
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME A LA COMISSIÓ D’URBANISME, 
INFRAESTRUCTURES I HABITATGE 

 
EL DRET DE SUPERFÍCIE: UN NOU RÈGIM 

DE TINENÇA PER A L’HABITATGE 
PROTEGIT A BARCELONA 

 
 

 

 
 
 
 
 

REGIDORIA D’HABITATGE 
 
 

Novembre 2009 
 
 
 
 
 
 

COMISSIÓ D‟URBANISME, INFRAESTRUCTURES 
I HABITATGE 19 DE NOVEMBRE DE 2009 



  



  

El dret de superfície: un nou règim de 
tinença per a l’habitatge protegit a 

Barcelona 
 
 
 

19 DE NOVEMBRE DE 2009 



  



EL DRET DE SUPERFÍCIE: UN NOU RÈGIM DE TINENÇA PER A 

L’HABITATGE PROTEGIT A BARCELONA 

 

 

Què és el dret de superfície 

El dret de superfície és una figura prevista a la normativa urbanística, a la LLei 

pel dret a l‟Habitatge i al Codi Civil de Catalunya que permet mantenir respecte 

d‟un habitatge i de forma temporal la propietat separada d‟una banda del sòl i 

d‟altra de l‟edificació. 

 

Per què l’Ajuntament de Barcelona proposa aquesta figura 

 L‟obligació de l‟administració respecte a l‟allotjament 

 

Distribució per ingressos dels sol·licitants d‟habitatges. Explotació de dades del Registre de Sol·licitants 

d‟Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona 

 

 Dificultat de gestió i de cost per obtenir sòl a la ciutat de Barcelona 

 La importància de la titularitat pública del sòl per garantir el seu destí 

social 

 Els costos financers i la gestió del lloguer 

 Les garanties pels usuaris / adjudicataris 

 El mercat financer actual 

33%

52%

11% 3% 1%
0%

0%

INGRESSOS
Fins a IRSC > IRSC a <=2,5 IPREM
> 2,5 IPREM a <= 3,5 IPREM > 3,5 IPREM a <=4,5 IPREM
> 4,5 IPREM a <=5,5 IPREM > 5,5 IPREM a <= 6,2 IRSC



Accessibilitat a la venda en l‟escenari anterior a la crisi  

 

Accessibilitat a la venda en la situació de crisi actual 

 

 

 La necessitat de definir un producte adaptat als joves 
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Distribució per edats dels sol·licitants d‟habitatges. Explotació de dades del Registre de Sol·licitants 

d‟Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona 

 

 La consolidació d‟un mercat per sota del lliure  

 El repte d‟un nou concepte de tinença 

 

Quina fórmula proposa l’Ajuntament de Barcelona? 

- L‟Ajuntament de Barcelona transmet a l‟adjudicatari de l‟habitatge el dret de 

superfície i, per tant, la propietat d‟aquest, i l‟Administració reté la propietat 

del sòl. 

- Aquesta transmissió és per a un període de 75 anys. Transcorreguts els 75 

anys, l‟habitatge retorna al propietari del sòl. 

- L‟Administració cobra un preu alçat per la transmissió del dret de superfície 

per 75 anys. Aquest preu es cobra al comptat  (no és un cànon) i el 

superficiari paga aquest preu i es subroga en el préstec hipotecari obtingut 

per la construcció de l‟habitatge. Aquesta mecànica és idèntica a l‟habitual 

en qualsevol transmissió en règim de compravenda. Per tant, l‟adjudicatari 

de l‟habitatge amortitza durant 25 o 30 anys un préstec hipotecari normal i 

quan acaba l‟amortització, deixa de pagar. 

- El nou Pla pel dret a l‟habitatge de Catalunya que està en tramitació 

incorpora una subvenció important al comprador d‟un habitatge en dret de 

superfície. Aquesta subvenció permetrà que es pugui accedir a aquests 

habitatges sense pagar cap entrada. En el moment de la compra només 

caldrà satisfer l‟IVA corresponent. 

55%

37%

8%
EDAT >= 18 - <=35 >35 - <65 >= 65



- El propietari de l‟habitatge o superficiari s‟integra en una comunitat de 

propietaris i ha d‟atendre el manteniment de l‟habitatge i dels elements 

comuns, com és habitual en qualsevol propietari. La manca de manteniment 

de l‟habitatge o dels seus elements comuns és causa de resolució 

anticipada del dret de superfície i d‟altra banda el bon manteniment del 

mateix pot suposar la pròrroga del dret de superfície de 75 a 99 anys. 

- Com és lògic, el valor del dret de superfície va baixant a mesura que 

transcorre el temps i és zero quan es compleixen els 75 anys, moment en 

què la propietat de l‟„habitatge retorna a l‟Administració. En l‟escriptura 

pública es regula i es defineix quin és el valor de l‟habitatge en cada 

moment i fins als 75 anys. 

