
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 60. Dimecres, 9 de setembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupos-
tàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, orde-
nació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots 
de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de pre-
ceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, 
pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementà-
ries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràc-
ter social. Tram. 203-00054/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre 
la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 671, 23). 

3. Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador 
específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries 
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Tram. 203-
00055/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-
gació del decret llei (text presentat: BOPC 671, 31). 

4. Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d’arrendament d’habitatge. Tram. 202-00080/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de les esmenes presentades en la 
tramitació en lectura única i de les esmenes presentades subsegüents al dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries (text presentat: BOPC 651, 27) 

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari. Tram. 270-00002/12. 
Grup Parlamentari Republicà. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la tota-
litat (text presentat: BOPC 472, 164) 

6. Interpel·lació al Govern sobre l’emergència educativa i la planificació del 
curs escolar 2020-21. Tram. 300-00291/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021. Tram. 300-
00292/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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8. Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021. Tram. 300-
00295/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les condicions sociolaborals del 
treball autònom. Tram. 300-00293/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants. 
Tram. 300-00296/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un pla de rescat per al sector 
de la cultura. Tram. 300-00294/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre la defensa de les institucions i l’autogovern. 
Tram. 300-00298/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre l’economia productiva. Tram. 300-00299/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels fons Covid-19 per a la recupe-
ració econòmica i social. Tram. 300-00297/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupos-
tària de la Generalitat. Tram. 302-00228/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica. 
Tram. 302-00232/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la 
manca de transparència en l’actuació de la Generalitat a l’exterior. Tram. 302-
00229/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política 
general del Govern. Tram. 302-00230/12. Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de 
Lleida i el baix Segrià. Tram. 302-00231/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial. 
Tram. 302-00233/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2020, A LES 10.00 H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021. Tram. 310-00375/12. Alejandro Fernández Álvarez, del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del curs 
escolar. Tram. 310-00378/12. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanità-
ria. Tram. 310-00376/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions 
del Departament de Salut per a fer front a l’epidèmia de Covid-19. Tram. 
310-00383/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del De-
partament d’Interior per a protegir el dret dels ciutadans a l’ús i gaudi de llurs 
residències. Tram. 310-00377/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’em-
presa Saint-Gobain i la desindustrialització del Baix Penedès. Tram. 310-
00379/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del 
coneixement. Tram. 310-00380/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de l’au-
tomoció. Tram. 310-00381/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la declaració de la 
cultura com a servei essencial. Tram. 310-00382/12. Eduard Pujol i Bonell, 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de la 
bioeconomia i la transformació dels sectors agroalimentari, forestal i marítim. 
Tram. 310-00384/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política i social. Tram. 317-00224/12. Carles Riera Albert, del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Substanciació. 
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12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política actual. Tram. 317-00222/12. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació actual. Tram. 317-00223/12. Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00226/12. Anna Caula i Paretas, 
del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00225/12. Eduard Pujol i Bo-
nell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00221/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s’adopten mesu-
res pressupostàries en relació amb el desplegament de les 
actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats 
serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que 
preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front 
als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual 
es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i ado-
lescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-
19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el De-
cret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràc-
ter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de ca-
ràcter social 

203-00054/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 75357 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de setembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual 
s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les ac-
tuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de 
caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a 
residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, 
pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència 
del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, 
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 
21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i 
social, sota el títol de mesures de caràcter social, publicat al DOGC 8189, i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel proce-
diment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 
31 de juliol de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 28 de juliol de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la ini-
ciativa SIG20TSF1222 - Projecte de decret llei pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció 
social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial 
i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer 
front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté 
la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 
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11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i ad-
ministratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-
19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, 
de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota 
el títol de mesures de caràcter social.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 28 de juliol de 
2020. 

Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesu-
res pressupostàries en relació amb el desplegament de les 
actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats 
serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que 
preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front 
als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual 
es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i ado-
lescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-
19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el De-
cret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràc-
ter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de ca-
ràcter social 

El president de la Generalitat de Catalunya 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

En aquests moments, en un context d’excepcionalitat en què la crisi sanitària 
encara no s’ha superat, atesa la repercussió generada durant la primera onada 
de la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 als centres residencials, i amb 
l’objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el risc d’infecció en els grups 
de població més vulnerables, es requereix el desplegament d’un conjunt d’ac-
tuacions que impactin directament sobre les organitzacions i els professionals 
dels centres residencials i els centres de dia de gent gran de titularitat pública, 
així com sobre els centres subjectes a concerts o col·laboració amb el Depar-
tament de Treball, Afer Socials i Famílies. 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en els 
centres residencials. Davant d’aquesta situació els departaments de Salut i de 
Treball, Afers Socials i Famílies han concretat en el pla de contingència espe-
cífic un conjunt de mesures que s’han mostrat eficaces per fer front la COVID-
19 i intervenir anticipadament en previsió de brots als centres residencials. 
Aquest conjunt de mesures s’articula al voltant de la prevenció de l’aparició 
de la infecció i la protecció dels professionals; la detecció precoç de la infec-
ció, la intervenció de salut pública, l’atenció sanitària d’àmbit territorial, 
l’atenció social, i l’ordenació i reforç de l’àmbit residencial i els sistemes d’in-
formació. 
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La necessitat d’implementar el conjunt d’actuacions d’atenció social, d’orde-
nació i de reforç de les residències planificades i adaptades territorialment ha 
de permetre que les residències donin una resposta ràpida, efectiva i modula-
ble davant de possibles brots en l’evolució dels indicadors epidemiològics. En 
aquest context, les residències s’han de centrar de manera prioritària en la in-
tensificació de les mesures de seguretat i la minimització de riscos. Alhora, 
han de garantir una bona atenció a les persones residents, fet que justifica apli-
car, en termes temporals, un programa de reforç a les residències de titularitat 
pública i a les subjectes a concerts o col·laboració amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 

L’impacte social viscut amb la pandèmia de la COVID-19 també ha modificat 
de forma important les condicions en què es presten determinats serveis soci-
als d’atenció diürna. Les limitacions, les mesures i les recomanacions d’obli-
gat compliment han comportat suspendre la prestació de serveis per raó de 
prevenció i protecció, en benefici de la salut i la integritat de les persones grans 
ateses en determinats serveis socials. 

És per això que els serveis d’acolliment diürn dels centres de dia per a gent 
gran, en la fase actual de represa de l’activitat i d’increment de la transmissió 
comunitària, encara han d’estar sotmesos a limitacions d’aforament a causa 
del compliment de les mesures de distanciament, de manera que moltes per-
sones usuàries no poden rebre la totalitat del servei que tenen assignat, sinó 
que han d’adequar-se a unes franges horàries o dies concrets de servei. Igual-
ment, molts centres de dia que estan integrats en residències no poden prestar 
el servei per raons de salut pública i vigilància epidemiològica, tal com esta-
bleixen les indicacions del PROCICAT. Per aquest motiu, es vol autoritzar, 
de manera extraordinària i transitòria, que determinades activitats pròpies dels 
serveis d’acolliment diürn, com són el servei d’estada bàsic al centre, les acti-
vitats de lleure o de dinamització sociocultural, així com la manutenció, pu-
guin ser prestades en espais alternatius o espais comunitaris adequats, que ac-
tuïn com a extensions dels centres de dia autoritzats, sota la responsabilitat de 
l’ens titular del servei del centre de dia vers les persones usuàries. 

Així mateix, la fase de represa genera una situació en què molt sovint la per-
sona cuidadora no pot fer-se càrrec de la persona que hauria d’atendre al do-
micili. Per aquest motiu, es considera necessari que els centres de dia puguin 
desenvolupar serveis opcionals d’atenció, promoció de l’autonomia personal 
i prevenció de la dependència al domicili de les persones, tant per a les perso-
nes ateses i inscrites als centres com per a altres persones grans que, per raons 
d’urgència social, raons sanitàries o per causa derivada de la COVID-19, no 
disposen ni dels serveis assignats ni del suport familiar necessari i suficient 
per ser ateses. 

D’altra banda, el capítol II del Decret llei 11/2020 de 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efec-
tes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres mesures complementà-
ries, estableix un seguit d’actuacions en matèria d’infància i adolescència per 
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, la 
qual ha provocat, entre altres efectes, i en alguns casos, la separació involun-
tària dels progenitors o tutors –sota tractament i amb mesures d’aïllament– 
dels seus fills i filles menors d’edat. 

L’article 7 del Decret llei esmentat crea una prestació econòmica d’emergèn-
cia per a l’acolliment familiar d’infants separats involuntàriament del seu nu-
cli familiar per efecte de l’epidèmia de la COVID-19, prestació que continua 
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vigent en virtut del punt 2 de la disposició transitòria de la mateixa norma, que 
disposa que aquesta prestació s’ha d’atorgar en els supòsits derivats de la crisi 
sanitària derivada de la COVID-19, independentment de la data d’aixecament 
de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

Tanmateix, les mesures que preveuen en les disposicions addicionals, haurien 
quedat sense efectes d’acord amb la disposició transitòria primera d’aquella 
norma, atès l’aixecament de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, 
de 14 de març. 

Atès que aquestes mesures es van concebre, directament o indirectament, per 
agilitzar la selecció de les famílies acollidores que, precisament, havien de fer 
possible l’acolliment d’aquests infants i rebre la corresponent prestació, re-
sulta necessari mantenir-ne la vigència, com a mínim mentre perdurin els efec-
tes de la crisi sanitària. 

Així mateix, el capítol II regula la modificació del Decret llei 21/2020, de 2 
de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol 
de mesures de caràcter social. El contingut del Decret llei esmentat preveia 
que no podien accedir a l’ajut les persones que haguessin meritat unes quanti-
tats en un període determinat. Aquesta previsió ha comportat un nombre de 
sol·licituds molt baix, així com que s’hagin hagut de denegar moltes sol·lici-
tuds en relació amb persones del sector de les arts escèniques que necessiten 
aquestes ajudes, ja que no han pogut accedir a la prestació d’atur que va regu-
lar l’Estat. 

Davant d’aquest fet, cal modificar el Decret llei en el sentit de vetllar per les 
persones que no han percebut ingressos durant la pandèmia i que, a causa dels 
brots nous que han sorgit, els continuen veient minvar, i, per tant, necessiten 
accedir a l’ajut. 

