
de ser necesario vamos a tener que recurrir.  

TÍTOL II
Habitatges d’ús turístic

Article 66
Definicions i àmbit d’aplicació

1. Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu 
propietari, directament o indirectament, a tercers, i a canvi de contraprestació 
econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i 
amb les característiques que estableix aquest Decret.

2. Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per 
estances.

3. Als efectes d’aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupació de 
l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

Afectacions
Altres versions d'aquest precepte

Article 67
Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic

1 Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir en tot 
moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no 
poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

2 Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris 
necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei 
d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte 
estat d’higiene.

3. El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de 
facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera 
immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

4. El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un 
servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
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Article 68
Règim jurídic

1. Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d’inici 
d’activitat davant l’ajuntament competent, subscrita pel propietari i també, si escau, per 
la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la 
gestió de l’habitatge en qüestió.

2. El document de comunicació prèvia conté:

a) Les dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.

b) Les dades del propietari o propietària.

c) El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

d) La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.

e) Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.

3. En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de 
comunicació prèvia contindrà, a més de l’anterior:

a) Dades de la persona gestora.

b) Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient del 
propietari per a la gestió de l’habitatge.

4. Qualsevol alteració o modificació de les dades referides en els apartats 2 i 3 ha de 
ser comunicada d’acord amb el procediment previst a l’apartat 1.

5. La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la 
condició de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats 
competents.

6. La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per 
l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat 
degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de 
propietat horitzontal.

7. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades 
que han de constar en la comunicació prèvia, d’acord amb els apartats 2 i 3, com també 
la no-presentació d’aquesta, determinen la impossibilitat d’exercir l’activitat afectada des 
del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sens perjudici de les 
responsabilitats que puguin derivar-se, de conformitat amb el que preveu l’article 38 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en tot el seu abast.

8. Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A 
aquests efectes, els ajuntaments trameten a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d’ús turístic situats 
en el seu terme municipal a través de la extranet de les administracions públiques 
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catalanes (plataforma EACAT), gestionada pel Consorci Administració Oberta de 
Catalunya. En tot cas, les dades de transmissió obligada són les referents als 

subapartats a), b) i c) de l’apartat 2.

9. Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació 
i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la 
Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc 
adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.

10. Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per a 
les persones usuàries:

a) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i 
denúncia.

b) El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.

c) Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.

11. En el cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les 
regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a 
aquest efecte, la persona titular de la propietat o la persona gestora de l’habitatge d’ús 
turístic ha de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni 
l’habitatge.

Article 69
Categorització dels habitatges d’ús turístic

Els habitatges d’ús turístic es podran categoritzar de conformitat amb els sistemes 
voluntaris de categorització turística.

Article 70
Registre d’ocupants

El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la 
Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi 
allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que 
faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.

Article 71
Col·laboració interadministrativa

Les administracions competents han de col·laborar entre elles per optimitzar les tasques 
d’inspecció i control de l’activitat d’habitatge d’ús turístic. A aquests efectes, els 
ajuntaments poden sol·licitar l’auxili de la Generalitat de Catalunya en tasques 
d’inspecció relacionades amb l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

Article 72
Règim sancionador

1. La persona propietària i la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic, en el supòsit 
que no siguin la mateixa persona, són responsables solidàries de les infraccions i 
incompliments de les obligacions definides a la normativa sectorial turística, d’habitatge, 
de consum i municipal d’aplicació en raó de la seva activitat.
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2. D’acord amb l’apartat anterior, els organismes administratius tutors dels interessos 
públics concurrents en l’objecte de l’activitat d’habitatge d’ús turístic actuen en matèria 

sancionadora i disciplinària d’acord amb les seves competències. Així:

a) Respecte a la disciplina d’activitat: el departament competent en matèria de turisme, 
els ajuntaments en l’àmbit de la seva competència i el departament competent en 
matèria d’habitatge.

b) Respecte d’aquells fets i activitats que tinguin la consideració d’infracció en matèria 
de defensa de les persones consumidores: el departament competent en matèria de 
consum i els ajuntaments en l’àmbit de les seves respectives competències.

3. Les sancions que puguin imposar les administracions competents per incompliments 
d’aquest Decret han d’atendre el procediment sancionador aplicable de l’Administració 
de la Generalitat, i si escau, els procediments sancionadors que tinguin establerts els 
municipis mateixos.