- L‟Ajuntament garanteix que si el titular de l‟habitatge el retorna dins dels 

primers 15 anys no hi ha pèrdua de valor i es retorna al superficiari tot el 

que ha pagat per l‟habitatge (llevat dels interessos, lògicament) actualitzat 

amb l‟IPC. És una mesura pensada especialment per als joves que saben 

que poden accedir a aquests habitatges i recuperar gran part d‟allò que han 

invertit si milloren la seva condició econòmica i volen optar per una altra 

opció d‟habitatge lliure. La finalitat perseguida és incentivar la rotació 

d‟aquests habitatges i que puguin servir per atendre altres necessitats. 

- Aquest habitatge pot ser transmès pel seu titular en herència. 

- De la mateixa manera, el titular pot vendre l‟habitatge, però aquesta 

transmissió està subjecta a l‟autorització del titular del sòl. Per tant, acaba 

sent l‟Administració titular del sòl qui recompra els habitatges que es vulguin 

vendre i retorna al seu titular les quantitats que es pactin en l‟escriptura en 

funció del temps que resti per complir el termini de 75 anys. 

- També el contracte conté algunes clàusules resolutòries del dret de 

superfície abans del termini estipulat, si per exemple l‟adjudicatari no el 

destina a domicili habitual, el lloga o ven a tercers sense autorització, etc. 

- Finalment, en cas d‟impagament de la hipoteca pel superficiari, 

l‟Administració recompra l‟habitatge i evita així que es produeixi una 

execució hipotecària. 

 

Avantatges que té la utilització d’aquesta figura per a l’Ajuntament de 

Barcelona 

1.- En primer lloc i el més important, el dret de superfície permet mantenir la 

titularitat pública del sòl, i per tant el seu destí social. 



2.- El dret de superfície suposa promoure una figura intermèdia entre el lloguer 

i la compra sense augmentar l‟endeutament municipal, que es trasllada. 

3.- La gestió i el manteniment dels habitatges correspon als usuaris i no a 

l‟Administració. 

4.- La priorització del valor d‟ús de l‟habitatge per sobre del seu valor d‟inversió, 

que és propi del dret de superfície, juntament amb més facilitat per accedir a 

aquests habitatges, fa pensar en una rotació més freqüent d‟aquest parc, més 

propera al lloguer que a la compra. 

5.- El dret de superfície és una alternativa més assequible d‟habitatge que la 

compra i que el lloguer, especialment per als joves 

6.- El dret de superfície té una regulació civil molt desenvolupada, que permet 

blindar les limitacions de l‟habitatge des de l‟escriptura i amb inscripció al 

Registre de la Propietat, amb independència de la qualificació o desqualificació 

de l‟habitatge des d‟un punt de vista administratiu. 

7.- El dret de superfície és una figura que permet controlar millor que la venda 

les transmissions ulteriors de l‟habitatge. 

 

Avantatges d’aquesta figura per a l’adjudicatari 

Respecte a la compra 

1.- Permet accedir a l‟habitatge sense entrada, només amb el pagament de 

l‟IVA 

2.- La recompra de l‟habitatge per part de l‟Administració en cas d‟impagament 

de la hipoteca facilita la subrogació per part de les entitats financeres 

 

Respecte del lloguer: 

1.- Li dóna estabilitat a l‟habitatge durant un període de 75 anys. Durant aquest 

període, si segueix necessitant l‟habitatge, hi té garantida la permanència. 

2.- Durant aquest període, pot deixar l‟habitatge en herència, sense cap 

limitació. 

3.- Des del punt de vista de l‟accessibilitat li suposa poder accedir a l‟habitatge 

amb unes quotes d‟amortització del crèdit similars a les d‟un lloguer protegit, 



amb la diferència que després de 25 o 30 anys d‟amortització ja no cal fer més 

pagaments i, en canvi, el lloguer s‟ha de pagar sempre. 

4.- Durant els primers 15 anys, si retorna l‟habitatge a l‟Administració, aquesta li 

garanteix el retornament de la part de capital que ha amortitzat sense 

reduccions o devaluacions, la qual cosa suposa facilitar el retorn de l‟habitatge 

si l‟usuari ja no el necessita. 

5.- La quota d‟amortització del préstec en el dret de superfície és constant 

(únicament subjecte a les variacions del tipus d‟interès) mentre que els lloguers 

s‟actualitzen amb l‟IPC anualment. 

6.- Finalment, l‟habitatge també es pot vendre, retornant-lo a l‟Administració pel 

preu fixat en l‟escriptura en cada moment. 