També es necessari modificar la data límit de presentació de sol·licituds, que 
serà, excepte que l’exhauriment de la dotació designada a l’efecte es produeixi 
abans, el 31 d’agost del 2020. 

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta interven-
ció normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest 
objectiu necessari per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la 
celeritat requerida no pot assolir-se recorrent al procediment legislatiu ordi-
nari. 

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;  

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el 
Govern,  

Decreto:  

Capítol I. Mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç 
de determinats serveis socials de caràcter residencial i 
d’atenció diürna 

Article 1. Sistema de pagament dels centres residencials 

El sistema de pagament dels centres residencials, de llar residències per a per-
sones amb discapacitats, de llar amb suport per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental, de centres de dia de gent gran, centres de 
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dia de teràpia ocupacional i centres d’atenció especialitzada per a persones 
amb discapacitats, i dels centres de dia ocupacionals d’inserció (SOI) per a 
persones amb discapacitats que configuren el Sistema Català de Serveis Socials, 
regulat pel Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de 
Serveis Socials, i la normativa que el desenvolupa, elaborats pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, deixen d’aplicar-se temporalment a l’acti-
vitat que es presti des de l’1 de setembre del 2020 i mentre duri la situació 
d’emergència derivada de la COVID-19, en allò que contravinguin el que dis-
posa aquest Decret llei. 

Article 2. Priorització de la prevenció i protecció de la pobla-
ció vulnerable enfront de la COVID-19 

Mentre duri la situació d’emergència, els centres residencials del Sistema Ca-
talà de Serveis Socials han de prioritzar i centrar els esforços en la prevenció, 
la lluita contra la COVID-19 i el maneig dels casos amb COVID-19, asimp-
tomàtics o amb curs lleu de la malaltia. 

La necessitat de donar resposta a nous protocols i requeriments marcats per 
l’autoritat sanitària, requereix, entre d’altres, aplicar noves mesures de segu-
retat i protecció de les persones residents, mesures addicionals higièniques i 
de desinfecció, compra específica de material de protecció, canvis organitza-
tius, adaptació a la nova dinàmica de visites i sortides, increment de ràtio de 
recursos humans d’atenció directa, modificació i intensificació de torns hora-
ris. 

Article 3. Increment mensual per fer front als costos addicio-
nals generats als serveis socials de caràcter residencial de la 
xarxa d’atenció pública 

Per fer front als costos addicionals, els serveis socials de caràcter residencial 
de la xarxa d’atenció pública de gent gran i per a persones amb discapacitat 
física o intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delegada, 
concertats, col·laboradors, i subvencionats del Departament de Treball Afers 
Socials i Famílies, des de l’1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació 
d’emergència derivada de la COVID-19, cobraran 196,30 euros addicionals 
mensuals per plaça, que es destinen al reforç del personal d’atenció directa –
principalment gerocultor i personal auxiliar–, a la compra d’EPI i a la intensi-
ficació de les mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19. 
Aquest import s’abona mensualment durant el període establert, d’acord amb 
les instruccions que dicti l’òrgan competent del Departament. 

Article 4. Increment mensual per fer front als costos addicio-
nals generats als serveis socials de llar residències per a per-
sones amb discapacitats i llar amb suport per a persones 
amb problemàtica social derivada de malaltia mental de la 
xarxa d’atenció pública 

Per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de llar residèn-
cies per a persones amb discapacitats i llar amb suport per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental de la xarxa pública; amb con-
cert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i sub-
vencionats del Departament de Treball Afers Socials i Famílies −des de l’1 de 
setembre del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la CO-
VID-19− cobraran 62,80 euros addicionals mensuals per plaça, que es desti-
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naran al reforç del personal d’atenció directa −principalment personal auxi-
liar−, a la compra d’EPI i a la intensificació de les mesures addicionals d’hi-
giene relacionades amb la COVID-19. Aquest import s’ha d’abonar mensual-
ment durant el període establert, d’acord amb les instruccions que dicti l’òrgan 
competent del Departament. 

Article 5. Reserva de places lliures d’ocupació 

Per millorar la capacitat als serveis socials de caràcter residencial acreditats 
de gent gran en la implementació amb èxit de les mesures de sectorització i la 
capacitat d’aïllar casos probables o confirmats de COVID-19 −des de l’1 de 
juliol del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-
19−, les residències han de disposar d’una reserva de places lliures d’ocupació 
que s’han d’acordar amb els referents del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies i del Departament de Salut, per cada àmbit territorial d’acord 
amb la situació i característiques de les residències. Aquests centres, mentre 
aquestes places romanguin buides, percebran el 85% del preu mitjà ponderat 
de la Cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent gran a partir de 
l’1 de setembre i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-
19. Aquest import s’abonarà d’acord amb les instruccions que dicti l’òrgan 
competent del Departament. 

En cas de necessitat, es podrà fer reserves de places lliures a centres privats 
no acreditats, que es concretaran mitjançant una resolució de l’òrgan compe-
tent del Departament. 

Article 6. Dispositius de suport pel trasllat de residents 

Les despeses vinculades a dispositius de suport que s’hagin de posar en marxa 
per traslladar-hi persones residents urgentment per l’aplicació de mesures ex-
traordinàries per raó de la crisi sanitària, com congestió de residències, difi-
cultats estructurals per fer aïllaments, o d’altres, es faran efectives mitjançant 
contractació d’emergència i sempre que sigui necessari per a garantir la pro-
tecció i l’assistència immediata de les persones. 

Article 7. Increment mensual per fer front als costos addicio-
nals generats als serveis socials de centres de dia de gent 
gran de la xarxa d’atenció pública 

Per fer front als costos addicionals generats els centres de dia de gent gran 
amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats i col·labora-
dors –des de l’1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació d’emergència de-
rivada de la COVID-19− percebran 60,00 euros addicionals per usuari i mes 
corresponent al reforç del personal auxiliar d’atenció directa i a la compra 
d’EPI i mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19. 
Aquest import s’abonarà mensualment durant el període establert, d’acord 
amb les instruccions que dictin els òrgans competents del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies. 

Article 8. Increment mensual per fer front als costos addicio-
nals generats als serveis socials de centre de dia de teràpia 
ocupacional i centre d’atenció especialitzada per a persones 
amb discapacitats de la xarxa d’atenció pública 

Per fer front als costos addicionals generats als serveis de centre de dia de 
teràpia ocupacional i centres d’atenció especialitzada per a persones amb dis-
capacitats amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, 
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col·laboradors i subvencionats –des de l’1 de setembre del 2020 i mentre duri 
la situació d’emergència derivada de la COVID-19− percebran 62,80 euros 
addicionals per usuari i mes corresponent al reforç del personal auxiliar 
d’atenció directa i a la compra d’EPI i mesures addicionals d’higiene relacio-
nades amb la COVID-19. Aquest import s’ha d’abonar mensualment durant 
el període establert, d’acord amb les instruccions que dictin els òrgans com-
petents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Article 9. Increment mensual per fer front als costos addicio-
nals generats als serveis socials de centre de dia ocupacional 
d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats de la xarxa 
d’atenció pública 

Per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de centre de dia 
ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats amb concert 
social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i subven-
cionats −des de l’1 de setembre del 2020 i mentre duri la situació d’emergèn-
cia derivada de la COVID-19− cobraran 31,40 euros per usuari i mes corres-
ponent al reforç del personal auxiliar d’atenció directa i a la compra d’EPI i 
mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19. Aquest import 
s’ha d’abonar mensualment durant el període establert, d’acord amb les ins-
truccions que dictin els òrgans competents del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 

Article 10. Adequació d’espais per a activitats d’atenció diürna 

De forma extraordinària i transitòria, mentre duri la situació de crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, el servei d’estada, les activitats de dinamització 
sociocultural, les activitats de lleure i la manutenció pròpies dels serveis 
d’acolliment diürn, poden prestar-se en espais alternatius o equipaments co-
munitaris adequats que compleixin els requisits de seguretat, higiene, afora-
ment, ventilació i accessibilitat, sota la responsabilitat del titular del servei 
d’acolliment diürn autoritzat, i sense que siguin aplicables els espais descrits 
en l’annex 1 del Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis 
d’acolliment diürn de centres de dia de gent gran. 

Capítol II. Modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, 
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social 

Article 11 

Es modifica l’article 3 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, que queda redactat 
de la manera següent:  

«Article 3. Quantia de la prestació. 

La quantia de la prestació, que s’abona en un pagament únic, equival a l’im-
port diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) 
vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i el 6 de maig del 2020, 
ambdós inclosos. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos percebuts du-
rant el mateix període per prestacions de serveis portades a terme durant el 
període referit.» 
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Article 12 

Es modifica l’article 6 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, que queda redactat 
de la manera següent:  

«Article 6 

Les persones beneficiàries de la prestació per subministraments bàsics a per-
sones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i 
d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, 
són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:  

a) Tenir més de divuit anys. 

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

c) Haver exercit alguna activitat professional, pel seu compte o per compte 
d’altri, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat 
Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, 
i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, 
en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, o 
bé, per al cas dels tècnics, que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat 
Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019. 

d) No haver percebut, per prestacions de serveis desenvolupades entre els dies 
14 de març i 6 de maig, cap tipus d’ingressos o bé que aquests no hagin superat 
conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessio-
nal.» 

Article 13 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, que 
queda redactat de la manera següent:  

«8.2 Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en 
aquest Decret llei han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud nor-
malitzat. El termini per presentar les sol·licituds resta obert fins a l’exhauri-
ment de la dotació designada a l’efecte i, en tot cas, si la dotació designada no 
s’ha exhaurit abans, fins al 31 d’agost del 2020.» 

Disposició addicional primera 

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, deixa de ser aplicable als 
serveis socials del Capítol I d’aquest Decret Llei allò previst en l’article 1 del 
Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria 
social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la CO-
VID-19, llevat dels casos en què es preguin mesures excepcionals de salut 
pública de restricció de l’activitat diferents de les previstes en el capítol I 
d’aquest Decret llei. 

Disposició addicional segona 

Es declaren vigents els articles 8 i 9, i la disposició addicional primera del 
Decret llei 11/2020 de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, 
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19 i altres mesures complementàries. 

Els preceptes expressats a l’apartat anterior mantindran la seva vigència men-
tre es mantingui activat el pla d’actuació PROCICAT per a emergències asso-
ciades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. 
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Disposició transitòria 

Allò previst al Capítol II referit a la modificació del Decret llei 21/2020, de 2 
de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol 
de mesures de caràcter social, és d’aplicació a les sol·licituds presentades i no 
resoltes en el moment d’entrada en vigor del present Decret llei, i sense ne-
cessitat de que s’hagi de presentar nova sol·licitud per aquelles que ja hagin 
estat presentades. 

