
Benvolgudes i benvolguts 
  
Us adjunto enllaç a la nova disposició que avui publica el DOGC i que entra en vigor 
demà dia 5 de novembre de 2020 
  
DECRET LLEI 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a 
l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19 
  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=885663&language=ca_ES 
  
- Sobre l’oferiment de proposta de lloguer social previst a la Llei 24/2015 (que afecta als 
grans tenidors abans d’interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o 
de desnonament per impagament de lloguer) s’estableix: 
  

•         Que els procediments iniciats en què no s'hagi acreditat la formulació de 
l'oferta de lloguer social s'han d'interrompre per tal que aquesta oferta pugui ser 
formulada i acreditada. 

  
- S’estableix la suspensió excepcional i transitòria per motius sanitaris dels procediments 
de desnonament i dels llançaments que afectin llars vulnerables sense alternativa 
habitacional, que serà aplicable durant la vigència de l'estat d'alarma (o d'una mesura 
que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries).  
  

Aquesta suspensió afectarà les execucions de resolucions judicials que 
comportin el llançament  

o   de persones o unitats familiars que estiguin dins dels paràmetres de 

risc d'exclusió residencial previstos en la Llei 24/2015 (persones o unitats 
familiars que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia i que es trobin 
dins els paràmetres de risc d'exclusió residencial definits en aquesta llei) 

o   quan aquestes persones ocupin habitatges provinents dels 

demandants previstos a l'article 5.2 de la dita Llei (que tinguin la condició 
de gran tenidor d'habitatge o sigui persona jurídica que hagi adquirit 
després del 30 d'abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en 
ulteriors transmissions, provinents d'execucions hipotecàries, provinents 
d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents 
de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el 
préstec hipotecari) 

  

També s’aplicarà aquesta mateixa mesura de suspensió a qualsevol acció 
executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i a les demandes de 
desnonament previstes a la D. Addicional de la Llei 24/2015 (per venciment del 
títol o per ocupació sense títol). En aquests casos, no caldrà acreditar per 
qualsevol mitjà admès en dret que l'ocupació sense títol es va iniciar, com a 
mínim, sis mesos abans de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre 
de 2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge i serà suficient 
acreditar que l'ocupació s'ha produït amb anterioritat a l'inici de la vigència de 
l'estat d'alarma declarat pel R.D. 926/2020, de 25 d'octubre. 
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Als efectes d'aquesta suspensió excepcional i transitòria,  

  

o   la determinació relativa a la inclusió o no inclusió dins dels paràmetres 

de risc d'exclusió social correspon als serveis socials de l'Administració 
pública competent. 

o   en cas que el cos de Mossos d'Esquadra o les Policies Locals de 

Catalunya rebin una denúncia sol·licitant mesures cautelars relatives a 
desocupacions d'habitatges de persones o unitats familiars que es trobin 
dins dels paràmetres de risc d'exclusió residencial previstos en la Llei 
24/2015 i que ocupin l'habitatge en qualsevol de les circumstàncies 
previstes en la disposició addicional primera o en l'article 5.2 de la dita llei 
(execucions hipotecàries, desnonaments per impagament de lloguer o 
per venciment del títol o per ocupació sense títol) hauran de sol·licitar 
informe urgent als serveis socials de l'administració pública competent, 
comunicant aquesta sol·licitud immediatament al Ministeri Fiscal. 

  

  
Cordialment 

  

Isidor García 
 