 

Què costa el dret de superfície 

La següent taula mostra la quota aproximada de la hipoteca durant els 10 

primers anys, per a tres models d‟habitatge de diferents dimensions, i per a tres 

franges de poder adquisitiu: 

  Adjudicataris amb 

ingressos fins a 

2,5 IPREM 

Adjudicataris amb 

ingressos entre 2,5 

i 3,5 IPREM 

Adjudicataris amb 

ingressos entre 3,5 

i 4,5 IPREM 

Habitatge 60 m2 

amb aparcament 

vinculat (25 m2) 

 

422,23  

 

441,64 

 

461,04 

Habitatge 70 m2 

amb aparcament 

vinculat (25 m2) 

 

478,53 

 

500,52 

 

522,51 

Habitatge 80 m2 

amb aparcament 

vinculat (25 m2) 

 

534,83 

 

559,40 

 

583,98 

Quotes aproximades els primers 10 anys (TAE 3,5%) 

 

Comparatiu de preu efectiu pagat pel l‟adjudicatari respecte d‟altres figures de 

compra previstes al Pla de l‟habitatge 

 



Tipologia Preu m2 

Lloguer opció de 

compra concertat 
5.102,86 

Lloguer opció de 

compra règim general 
3.298,82 

Habitatge concertat 3.001,68 

Règim general 1.940,48* 

Dret superfície 1.552 

Comparació de la valoració del cost m2 i del valor total de venda de 
diferents opcions d‟accés a l‟habitatge protegit, en relació al dret de 
superfície. Els preus m2 i total de les opcions de lloguer amb opció de 
compra, s‟han calculat amb l‟a l‟aplicació del coeficient 1,7, tal com 
preveu el Decret del Pla pel dret a l‟habitatge 2009-2012. 

*A descomptar l‟actual AEDE, variable segons els supòsits 

 

Comparatiu de cost mensual per l‟adjudicatari respecte al lloguer segons les 

tipologies del nou Pla pel dret a l‟habitatge 

Tipologia Any 1 Any 11 Any 21 Any 31 

Lloguer  RG 
10 ANYS 

667 800 960 1152 

Lloguer  RE 
10 ANYS 

585 702 842 1010 

Lloguer  RG 
25 ANYS 

546 655 786 943 

Lloguer RE 
25 ANYS 

480 576 691 829 

Dret de 
superfície 

422 522 522 0 

Projecció de valors de lloguer actualitzats amb hipòtesi d‟increment d‟IPC del 2%, comparats 

amb les quotes resultants del dret de superfície. Les quotes del dret de superfície estan 

calculades al 3,5% TAE. L‟interès és variable d‟acord amb l‟establert en el Pla de l‟habitatge 

 

Actuacions dutes a terme per la consolidació del model 

-Estudi conjunt amb el Col.legi de Registradors de la Propietat de les qüestions 

jurídiques associades 

-Converses i consultes amb les principals entitats financeres 

-Intervenció en la definició del model dins el Pla per al dret a l‟Habitatge 2009-

2012 de la Generalitat actualment en tràmit d‟aprovació. 



-Publicació del “Qüestions d‟Habitatge”, amb el títol “El dret de superfície:Un 

nou règim de tinença per a l‟habitatge protegit a Barcelona” amb articles del Sr. 

Rafael Arnaiz,  Registrador de la Propietat i de la Sra. Chantal Moll, professora 

de la Universitat, amb incorporació d‟un model de contracte. 

-Participació en ponències en el marc del Barcelona Meeting Point i de 

l‟Associació de Promotors Públics d‟Habitatge. 

-Publicació de l‟article “El dret de superfície: la nova fórmula de l‟Ajuntament de 

Barcelona per accedir a un habitatge protegit” al darrer butlletí del Col.legi de 

Registradors de la Propietat. 

  

 

 

 

 



Ajuts públics a les diferents tipologies d’habitatge protegit 

 

Comparació dels diferents ajuts previstos en el Decret del Pla pel dret a l‟Habitatge 2009-2012 

 

Promocions programades en dret de superfície 

A les següents taules es detallen les promocions en construcció o en projecte 

que es destinaran als seus adjudicataris en règim de dret de superfície: 

 

Adreça Districte 
Habitatges 
previstos 

Promotor 

Promocions del Patronat Municipal de l'Habitatge   

En construcció       

Pg. Exposició, 16 Sants - Montjuïc 20 PMHB 

Carrer Carretes, 48-58 Ciutat Vella 20 PMHB 

Fluvià, 94 Sant Martí 72 PMHB 

Roc Boronat, 98-112 Sant Martí 95 PMHB 

Av. del Estatut de 
Catalunya, 1 

Horta - 
Guinardó 100 PMHB 

Propers habitatges        

Av. del Estatut de 
Catalunya, 43 

Horta - 
Guinardó 140 PMHB 

Josep Pla/ Pere IV Sant Martí 54 PMHB 

Rodalíes- Renfe Ciutat Vella 75 PMHB 

Pl. Isabel Vila, 1-2 Sant Martí 68 PMHB 
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Altres promotors       

En construcció       

PG. Torras i Bages, 137 Sant Andreu 118 REGESA 

PG. Torras i Bages, 141 Sant Andreu 103 REGESA 

El nombre d‟habitatges és aproximat. Hi ha 370 habitatges més pendents d‟estudi o gestió urbanística 

 

 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2009 