Disposició final primera 

S’habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i a la consellera de 
Cultura a modificar la Resolució TSF/1341/2020, d’11 de juny, per la qual 
s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments 
bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, 
i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya 
que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures ur-
gents de caràcter econòmic, cultural i social, per tal de poder adaptar-la a les 
modificacions establertes en aquest Decret llei. 

Disposició final segona 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 28 de juliol de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Hom-
rani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Projecte de decret llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries 
en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació 
i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna 
que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de 
la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de pre-
ceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de com-
plementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de 
mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures 
de caràcter social, aprovat pel Govern a la sessió de data 28 de juliol de 2020. 

2. Memòria econòmica de 25 de juliol de 2020. 

3. Informe justificatiu de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat, de 25 de juliol de 2020. 

4. Informe jurídic, de 27 de juliol de 2020. 

5. Comunicació d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del 
Govern, de 24 de juliol de 2020. 

6. Memòria justificativa de la Direcció General de Prestacions Socials, de 24 
de juliol de 2020. 
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7. Informe econòmic, de la Direcció de Serveis de 26 de juliol de 2020. 

8. Informe justificatiu de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de 
24 de juliol de 2020. 

9. Informe Direcció General de Pressupostos de 27 de juliol de 2020. 

10. Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupos-
tàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, orde-
nació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el pla de contingència per a residències, per fer front als 
brots de la pandèmia generada per la covid-19, pel qual es manté la vigència 
de preceptes en matèria d’infància i adolescència del decret llei 11/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la covid-19 i altres de comple-
mentàries, i pel qual es modifica el decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesu-
res urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de 
caràcter social, publicat al DOGC núm. 8189 - 30.07.2020. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, pel qual s’estableix el rè-
gim sancionador específic per l’incompliment de les mesures 
de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sa-
nitària provocada per la COVID-19 

203-00055/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 75401 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de setembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, pel qual s'es-
tableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de 
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, publicat al DOGC 8195, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 
del Reglament del Parlament s'inicia el dia 7 d’agost de 2020.. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 4 d’agost de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG20SLT1310 - 
Projecte de decret llei pel qual s’estableix el règim sancionador específic per 
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front 
a la crisis sanitària provocada per la COVID-19.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 4 d’agost de 2020. 

Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el rè-
gim sancionador específic per l’incompliment de les mesures 
de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisis sa-
nitària provocada per la COVID-19 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La situació actual de risc sanitari a conseqüència de la COVID-19, com acre-
diten l’evidència científica i les dades epidemiològiques actuals, determina 
que s’hagin d’emprar, en la lluita contra la pandèmia, tots els instruments le-
gals necessaris que l’ordenament jurídic preveu. 
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El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, 
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la CO-
VID-19, va establir un seguit de mesures i pautes generals de prevenció, con-
tenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària. 

D’altra banda, la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en 
matèria de salut pública, estableix a l’article primer que «amb l’objecte de 
protegir la salut pública i prevenir la seva pèrdua o deteriorament, les autori-
tats sanitàries de les diferents administracions públiques podran, dins l’àmbit 
de les seves competències, adoptar les mesures previstes en la present Llei, 
quan això ho exigeixin raons sanitàries d’urgència o necessitat». 

També la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat determina a l’article 
26.1 que en el cas que existeixi o es sospiti raonablement de l’existència d’un 
risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries adoptaran 
les mesures preventives que estimin pertinents. 

A Catalunya, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, defineix 
aquesta com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la so-
cietat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per protegir i 
promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigi-
lància de la salut pública, i a l’article 55 estableix que l’autoritat sanitària, per 
mitjà dels òrgans competents, pot intervenir en les activitats públiques i pri-
vades per protegir la salut de la població i prevenir la malaltia. 

També la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya permet 
sancionar els incompliments de les instruccions i de les mesures de prevenció 
i de seguretat establertes per les autoritats competents en el marc del Pla d’ac-
tuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissi-
bles emergents amb potencial alt risc, mentre aquest romangui activat. 

L’article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la 
represa al territori de Catalunya faculta la consellera de Salut i el conseller 
d’Interior, en la seva condició d’autoritats integrants del Comitè de Direcció 
del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les reso-
lucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa 
que s’inicia. 

En virtut d’aquesta habilitació, i en el marc de la legislació sanitària i de pro-
tecció civil esmentada, s’han adoptat resolucions que contenen mesures gene-
rals preventives de caràcter personal i social i mesures amb determinades res-
triccions aplicables a la mobilitat de les persones i a l’exercici d’activitats. 

Amb aquest conjunt de mesures, disposicions, resolucions i actes administra-
tius s’imposen obligacions per als ciutadans i ciutadanes en benefici del con-
junt de la societat i, conseqüentment, el seu incompliment ha de ser objecte de 
sanció. 

El règim sancionador existent fins ara es troba dispers en diferents textos le-
gals, atenent al bé jurídic a protegir i la conducta concretament exigible i, mal-
grat estar regulat de forma completa en cadascuna de les normes, disposa d’un 
caràcter general que, si no impedeix, dificulta el coneixement ciutadà d’aque-
lles conductes o omissions reprovables justificadament des d’un punt de vista 
jurídic. Aquesta dispersió normativa també dificulta l’activitat de l’Adminis-
tració que es presenta complexa en el moment d’enquibir la conducta concreta 
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en el tipus infractor punible, i que ha d’assegurar que la seva actuació no pugui 
incórrer en non bis in idem. 

Així, trobem conductes tipificades com a infraccions en la Llei 14/1986, de 25 
de abril, general de sanitat; en la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut 
pública; en la Llei 18/2009, de salut pública; en el Decret llei 21/2020, de 9 
de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front 
a la crisi sanitària; en la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència 
en matèria de substàncies que poden generar dependència; en la legislació la-
boral a l’empara del Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, i en determi-
nades ordenances municipals dictades en exercici de les potestats reglamentà-
ries dels ens locals de Catalunya. 

En conseqüència, aquests distints règims sancionadors particularitzen deter-
minats comportaments que poden ser sancionables, fins i tot simultàniament, 
davant d’incompliments d’obligacions imposades per diferents normes dicta-
des per prevenir la pandèmia de la COVID-19. 

Per aquesta raó, a l’efecte de millorar la seguretat jurídica, amb aquest Decret 
llei es clarifica i es detalla el règim d’infraccions i sancions en matèria relativa 
a l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer 
front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, alhora que s’estableixen 
els òrgans sancionadors amb aquesta finalitat. Aquest règim sancionador, per 
raó del principi d’especialitat, hauria de prevaler sobre altres règims establerts, 
sens perjudici que pugui resultar d’aplicació el règim general d’infraccions i 
sancions en matèria sanitària o d’altre tipus previstes en l’ordenament vigent, 
en la mesura en què les conductes concretes encaixin més acuradament en un 
tipus més específic del que s’introdueix amb aquesta regulació. 

La tipologia d’infraccions i sancions introduïdes, tal com indica la disposició 
transitòria única, no s’aplicarà als fets produïts amb anterioritat a la seva en-
trada en vigor, excepció feta que el règim sancionador establert en aquest De-
cret llei hagi d’operar retroactivament pel fet de constituir norma més favora-
ble. 

Tal com s’ha exposat, l’establiment i concreció d’un règim sancionador orde-
nat i agrupat en una norma és el que constitueix l’objecte del present Decret 
llei. 

D’altra banda, és del tot necessari i urgent, per poder afrontar l’evolució de la 
pandèmia i els brots que estan sorgint al llarg del territori, dur a terme la mo-
dificació normativa que ha de permetre que les funcions del Servei d’Urgèn-
cies de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) puguin ser desen-
volupades per personal sanitari multidisciplinari i no exclusivament per 
metges i professionals d’infermeria. La disposició final primera del Decret llei 
modifica el Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de 
Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties 
de declaració obligatòria i brots epidèmics, amb aquesta finalitat, duent a 
terme una revisió del model de vigilància epidemiològica en línia amb altres 
models estatals i europeus. 

En relació amb la concurrència del pressupòsit de necessitat extraordinària i 
urgent, el Tribunal Constitucional ha assenyalat que s’exigeix no només la 
presentació explícita i raonada dels motius que han servit de base per a la seva 
aprovació, el que s’ha denominat situació d’urgència, sinó també l’existència 
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d’una necessària connexió entre la situació d’urgència definida i la mesura 
concreta adoptada. 

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, davant la necessitat extraordinària i ur-
gent que pot suscitar la situació sanitària actual, el Govern pot dictar disposi-
cions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. 

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera de Salut i amb la deliberació prèvia del 
Govern, 

Decreto:  

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

1. És objecte d’aquest Decret llei l’establiment del règim sancionador aplica-
ble a les infraccions comeses per l’incompliment de les mesures ja establertes 
i les que adoptin les administracions competents per fer front a la situació de 
crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei és el territori de Catalunya. 

Article 2. Activitat d’inspecció i control 

Correspon als ajuntaments de Catalunya i a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, 
inspecció i control del que preveu aquest Decret llei. 

Article 3. Infraccions 

Són infraccions tipificades en aquest Decret llei les accions o les omissions 
que vulnerin el que estableixen les disposicions, les resolucions i els actes 
adoptats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària provo-
cada per la COVID-19 objecte de publicació en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya o al butlletí oficial corresponent. Les infraccions són ob-
jecte de les sancions administratives corresponents, sens perjudici de la 
responsabilitat civil, penal o d’un altre ordre que hi concorri. 

