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el DOGC núm.7825 de 7 de març de 2019 ha publicat el “Decret Llei 5/2019, de 5 de març, 
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge” que ha entrat en vigor el dia següent 
de la seva publicació, és a dir, el 8 de març de 2019. 

El Decret Llei 5/2019, justifica l’utilització d’aquest instrument normatiu per l’aprovació de 
“mesures de reforç urgents per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant 
l’increment del parc d’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de 
lloguer”. S’estructura en deu articles repartits en dos títols, tres disposicions addicionals, set 
disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Aquesta norma urgent, disposa nombroses i importants modificacions en matèria 
d’habitatge i urbanisme, que són introduïes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, així com a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
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