PRECEDENTES JURÍDICOS

Así, el Pleno de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña ha dictado una sentencia de 
fecha 19 de mayo de 2016 (Sentencia número 37/2016, ponente señor Abril Campoy), 
por la que establece que no puede concluirse, en abstracto, que esta actividad 
suponga una actividad contraria a la convivencia normal en una comunidad, y que 
para que su uso pueda tildarse de anómalo o antisocial debe apreciarse la concurrencia 
de una serie de conductas o actuaciones que merezcan la consideración de incívicas, 
análisis que deberá realilzarse caso por caso.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Barcelona, de 20 de 
septiembre de 2012, dió la razón a los vecinos, al declarar que la actividad desarrollada 
por los propietarios de las viviendas destinadas al uso turístico es "molesta para los 
vecinos, comporta un uso excesivo de las instalaciones comunes y es contraria a la 
convivencia normal de la comunidad", condenándole a cesar en dicha actividad.

Convivencia "normal"

Indica el tribunal que lo que es sancionable es el "ejercicio anormal y antisocial del 
derecho, revelado por una serie de conductas incívicas continuadas y graves", y que la 
calificación de una concreta actividad como molesta y contraria a la convivencia normal 
de la comunidad puede dar lugar por su carácter de "concepto jurídico indeterminado" a 
un amplio abanico de posibilidades, hecho que acontece una cuestión casuística que 
tendrá que ser resuelta en conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, y 
se tiene que entender como “convivencia normal” la que se produce en circunstancias 
estándares o que se ajusta a las normas o reglas de conducta predeterminadas o 
fijadas por adelantado.
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LA CONRERIA08105

BARCELONA ,14 de Noviembre de 2018

A la atención de :

Estimada Sr/a.

Nos complace presentarle a continuación la oferta económica relativa al servicio de: PATRULLA URBANIZACIONES 
CONRERIA, para PATRULLA URBANIZACIONES CONRERI. CL Sant Llorenç,LA CONRERIA

Nuestro objetivo a la hora de prestar nuestros servicios es dotar de la máxima calidad, eficacia e imagen a todo 
nuestro personal para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

*Dotando a nuestro personal de la uniformidad correspondiente.

*Incluyendo defensa jurídica.

*Seguro de responsabilidad civil de  1.000.000 €.

*Las noches del 24/12 y 31/12 el precio sesión se facturará el doble del indicado en este presupuesto.

*Los importes reflejados en este presupuesto no incluyen I.V. A.

Gracias por atender nuestras peticiones.

Para cualquier aclaración o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Un saludo.

Atentamente,

NORDESTE Enerpro (Miguel Angel)
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DIRECCIÓN PRESTACIÓN SERVICIO

PATRULLA URBANIZACIONES CONRERI
CL Sant Llorenç

LA CONRERIA 08105

S E R V I C I O

1 - URBANIZACIONES CONRRERIA.BARCELONA   Fecha Ini. 14/11/2018  Fecha Fin. 31/12/2018

VIGILANTE SEGURIDAD SIN ARMA  Categoria

  Núm. personas  1

  Horario/Calendario

Desglose horario: 

T. Lun. P Mar. P Mié. P Jue. Vie. P Sáb. P Dom. Fest. Vig.F.PP PP

Tramo :  1 De Mes/Día  :  11 /  14 A Mes/Día  :  12  31/

20:00
06:00

20:00 20:00
06:00 06:00 1

20:00
06:00

20:00
06:0011 1 1

20:00
06:00 1

20:00
06:00 1

20:00
06:00

20:00
06:001 1 1

EL COCHE PATRULLA ESTARÁ ESTATICO EN LA ENTRADA DE LA URBANIZACION Y 
REALIZARÁ LAS ACUDAS A LAS VIVIENDAS QUE SE MARQUEN EN CASO DE SALTO DE 
ALARMA. REALIZARÁ RONDAS PERIODICAS

  Observaciones

Precio

 28,96 €Precio Hora

  Desglose Mensual de horas

Tot. Noc/Fest.Tot. H. Fest.Tot. H. Noc.MesCalendario Total Horas

 112018  136,00  46,00  38,00 170,00

 122018  248,00  124,00  98,00 310,00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA

Firma Firma

NORDESTE Enerpro (Miguel Angel)

ON EN MARCHA SEG. Y VIG. S.L.

AA.VV. LA SELVA DEL VALLES

B64345150
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