Article 4. Classificació de les infraccions 

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

Article 5 

1. Constitueixen infraccions lleus les actuacions següents:  

a) L’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta o l’ús inadequat 
d’aquesta, en els termes establerts per les autoritats competents. 

b) L’incompliment de l’horari d’obertura i tancament d’establiments i activi-
tats establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o 
dany lleu per a la salut de la població. 

c) L’incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius 
aprovats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany 
lleu per a la salut de la població. 

d) L’incompliment de l’elaboració dels protocols o plans de contingència en 
relació amb aquells establiments o activitats en què s’hagi establert aquesta 
exigència per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany 
lleu per a la salut de la població. 
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e) L’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció establertes per les 
autoritats competents, per a qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai 
obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a 
la salut de la població. 

f) L’incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions 
i o trobades tant en l’àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les 
autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut 
de la població. 

g) L’incompliment de la distància física interpersonal de seguretat, en llocs 
públics o privats, oberts o tancats, en els termes acordats per les autoritats 
competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la po-
blació. 

h) L’incompliment per part dels establiments oberts al públic o d’activitats 
públiques de les mesures de limitació en l’organització i l’exercici de l’activi-
tat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població. 

i) L’incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats 
d’establiment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent 
de les persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no 
puguin usar la mascareta, d’acord amb els criteris establerts per les autoritats 
competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la po-
blació. 

j) L’incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes 
de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany lleu 
per a la salut de la població. 

k) L’incompliment del deure d’informació als treballadors i treballadores i a 
les persones clientes i usuàries de l’activitat dels protocols establerts per a la 
prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la 
salut de la població. 

l) L’incompliment del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats 
competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, 
siguin contactes estrets d’una persona que constitueixi un cas confirmat. 

m) L’incompliment d’una ordre general de confinament decretat. 

n) El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta 
d’espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d’activi-
tat. 

o) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes 
adoptats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària provo-
cada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut 
de la població. 

2. Als efectes d’aquest article es considera que es produeix un risc o dany lleu 
per a la salut de la població quan l’incompliment suposi un risc de contagi per 
a un màxim de 15 persones. 

Article 6 

1. Constitueixen infraccions greus les actuacions següents:  

a) L’incompliment dels límits d’aforament establerts específicament com a 
mesures de contenció de la COVID-19, en espais tancats o a l’aire lliure, i per 
a les diferents tipologies d’establiments i activitats. 
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b) L’incompliment de l’horari d’obertura i tancament d’establiments i activi-
tats establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o 
dany greu per a la salut de la població. 

c) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus 
d’activitat o acte permanent o esporàdic, sigui de caràcter privat o obert al 
públic, en espais públics o privats, en el que es produeixin aglomeracions que 
impedeixin o dificultin l’adopció de mesures sanitàries de prevenció i produ-
eixin un risc o dany greu per a la salut de la població. 

d) L’incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius 
aprovats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany 
greu per a la salut de la població. 

e) L’incompliment de l’elaboració dels protocols o plans de contingència en 
relació amb aquells establiments o activitats en què s’hagi establert aquesta 
exigència per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany 
greu per a la salut de la població. 

f) L’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció adoptades per les au-
toritats competents, per a qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai 
obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany greu per 
a la salut de la població. 

g) L’incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions 
i o trobades tant en l’àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les 
autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut 
de la població. 

h) L’incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats 
d’establiment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent 
de les persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no 
puguin usar la mascareta, d’acord amb els criteris establerts per les autoritats 
competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la 
població. 

i) L’obertura de locals, celebració d’actes o realització d’activitats que hagin 
estat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les 
autoritats competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per 
aquestes en els supòsits en què així sigui exigible. 

j) L’incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes 
de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany greu 
per a la salut de la població. 

k) L’incompliment del deure d’informació als treballadors i treballadores i a 
les persones clientes i usuàries de l’activitat dels protocols establerts per a la 
prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la 
salut de la població. 

l) L’incompliment del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats 
competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19. 

m) L’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les 
autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de 
COVID-19, siguin contactes estrets d’una persona que constitueixi un cas con-
firmat. 

n) L’incompliment reiterat d’una ordre general de confinament decretat. 

o) No comunicar a l’autoritat competent els casos de sospita o diagnòstic de 
la malaltia o d’un fet rellevant la declaració del qual resulti obligatòria. 
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p) Incomplir les mesures cautelars o definitives establertes d’acord amb aquest 
Decret llei i les disposicions, ordres i resolucions que hi concorden. 

q) Dificultar o impedir la tasca d’inspecció per acció o omissió. 

r) Negar-se o resistir-se a proporcionar la informació requerida per les autori-
tats competents o llurs agents, o a col·laborar-hi, o proporcionar-los informa-
ció inexacta o documentació falsa. 

s) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus, si un any abans de la seva co-
missió la persona responsable d’aquesta ha estat sancionada en aquesta matè-
ria mitjançant una resolució ferma per una infracció tipificada com a lleu. 

t) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes 
adoptats per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan 
aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població. 

2. Als efectes d’aquest article es considera que es produeix un risc o dany greu 
per a la salut de la població quan l’incompliment suposi un risc de contagi per 
a un nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones. 

Article 7 

1. Constitueixen infraccions molt greus les actuacions següents:  

a) L’incompliment dels límits d’aforament, en espais tancats o a l’aire lliure, 
establerts per les autoritats competents per als diferents establiments o activi-
tats, com a mesures de contenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un 
risc o dany molt greu per a la salut de la població. 

b) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus 
d’activitats o actes permanents o esporàdics, siguin de caràcter privat o obert 
al públic, en espais públics o privats, en què es produeixin aglomeracions que 
impedeixin o dificultin l’adopció de mesures sanitàries de prevenció i produ-
eixin un risc o dany molt greu per a la salut de la població. 

c) L’obertura de locals, celebració d’actes o realització d’activitats que hagin 
estat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les 
autoritats competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per 
aquestes en els casos en què sigui exigible, quan es produeixi un risc o dany 
molt greu per a la salut de la població. 

d) Reincidir en la comissió d’infraccions greus, si un any abans de la seva 
comissió la persona responsable d’aquesta ha estat sancionada en aquesta ma-
tèria mitjançant una resolució ferma per una infracció tipificada com a greu. 

e) L’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció adoptades per les au-
toritats competents, per qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai 
obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu 
per a la salut de la població. 

f) L’incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes 
de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany molt 
greu per a la salut de la població. 

g) L’incompliment del deure d’informació als treballadors i treballadores i a 
les persones clientes i usuàries de l’activitat dels protocols establerts per a la 
prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu 
per a la salut de la població. 

h) L’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les au-
toritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19. 
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i) L’incompliment reiterat dels protocols, plans o instruccions rebudes per les 
autoritats competents. 

j) L’incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per fer 
front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi 
un risc o dany molt greu per a la salut de la població. 

2. Als efectes d’aquest article es considera que es produeix un risc o dany molt 
greu per a la salut de la població quan l’incompliment suposi un risc de contagi 
per a un nombre superior a 150 persones. 

Article 8. Sancions 

1. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multa de fins a 3.000 eu-
ros. La infracció lleu prevista a l’article 5 a) ha de ser sancionada amb multa 
de 100 euros i la infracció lleu prevista a l’article 5 n) ha de ser sancionada 
amb multa de 500 euros a 3.000 euros. 

2. Les infraccions greus poden ser sancionades amb multa de 3.001 a 60.000 
euros i es poden acordar també com a sancions accessòries les següents: la 
suspensió o prohibició de l’activitat per un període màxim de sis mesos; la 
clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos, o la inha-
bilitació per a l’organització o promoció d’espectacles públics i activitats re-
creatives per un període màxim de sis mesos. 

3. Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multa de 60.001 a 
600.000 euros i es poden acordar també com a sancions accessòries les se-
güents: la clausura del local o establiment per un període màxim de cinc anys; 
la suspensió o prohibició de l’activitat fins a cinc anys, o la inhabilitació per a 
l’organització o promoció d’espectacles públics i activitats recreatives fins a 
cinc anys. 

Article 9. Gradació de les sancions 

Una vegada qualificades les infraccions segons la tipificació que en fa aquest 
Decret llei, s’ha d’imposar la sanció en grau mínim, mitjà o màxim, d’acord 
amb els criteris següents:  

a) La negligència i la intencionalitat del subjecte infractor. 

b) La quantia de l’eventual benefici obtingut. 

c) La gravetat de l’alteració sanitària i social produïda. 

d) L’incompliment dels requeriments o les advertències previs per qualsevol 
mitjà. 

f) El nombre d’afectats. 

g) La durada dels riscos. 

h) L’existència de reiteració o reincidència. 

Article 10. Concurrència de sancions 

El previst en aquest Decret llei no exclou la possibilitat de l’aplicació, quan 
resulti necessària segons el cas concret, del règim sancionador previst en altres 
normes, sense que en cap cas es puguin sancionar els fets que hagin estat san-
cionats penalment o administrativament en els casos en què s’apreciï identitat 
de subjecte, fet i fonament. 
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Article 11. Responsabilitat  

1. Són subjectes responsables les persones físiques i jurídiques que incorrin 
en les accions o omissions tipificades per aquest títol com a infraccions en 
aquest Decret llei. 

2. Quan la persona infractora sigui menor d’edat, en són responsables subsi-
diaris els pares, tutors o guardadors legals. 

Article 12. Prescripció de les infraccions i les sancions 

Les infraccions i les sancions establertes en aquest Decret llei prescriuen en 
els terminis i en els termes fixats a l’article 75 de la Llei 18/2009, del 22 d’oc-
tubre, de salut pública. 

Article 13. Procediment sancionador 

1. El procediment sancionador relatiu a les infraccions comeses per vulneració 
de l’establert en aquest Decret llei s’ha d’ajustar a les disposicions legals i 
reglamentàries en matèria de règim jurídic i procediment administratiu per a 
l’exercici de la potestat sancionadora administrativa. 

2. El termini per dictar i notificar la resolució d’un expedient sancionador és 
de nou mesos. 

Article 14. Competència per sancionar 

1. L’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents de 
l’Administració de la Generalitat d’acord amb la distribució següent:  

a) El Govern, per imposar les sancions corresponents a les infraccions molt 
greus amb una multa superior a 450.000 euros. 

b) El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, 
per imposar les sancions corresponents a les infraccions molt greus fins a una 
multa de 450.000 euros. 

c) El secretari o secretària de Salut Pública, per imposar les sancions corres-
ponents a infraccions greus amb una multa superior a 10.000 euros. 

d) Les persones titulars de les sub-direccions regionals de la Secretaria de Sa-
lut Pública, en l’àmbit territorial respectiu, per imposar les sancions correspo-
nents a les infraccions lleus i les sancions corresponents a infraccions greus 
amb una multa de fins a 10.000 euros. 

2. Els òrgans competents per sancionar les infraccions greus i molt greus seran 
competents per imposar sancions accessòries. 

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, es pot delegar 
la competència sancionadora per la comissió d’infraccions lleus en els ajunta-
ments de Catalunya que ho sol·licitin, d’acord amb la normativa de règim local 
vigent, mitjançant resolució del conseller o consellera del departament com-
petent en matèria de salut, que ha de ser publicada al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

4. Correspon a qualsevol dels òrgans competents per sancionar la facultat d’in-
coar el procediment sancionador. 

Article 15. Competències sancionadores de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona 

1. En exercici de les competències que li atribueix la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta municipal de Barcelona, la Llei 18/2009, del 22 d’octu-
bre, de salut pública i la Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l’Agència de Salut 
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Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública, correspon a l’Agència de Salut Pública de Barcelona:  

a) La incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors per la 
comissió de les infraccions lleus i greus. 

b) La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per la comissió de 
les infraccions molt greus, els quals seran traslladats per a la seva resolució a 
l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent per raó de la quantia. 

2. La capacitat per sancionar infraccions greus comporta la d’imposar sanci-
ons accessòries i la de proposar sancions per la comissió d’infraccions molt 
greus, la de proposar sancions accessòries. 

Article 16. Competències sancionadores del Consell General 
d’Aran 

1. En exercici de les competències que li atribueix la Llei 1/2015, del 5 de 
febrer, del règim especial d’Aran, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública i la Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, 
correspon al Consell General d’Aran:  

a) La incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors per la 
comissió de les infraccions lleus i greus. 

b) La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per la comissió de 
les infraccions molt greus, els quals seran traslladats per a la seva resolució a 
l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent per raó de la quantia. 

2. La capacitat per a sancionar infraccions greus comporta la d’imposar san-
cions accessòries i la de proposar sancions per la comissió d’infraccions molt 
greus, la de proposar sancions accessòries. 

Article 17. Mesures cautelars 

Si, com a conseqüència de les activitats de vigilància i control, es comprova 
que hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva o s’observa l’incompliment 
greu o molt greu de les mesures adoptades per fer front a la situació de crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, les persones titulars dels òrgans amb la 
condició d’autoritat sanitària del Departament de Salut, de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona i del Consell General d’Aran, els alcaldes i les alcaldes-
ses o, si escau, llurs agents, han d’adoptar les mesures cautelars a què fa refe-
rència l’article 63 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, 
d’acord amb el procediment establert en la mateixa Llei. 

L’incompliment de les mesures cautelars podrà donar lloc a la imposició de 
multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 65 de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública. 

Disposició addicional primera. Òrgans sancionadors de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

Una vegada entri en vigor el decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, les referències que aquest Decret llei fa al secretari 
o secretària de Salut Pública i a les persones titulars de les sub-direccions re-
gionals de la Secretaria de Salut Pública s’han d’entendre que es fan al director 
o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a les persones titulars 
de les direccions dels serveis regionals. 
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Disposició transitòria 

1. Els procediments sancionadors incoats amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei s’han de continuar tramitant i resoldre d’acord amb la 
normativa vigent en el moment de la comissió dels fets o actuacions, llevat 
que el règim establert en el Decret llei constitueixi norma més favorable, tant 
pel que fa a la tipificació de la infracció com a les possibles sancions a imposar 
i als terminis respectius de prescripció. 

2. Els procediments sancionadors pendents d’incoació per fets o actuacions 
anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei s’han de tramitar i resoldre 
d’acord amb la normativa vigent en el moment de la comissió dels fets o ac-
tuacions, amb excepció de les previsions sobre la competència per sancionar, 
essent d’aplicació als procediments esmentats les determinacions dels articles 
14 a 16 d’aquest Decret llei. Així mateix, també els és d’aplicació el règim 
establert en el Decret llei, si constitueix norma més favorable, tant pel que fa 
a la tipificació de la infracció com a les possibles sancions a imposar i als 
terminis respectius de prescripció. 

Disposició final primera. Modificació del Decret 203/2015, de 
15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epide-
miològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties 
de declaració obligatòria i brots epidèmics 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Decret 203/2015, de 15 de setem-
bre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els 
sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidè-
mics, que resta redactat de la manera següent:  

«18.1 El Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya fun-
ciona mitjançant un servei de guàrdies que s’assignen, segons un sistema de 
rotació, al personal sanitari adscrit als diferents serveis de vigilància epidemi-
ològica intervinents.»  

2. L’article 18.1 de Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la 
Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació 
de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics en la redacció contin-
guda a l’apartat anterior manté el seu rang normatiu reglamentari. 

Disposició final segona. Entrada en vigor i efectes 

Aquest Decret llei entra en vigor el dia següent a la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 4 d’agost de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Alba Vergés i 
Bosch, consellera de Salut 

Antecedents del Decret llei 

Document núm. 1. Comunicat al secretari del Govern de la tramitació del Pro-
jecte de decret llei. 

Document núm. 2. Informe jurídic. 
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Document núm. 3. Informe justificatiu (Informe article 38.3 de la llei 13/2008, 
del 5 de novembre). 

Document núm. 4. Informe Direcció General de Pressupostos. 

Document núm. 5. Certificat del secretari del Govern de l’aprovació a la sessió 
del  Govern del dia 4 d’agost. 

Document núm. 6. Text aprovat a la sessió del Govern del 4 d’agost de 2020. 

Document núm. 7. Diligència de la secretària general autoritzant la tramesa 
de l’expedient al Parlament. 

Document núm. 8. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, 
d’autentificació de la documentació tramesa. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 4 | Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació 
en lectura única i de les esmenes presentades subsegüents al dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries 

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de conten-
ció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge 

202-00080/12 

ESMENES PRESENTADES A LA TOTALITAT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar (1) 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Esmena 2 
SP del Partit Popular de Catalunya (1) 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

TEXT PRESENTAT 

Capítol 1. Disposició general 

Article 1. Objecte 

1. L’objecte d’aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge en què concorrin les circumstàncies se-
güents: 

a) Que es destini a constituir la residència permanent de l’arrendatari. 

b) Que se situï en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens. 

2. Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta llei els contractes d’arrendament 
d’habitatge subjectes a règims especials de determinació de la renda i en par-
ticular els següents: 

a) Els relatius a habitatges arrendats amb anterioritat a l’1 de gener de 1995. 

b) Els relatius a habitatges subjectes a un règim de protecció oficial. 

c) Els relatius a habitatges integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inser-
ció o de mediació per al lloguer social, o en el Fons d’habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials i els arrendats en virtut de contractes d’arrenda-
ment de caràcter assistencial. 

d) Els relatius a habitatges arrendats d’acord amb les disposicions legals apli-
cables al lloguer social obligatori. 
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ESMENES PRESENTADES 

Esmena 3 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (1) 
De supressió de l’article 1 

Article 1. Objecte 

1. L’objecte d’aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge en què concorrin les circumstàncies se-
güents: 

a) Que es destini a constituir la residència permanent de l’arrendatari. 

b) Que se situï en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens. 

2. Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta llei els contractes d’arrendament 
d’habitatge subjectes a règims especials de determinació de la renda i en par-
ticular els següents: 

a) Els relatius a habitatges arrendats amb anterioritat a l’1 de gener de 1995. 

b) Els relatius a habitatges subjectes a un règim de protecció oficial. 

c) Els relatius a habitatges integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inser-
ció o de mediació per al lloguer social, o en el Fons d’habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials i els arrendats en virtut de contractes d’arrenda-
ment de caràcter assistencial. 

d) Els relatius a habitatges arrendats d’acord amb les disposicions legals apli-
cables al lloguer social obligatori. 

Esmena 4 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (2) 
De modificació a l’article 1 

Article 1. Objecte 

1. L’objecte d’aquesta llei és la creació d’incentius per intentar assolir el ca-
ràcter assequible dels lloguers d’habitatges en què concorrin les circumstàn-
cies següents: 

a) Que es destini a constituir la residència permanent de l’arrendatari. 

b) Que se situï en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens. 

TEXT PRESENTAT 

Capítol 2. Declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens 

Article 2. Àrees amb mercat d’habitatge tens 

Es consideren àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis o parts de mu-
nicipis en els quals es troba especialment en risc el proveïment suficient d’ha-
bitatge de lloguer a la població en condicions que el facin assequible. Poden 
indicar l’existència d’aquesta situació, en particular, qualsevol de les circums-
tàncies següents: 

a) Que el preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut 
clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 
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b) Que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o fa-
miliar superi el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars o de la renda 
mitjana de les persones menors de trenta cinc anys. 

c) Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys 
anteriors a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, un creixement 
interanual acumulat almenys tres punts percentuals superior a la taxa intera-
nual de l’índex de preus al consum de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya (1) 
De modificació a l’article 2 

Article 2. Àrees amb mercat d’habitatge tens 

Es consideren àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis o parts de mu-
nicipis en els quals es troba especialment en risc el proveïment suficient d’ha-
bitatge de lloguer a la població en condicions que el facin assequible. Indica 
l’existència d’aquesta situació quan es produeixi la concurrència de les tres 
circumstancies següents: 

a) Que el preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut 
clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 

b) Que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o fa-
miliar superi el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars o de la renda 
mitjana de les persones menors de trenta cinc anys. 

c) Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys 
anteriors a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, un creixement 
interanual acumulat almenys tres punts percentuals superior a la taxa intera-
nual de l’índex de preus al consum de Catalunya. 

TEXT PRESENTAT 

Article 3. Declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens 

1. La competència per a efectuar la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge 
tens i la seva revisió correspon: 

a) Al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’ha-
bitatge. 

b) En la ciutat de Barcelona, també a l’Ajuntament, mitjançant un acord de 
l’òrgan municipal competent. 

c) En l’àmbit metropolità de Barcelona, també a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels municipis que l’integren, mit-
jançant acord del Consell metropolità. 

L’Administració que pretengui iniciar el procediment de declaració d’àrea 
amb mercat d’habitatge tens ho ha de comunicar a les altres Administracions 
competents per efectuar aquesta mateixa declaració en una àrea totalment o 
parcialment coincident. En aquest supòsit, si són diverses les Administracions 
que manifesten la voluntat d’iniciar el procediment, dins del termini màxim 
d’un mes des de la recepció de la comunicació inicial, la seva iniciació, trami-
tació i finalització correspon a l’Administració territorialment més propera a 
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l’àrea afectada, la qual ha de facilitar la participació de les altres Administra-
cions implicades. 

2. La iniciativa per a efectuar la declaració pot partir del municipi o municipis 
afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà 
d’un acord del Ple de la corporació corresponent. 

3. Per a formular la declaració cal una memòria explicativa dels motius que 
aconsellen formular-la, de les circumstàncies que la justifiquen i dels fets que 
n’acrediten la concurrència, així com dels motius que en justifiquen la durada 
concreta, un informe preceptiu de l’ajuntament o ajuntaments dels municipis 
afectats, i que s’observin els tràmits de consulta, audiència i informació pú-
blica previstos en el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter ge-
neral. 

4. La declaració i les seves revisions s’han de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i als portals de transparència de la Generalitat i dels 
municipis afectats. 

5. Per raons d’interès públic i ateses les característiques i el dinamisme del 
mercat immobiliari, la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens es pot 
subjectar a la tramitació d’urgència. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya (2) 
De modificació i supressió de l’article 3 

Article 3. Declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens 

1. La iniciativa i la competència per a efectuar la declaració d’àrea amb mercat 
d’habitatge tens i la seva revisió correspon al municipi o municipis afectats o 
dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà d’un 
acord del Ple de la corporació corresponent. 

2. En l’àmbit metropolità de Barcelona, també a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels municipis que l’integren, mit-
jançant acord del Consell metropolità. 

3. L’Administració que pretengui iniciar el procediment de declaració d’àrea 
amb mercat d’habitatge tens ho ha de comunicar a les altres Administracions 
competents per efectuar aquesta mateixa declaració en una àrea totalment o 
parcialment coincident. En aquest supòsit, si són diverses les Administracions 
que manifesten la voluntat d’iniciar el procediment, dins del termini màxim 
d’un mes des de la recepció de la comunicació inicial, la seva iniciació, trami-
tació i finalització correspon a l’Administració territorialment més propera a 
l’àrea afectada, la qual ha de facilitar la participació de les altres Administra-
cions implicades. 

2. La iniciativa per a efectuar la declaració pot partir del municipi o municipis 
afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà 
d’un acord del Ple de la corporació corresponent. 

4. Per a formular la declaració cal una memòria explicativa dels motius que 
aconsellen formular-la, de les circumstàncies que la justifiquen i dels fets que 
n’acrediten la concurrència, així com dels motius que en justifiquen la durada 
concreta, un informe preceptiu de l’ajuntament o ajuntaments dels municipis 
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afectats, i que s’observin els tràmits de consulta, audiència i informació pú-
blica previstos en el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter ge-
neral. 

5. La declaració i les seves revisions s’han de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i als portals de transparència de la Generalitat i dels 
municipis afectats. 

6. Per raons d’interès públic i ateses les característiques i el dinamisme del 
mercat immobiliari, la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens es pot 
subjectar a la tramitació d’urgència. 

TEXT PRESENTAT 

Article 4. Contingut de la declaració i temporalitat 

1. La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens ha d’incloure una relació 
de les actuacions que duran a terme l’administració que l’insta i, si és diferent 
d’aquesta, també la que la formula, durant tot el temps que la declaració esti-
gui vigent, a fi d’atenuar o revertir la situació de mercat tens, en exercici de 
les seves competències i en col·laboració amb altres administracions en el 
marc dels instruments locals, supra locals i generals de planificació i progra-
mació d’habitatge. 

2. La declaració ha d’indicar la seva durada, que no pot excedir d’un termini 
de cinc anys des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

3. La declaració pot ser revisada, escurçant-ne la durada o deixant-la sense 
efecte, si canvien les circumstàncies durant la seva vigència i també pot ésser 
prorrogada, una o més vegades, si la situació ho justifica i així s’acredita, per 
un període màxim de temps no superior a la seva durada inicial, en els termes 
previstos a l’article 3. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya (3) 
De modificació del punt 3 de l’article 4 

Article 4. Contingut de la declaració i temporalitat 

1. La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens ha d’incloure una relació 
de les actuacions que duran a terme l’administració que l’insta i, si és diferent 
d’aquesta, també la que la formula, durant tot el temps que la declaració esti-
gui vigent, a fi d’atenuar o revertir la situació de mercat tens, en exercici de 
les seves competències i en col·laboració amb altres administracions en el 
marc dels instruments locals, supra locals i generals de planificació i progra-
mació d’habitatge. 

2. La declaració ha d’indicar la seva durada, que no pot excedir d’un termini 
de cinc anys des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

3. La declaració haurà de ser revisada, escurçant-ne la durada o deixant-la 
sense efecte, si canvien les circumstàncies durant la seva vigència i també pot 
ésser prorrogada, una o més vegades, si la situació ho justifica i així s’acredita, 
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per un període màxim de temps no superior a la seva durada inicial, en els 
termes previstos a l’article 3. 

TEXT PRESENTAT 

Article 5. Índex de referència de preus de lloguer 

La declaració d’un municipi o de part del mateix com a àrea amb mercat d’ha-
bitatge tens requereix que en tot el territori afectat per la declaració tingui 
aplicació l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges determinat pel 
departament competent en matèria d’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Capítol 3. Règim de contenció i moderació de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge 

Article 6. Determinació de la renda inicial 

1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es 
concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del 
contracte no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge 
de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. 

Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrenda-
ment, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de 
forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del 
contracte d’arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si 
l’habitatge afectat ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. Aquest darrer criteri no és d’aplicació en els supòsits se-
güents: 

a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el 
contracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei. 

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inici-
alment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de 
determinació de rendes que els fos aplicable. 

2. Si l’habitatge o l’edifici on està situat ha sofert obres de millora posterior-
ment a la formalització del darrer contracte d’arrendament, la renda serà equi-
valent a l’actualització determinada per l’apartat anteriors més aquells incre-
ments previstos per aquestes situacions en la regulació dels contractes 
d’arrendament d’habitatges. 

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos con-
tractes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de 
l’habitatge esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la 
renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada 
d’acord amb els apartats anteriors. 
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ESMENES PRESENTADES 

Esmena 8 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (2) 
De supressió de l’article 6 

Article 6. Determinació de la renda inicial 

1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es 
concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del 
contracte no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge 
de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. 

Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrenda-
ment, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma 
acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte 
d’arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si l’habitatge 
afectat ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. Aquest darrer criteri no és d’aplicació en els supòsits següents: 

a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el 
contracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei. 

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inici-
alment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de 
determinació de rendes que els fos aplicable. 

2. Si l’habitatge o l’edifici on està situat ha sofert obres de millora posterior-
ment a la formalització del darrer contracte d’arrendament, la renda serà equi-
valent a l’actualització determinada per l’apartat anteriors més aquells incre-
ments previstos per aquestes situacions en la regulació dels contractes 
d’arrendament d’habitatges. 

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos con-
tractes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de 
l’habitatge esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la 
renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada 
d’acord amb els apartats anteriors. 

Esmena 9 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (3) 
De supressió de l’article 6 

Article 6. Determinació de la renda inicial 

1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es 
concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del 
contracte no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge 
de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. Tampoc pot ultrapassar 
la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament, incrementada amb 
l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acumulada en el període 
transcorregut entre la data de celebració del contracte d’arrendament anterior 
i la data de celebració del nou contracte, si l’habitatge afectat ha estat arrendat 
dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Aquest darrer 
criteri no és d’aplicació en els supòsits següents: 
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a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el 
contracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei. 

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inici-
alment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de 
determinació de rendes que els fos aplicable. 

2. Si l’habitatge o l’edifici on està situat ha sofert obres de millora posterior-
ment a la formalització del darrer contracte d’arrendament, la renda serà equi-
valent a l’actualització determinada per l’apartat anteriors més aquells incre-
ments previstos per aquestes situacions en la regulació dels contractes d’arren-
dament d’habitatges. 

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos con-
tractes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de 
l’habitatge esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la 
renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada 
d’acord amb els apartats anteriors. 

Esmena 10 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (19) 
Addició d’un nou article 6 

Article 6. Determinació dels incentius per a la contenció de rendes 

Quan la renda pactada en els contractes d’arrendament d’habitatge objecte 
d’aquesta llei sigui inferior al noranta per cent del preu de referència per al 
lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà, 
els seus titulars es veuran beneficiats de les següents mesures: 

1. Reducció d’un seixanta per cent en les bases imposables corresponents a la 
imputació d’aquestes rendes en el tram autonòmic de l’Impost de la Renda de 
les Persones Físiques. 

2. Les bonificacions a l’Impost de Bens Immobles que estableixin els ajunta-
ments en aquells immobles d’interès o utilitat social per afavorir l’accés a 
l’habitatge. A tal efecte, el Govern de la Generalitat podrà establir convenis 
d’incentius per compensar als ajuntaments que adoptin aquestes bonificacions. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya (4) 
De modificació del punt 2 de l’article 6 

Article 6. Determinació de la renda inicial 

1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es 
concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del 
contracte no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge 
de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. 

Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrenda-
ment, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de 
forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del 
contracte d’arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si 
l’habitatge afectat ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. Aquest darrer criteri no és d’aplicació en els supòsits se-
güents: 
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a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el 
contracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei. 

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inici-
alment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de 
determinació de rendes que els fos aplicable. 

2. En el cas que l’habitatge objecte de nou contracte hagi estat arrendat en 
els 5 anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i el propietari sigui 
persona física i tingui ingressos inferiors a 5,5 vegades l’IRSC, en el nou con-
tracte no serà d’aplicació el criteri establert a l’article 6.1, paràgraf primer 
de la present Llei i s’aplicarà únicament el límit de la renda consignada en el 
darrer contracte d’arrendament incrementada amb l’índex de garantia de 
competitivitat establert al paràgraf segon de l’article 6. 

En aquest mateix supòsit, si la renda consignada en el darrer contracte d’ar-
rendament és inferior al preu de referència, podrà actualitzar-se la mateixa 
fins l’esmentat preu de referència. 

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos con-
tractes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de 
l’habitatge esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la 
renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada 
d’acord amb els apartats anteriors. 

TEXT PRESENTAT 

Article 7. Preu de referència 

1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus 
de lloguer d’habitatges que determina i difon el departament competent en 
matèria d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances 
de lloguer de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen 
en compte per a calcular l’índex esmentat en cada moment. A efectes 
d’aquesta llei es considera com a preu de referència l’índex de referència, 
sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior. 

2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el 
document que genera el sistema d’indexació informant del valor de l’índex 
corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb les 
seves àrees inferior i superior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data 
de conclusió del contracte. 

3. El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de 
referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant 
en €/m2, a la superfície útil de l’habitatge, llevat que les parts contractants 
acordin, ateses les característiques específiques de l’habitatge objecte d’arren-
dament, que el preu de referència s’ha de fixar en el valor indicat, incrementat 
o minorat en un cinc per cent. Les característiques específiques que les parts 
contractants poden tenir en compte, i que cal fer constar en el contracte, con-
juntament amb els elements de que disposin per acreditar-les, han de ser al-
menys tres de les següents: 

a) Ascensor. 

b) Aparcament. 

c) Habitatge moblat. 
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d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge. 

e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat. 

f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs. 

g) Serveis de consergeria en l’edifici. 

h) Vistes especials. 

Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’import exacte que con-
sideren preu de referència, s’entén que aquest es correspon amb el previst en 
el primer apartat d’aquest article. 

4. En els casos que la renda inicial vingui determinada per la renda d’un con-
tracte anterior, l’arrendador ha d’informar responsablement i per escrit l’ar-
rendatari de l’import de la renda i de la data de l’anterior arrendament i justi-
ficarà l’establiment de la nova renda segons les disposicions de l’article 6. 
L’arrendatari, una vegada formalitzat el contracte d’arrendament d’habitatge, 
o amb caràcter previ si compta amb l’autorització escrita de l’arrendador, pot 
sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable del Registre de Fiances dels Con-
tractes de Lloguer de Finques Urbanes la informació relativa a la data i la 
renda del contracte d’arrendament anterior. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 12 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (3) 
De supressió de l’article 7 

Article 7. Preu de referència 

1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus 
de lloguer d’habitatges que determina i difon el departament competent en 
matèria d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances 
de lloguer de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen 
en compte per a calcular l’índex esmentat en cada moment. A efectes 
d’aquesta llei es considera com a preu de referència l’índex de referència, 
sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior. 

2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el 
document que genera el sistema d’indexació informant del valor de l’índex 
corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb les 
seves àrees inferior i superior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data 
de conclusió del contracte. 

3. El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de 
referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant 
en €/m2, a la superfície útil de l’habitatge, llevat que les parts contractants 
acordin, ateses les característiques específiques de l’habitatge objecte d’arren-
dament, que el preu de referència s’ha de fixar en el valor indicat, incrementat 
o minorat en un cinc per cent. Les característiques específiques que les parts 
contractants poden tenir en compte, i que cal fer constar en el contracte, con-
juntament amb els elements de que disposin per acreditar-les, han de ser al-
menys tres de les següents: 

a) Ascensor. 

b) Aparcament. 
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c) Habitatge moblat. 

d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge. 

e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat. 

f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs. 

g) Serveis de consergeria en l’edifici. 

h) Vistes especials. 

Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’import exacte que con-
sideren preu de referència, s’entén que aquest es correspon amb el previst en 
el primer apartat d’aquest article. 

4. En els casos que la renda inicial vingui determinada per la renda d’un con-
tracte anterior, l’arrendador ha d’informar responsablement i per escrit l’ar-
rendatari de l’import de la renda i de la data de l’anterior arrendament i justi-
ficarà l’establiment de la nova renda segons les disposicions de l’article 6. 
L’arrendatari, una vegada formalitzat el contracte d’arrendament d’habitatge, 
o amb caràcter previ si compta amb l’autorització escrita de l’arrendador, pot 
sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable del Registre de Fiances dels Con-
tractes de Lloguer de Finques Urbanes la informació relativa a la data i la 
renda del contracte d’arrendament anterior. 

Esmena 13 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (4) 
De supressió de l’article 7 

Article 7. Preu de referència 

1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus 
de lloguer d’habitatges que determina i difon el departament competent en 
matèria d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances 
de lloguer de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen 
en compte per a calcular l’índex esmentat en cada moment. A efectes 
d’aquesta llei es considera com a preu de referència l’índex de referència, 
sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior. 

2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el 
document que genera el sistema d’indexació informant del valor de l’índex 
corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb les 
seves àrees inferior i superior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data 
de conclusió del contracte. 

3. El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de 
referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant 
en €/m2, a la superfície útil de l’habitatge, llevat que les parts contractants 
acordin, ateses les característiques específiques de l’habitatge objecte d’arren-
dament, que el preu de referència s’ha de fixar en el valor indicat, incrementat 
o minorat en un cinc per cent. Les característiques específiques que les parts 
contractants poden tenir en compte, i que cal fer constar en el contracte, con-
juntament amb els elements de que disposin per acreditar-les, han de ser al-
menys tres de les següents: 

a) Ascensor. 

b) Aparcament. 

c) Habitatge moblat. 
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d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge. 

e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat. 

f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs. 

g) Serveis de consergeria en l’edifici. 

h) Vistes especials. Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’im-
port exacte que consideren preu de referència, s’entén que aquest es correspon 
amb el previst en el primer apartat d’aquest article. 

4. En els casos que la renda inicial vingui determinada per la renda d’un con-
tracte anterior, l’arrendador ha d’informar responsablement i per escrit l’ar-
rendatari de l’import de la renda i de la data de l’anterior arrendament i justi-
ficarà l’establiment de la nova renda segons les disposicions de l’article 6. 
L’arrendatari, una vegada formalitzat el contracte d’arrendament d’habitatge, 
o amb caràcter previ si compta amb l’autorització escrita de l’arrendador, pot 
sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable del Registre de Fiances dels Con-
tractes de Lloguer de Finques Urbanes la informació relativa a la data i la 
renda del contracte d’arrendament anterior. 

Esmena 14 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (20) 
Addició d’un nou article 7 

Article 7. Incentius a la construcció per iniciativa privada de nous habitatges 
de lloguer social 

1. Per aquelles noves unitats d’habitatge resultants de l’execució de projectes 
de subdivisions d’habitatges existents o projectes de canvi d’ús en edificacions 
plurifamiliars existents que immediatament després de l’execució s’incorpo-
rin a la Borsa de Lloguer Social de l’Administració autonòmica de la Genera-
litat de Catalunya durant un termini mínim de dotze anys: 

A. El paràmetre de densitat d’habitatges es fixa a tot Catalunya en un habitatge 
per cada seixanta metres quadrats, amb arrodoniment a la baixa. 

B. Els titulars d’aquests nous habitatges gaudiran d’una bonificació del cent 
per cent de la base imposable del tram autonòmic de l’impost de la renda de 
les persones físiques en la part corresponent a les rendes obtingudes per la 
contraprestació dels lloguers socials dels habitatges. 

Esmena 15 
GP de Junts per Catalunya (5) 
D’addició d’un apartat 2 bis a l’article 7 

Article 7. Preu de referència 

1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus 
de lloguer d’habitatges que determina i difon el departament competent en 
matèria d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances 
de lloguer de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen 
en compte per a calcular l’índex esmentat en cada moment. A efectes 
d’aquesta llei es considera com a preu de referència l’índex de referència, 
sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior. 

2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el 
document que genera el sistema d’indexació informant del valor de l’índex 
corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb les 
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seves àrees inferior i superior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data 
de conclusió del contracte. 

2. bis A banda de les característiques específiques esmentades a l’apartat 7.2, 
les parts contractants poden acordar un increment del preu de referència amb 
els següents percentatges màxims en el cas que el propietari hagi dut a terme 
en els darrers 5 anys les següents obres que millorin la conservació, la segu-
retat, el manteniment, la confortabilitat i l’eficiència energètica de l’habi-
tatge: 

– Renovació de totes les instal·lacions: 5% d’increment 

– Substitució de la totalitat dels tancaments exteriors: 5% d’increment 

– Renovació total de cuines i banys: 5% d’increment 

–Resta d’actuacions en l’habitatge diferents de l’anterior: 5% d’increment 

Aquests percentatges d’increment són acumulables. 

3. El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de 
referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant 
en €/m2, a la superfície útil de l’habitatge, llevat que les parts contractants 
acordin, ateses les característiques específiques de l’habitatge objecte d’arren-
dament, que el preu de referència s’ha de fixar en el valor indicat, incrementat 
o minorat en un cinc per cent. Les característiques específiques que les parts 
contractants poden tenir en compte, i que cal fer constar en el contracte, con-
juntament amb els elements de que disposin per acreditar-les, han de ser al-
menys tres de les següents: 

a) Ascensor. 

b) Aparcament. 

c) Habitatge moblat. 

d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge. 

e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat. 

f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs. 

g) Serveis de consergeria en l’edifici. 

h) Vistes especials. 

Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’import exacte que con-
sideren preu de referència, s’entén que aquest es correspon amb el previst en 
el primer apartat d’aquest article. 

4. En els casos que la renda inicial vingui determinada per la renda d’un con-
tracte anterior, l’arrendador ha d’informar responsablement i per escrit l’ar-
rendatari de l’import de la renda i de la data de l’anterior arrendament i justi-
ficarà l’establiment de la nova renda segons les disposicions de l’article 6. 
L’arrendatari, una vegada formalitzat el contracte d’arrendament d’habitatge, 
o amb caràcter previ si compta amb l’autorització escrita de l’arrendador, pot 
sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable del Registre de Fiances dels Con-
tractes de Lloguer de Finques Urbanes la informació relativa a la data i la 
renda del contracte d’arrendament anterior. 
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TEXT PRESENTAT 

Article 8. Actualització de la renda 

En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la renda contrac-
tual només pot ser actualitzada d’acord amb la normativa reguladora del con-
tracte d’arrendament d’habitatges. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 16 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (4) 
De supressió de l’article 8 

Article 8. Actualització de la renda 

En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la renda contrac-
tual només pot ser actualitzada d’acord amb la normativa reguladora del con-
tracte d’arrendament d’habitatges. 

Esmena 17 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (5) 
De supressió de l’article 8 

Article 8. Actualització de la renda 

En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la renda contrac-
tual només pot ser actualitzada d’acord amb la normativa reguladora del con-
tracte d’arrendament d’habitatges. 

Esmena 18 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (21) 
Addició d’un nou article 8 

Article 8. Creació del Fons Autonòmic per a la creació de parc públic d’habi-
tatge 

1. Es crea el Fons de Recursos per a la Promoció d’Habitatge Públic per im-
pulsar de forma efectiva la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer 
assequible en compliment dels deures previstos a la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge en aquells municipis d’alta demanda acredi-
tada, en col·laboració amb els ajuntaments. 

2. S’adscriuen al Fons de Recursos per a la Promoció d’Habitatge Públic fins 
l’assoliment de l’objectiu de que el 15% dels habitatges principals existents 
siguin habitatges efectivament destinats a polítiques socials, almenys, els se-
güents recursos: 

1. El cinquanta per cent dels ingressos públics derivats de l’exacció de l’im-
post de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats. 

2. El cent per cent dels ingressos públics derivats de les de les herències intes-
tades rebudes per la Generalitat de Catalunya o els immobles que s’adquirei-
xin per aquest títol i que siguin idonis per la funció d’habitatge. 

3. El trenta per cent dels ingressos públics obtinguts de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics. 
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TEXT PRESENTAT 

Article 9. Despeses generals i de serveis individuals 

1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, les parts poden 
pactar l’assumpció per l’arrendatari de despeses generals i serveis individuals, 
d’acord amb la normativa d’arrendaments urbans. En aquest cas, cal fer cons-
tar de forma desglossada, en cada pagament, la renda i les despeses assumides 
per l’arrendatari. 

2. En el termini d’un mes des de la finalització de l’any natural, l’arrendador 
ha d’elaborar i lliurar a l’arrendatari la liquidació de les despeses efectivament 
satisfetes per l’habitatge arrendat durant l’any anterior i, si són inferior a les 
pactades, retornar-li la diferència corresponent. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 19 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (5) 
De supressió de l’article 9 

Article 9. Despeses generals i de serveis individuals 

1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, les parts poden 
pactar l’assumpció per l’arrendatari de despeses generals i serveis individuals, 
d’acord amb la normativa d’arrendaments urbans. En aquest cas, cal fer cons-
tar de forma desglossada, en cada pagament, la renda i les despeses assumides 
per l’arrendatari. 

2. En el termini d’un mes des de la finalització de l’any natural, l’arrendador 
ha d’elaborar i lliurar a l’arrendatari la liquidació de les despeses efectivament 
satisfetes per l’habitatge arrendat durant l’any anterior i, si són inferior a les 
pactades, retornar-li la diferència corresponent. 

Esmena 20 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (6) 
De supressió de l’article 9 

Article 9. Despeses generals i de serveis individuals 

1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, les parts poden 
pactar l’assumpció per l’arrendatari de despeses generals i serveis individuals, 
d’acord amb la normativa d’arrendaments urbans. En aquest cas, cal fer cons-
tar de forma desglossada, en cada pagament, la renda i les despeses assumides 
per l’arrendatari. 

2. En el termini d’un mes des de la finalització de l’any natural, l’arrendador 
ha d’elaborar i lliurar a l’arrendatari la liquidació de les despeses efectivament 
satisfetes per l’habitatge arrendat durant l’any anterior i, si són inferior a les 
pactades, retornar-li la diferència corresponent. 
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Esmena 21 
GP de Junts per Catalunya (6) 
D’addició al punt 2 de l’article 9 

Article 9. Despeses generals i de serveis individuals 

1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, les parts poden 
pactar l’assumpció per l’arrendatari de despeses generals i serveis individuals, 
d’acord amb la normativa d’arrendaments urbans. En aquest cas, cal fer cons-
tar de forma desglossada, en cada pagament, la renda i les despeses assumides 
per l’arrendatari. 

2. En el termini d’un mes des de la finalització de l’any natural, l’arrendador 
ha d’elaborar i lliurar a l’arrendatari la liquidació de les despeses efectivament 
satisfetes per l’habitatge arrendat durant l’any anterior i, si són inferior a les 
pactades, retornar-li la diferència corresponent. Si són superiors, l’arrendatari 
haurà d’abonar la diferència. 

TEXT PRESENTAT 

Article 10. Habitatges de nova edificació o rehabilitats desti-
nats a arrendament 

En el cas dels contractes d’arrendament d’habitatges objecte d’aquesta llei que 
siguin de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació, durant 
els cinc anys posteriors a l’obtenció del certificat final d’obra, la renda pactada 
a l’inici del contracte no pot ultrapassar l’àrea superior de l’índex de referència 
per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn 
urbà. Se n’exceptua el cas en què s’hagin obtingut subvencions públiques per 
a la realització de les obres, supòsit en el qual la renda s’ha de determinar 
d’acord amb allò que estableix l’article 6, sens perjudici dels acords que es 
puguin adoptar amb les Administracions competents. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 22 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (6) 
De supressió de l’article 10 

Article 10. Habitatges de nova edificació o rehabilitats destinats a arrendament 

En el cas dels contractes d’arrendament d’habitatges objecte d’aquesta llei que 
siguin de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació, durant 
els cinc anys posteriors a l’obtenció del certificat final d’obra, la renda pactada 
a l’inici del contracte no pot ultrapassar l’àrea superior de l’índex de referència 
per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn 
urbà. Se n’exceptua el cas en què s’hagin obtingut subvencions públiques per 
a la realització de les obres, supòsit en el qual la renda s’ha de determinar 
d’acord amb allò que estableix l’article 6, sens perjudici dels acords que es 
puguin adoptar amb les Administracions competents. 
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Esmena 23 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (7) 
De supressió de l’article 10 

Article 10. Habitatges de nova edificació o rehabilitats destinats a arrendament 

En el cas dels contractes d’arrendament d’habitatges objecte d’aquesta llei que 
siguin de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació, durant 
els cinc anys posteriors a l’obtenció del certificat final d’obra, la renda pactada 
a l’inici del contracte no pot ultrapassar l’àrea superior de l’índex de referència 
per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn 
urbà. Se n’exceptua el cas en què s’hagin obtingut subvencions públiques per 
a la realització de les obres, supòsit en el qual la renda s’ha de determinar 
d’acord amb allò que estableix l’article 6, sens perjudici dels acords que es 
puguin adoptar amb les Administracions competents. 

TEXT PRESENTAT 

Article 11. Obres de millora 

1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la realització 
per l’arrendador d’obres de millora permet, transcorregut el termini mínim de 
durada obligatòria per a l’arrendador, elevar la renda en els termes previstos 
per la llei, encara que ultrapassi el límit establert en l’article 6. 

2. Als efectes d’aquesta llei, no tenen la consideració d’obres de millora les 
que siguin necessàries per al manteniment i la conservació de l’habitatge o de 
l’edifici en què es trobi integrat, així com les que siguin exigibles per al fun-
cionament, la reparació o la seguretat dels elements que l’integren. En la no-
tificació de l’increment de renda cal identificar i detreure les despeses que pu-
guin figurar en el pressupost corresponent i no tinguin la consideració d’obres 
de millora. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 24 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (7) 
De supressió de l’article 11 

Article 11. Obres de millora 

1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la realització 
per l’arrendador d’obres de millora permet, transcorregut el termini mínim de 
durada obligatòria per a l’arrendador, elevar la renda en els termes previstos 
per la llei, encara que ultrapassi el límit establert en l’article 6. 

2. Als efectes d’aquesta llei, no tenen la consideració d’obres de millora les 
que siguin necessàries per al manteniment i la conservació de l’habitatge o de 
l’edifici en què es trobi integrat, així com les que siguin exigibles per al fun-
cionament, la reparació o la seguretat dels elements que l’integren. En la no-
tificació de l’increment de renda cal identificar i detreure les despeses que pu-
guin figurar en el pressupost corresponent i no tinguin la consideració d’obres 
de millora. 
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Esmena 25 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (8) 
De supressió de l’article 11 

Article 11. Obres de millora 

1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la realització 
per l’arrendador d’obres de millora permet, transcorregut el termini mínim de 
durada obligatòria per a l’arrendador, elevar la renda en els termes previstos 
per la llei, encara que ultrapassi el límit establert en l’article 6. 

2. Als efectes d’aquesta llei, no tenen la consideració d’obres de millora les 
que siguin necessàries per al manteniment i la conservació de l’habitatge o de 
l’edifici en què es trobi integrat, així com les que siguin exigibles per al fun-
cionament, la reparació o la seguretat dels elements que l’integren. En la no-
tificació de l’increment de renda cal identificar i detreure les despeses que pu-
guin figurar en el pressupost corresponent i no tinguin la consideració d’obres 
de millora. 

TEXT PRESENTAT 

Article 12. Reemborsament de quantitats percebudes en excés 

El cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts 
per l’article 6 dona dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats 
abonades en excés amb meritació de l’interès legal incrementat en tres punts. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 26 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (8) 
De supressió de l’article 12 

Article 12. Reemborsament de quantitats percebudes en excés 

El cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts 
per l’article 6 dona dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats 
abonades en excés amb meritació de l’interès legal incrementat en tres punts. 

Esmena 27 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (9) 
De supressió de l’article 12 

Article 12. Reemborsament de quantitats percebudes en excés 

El cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts 
per l’article 6 dona dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats 
abonades en excés amb meritació de l’interès legal incrementat en tres punts. 
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Esmena 28 
GP de Junts per Catalunya (7) 
De supressió a l’article 12 

Article 12. Reemborsament de quantitats percebudes en excés 

El cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts 
per l’article 6 dona dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats 
abonades en excés amb meritació de l’interès legal incrementat en tres punts. 

TEXT PRESENTAT 

Article 13. Ofertes d’arrendament d’habitatge en àrees decla-
rades de mercat tens 

En totes les ofertes d’arrendament d’habitatges ubicats en àrea declarada de 
mercat tens, inclosos els arrendaments a què es refereixen els articles 7 i 11, 
cal informar de l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’ha-
bitatges que correspongui i, si s’escau, de la renda del darrer contracte d’ar-
rendament vigent en aquell mateix habitatge, actualitzada d’acord amb els cri-
teris establerts en l’article 6. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 29 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (9) 
De supressió de l’article 13 

Article 13. Ofertes d’arrendament d’habitatge en àrees declarades de mercat 
tens 

En totes les ofertes d’arrendament d’habitatges ubicats en àrea declarada de 
mercat tens, inclosos els arrendaments a què es refereixen els articles 7 i 11, 
cal informar de l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’ha-
bitatges que correspongui i, si s’escau, de la renda del darrer contracte d’ar-
rendament vigent en aquell mateix habitatge, actualitzada d’acord amb els cri-
teris establerts en l’article 6. 

Esmena 30 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (10) 
De supressió de l’article 13 

Article 13. Ofertes d’arrendament d’habitatge en àrees declarades de mercat 
tens 

En totes les ofertes d’arrendament d’habitatges ubicats en àrea declarada de 
mercat tens, inclosos els arrendaments a què es refereixen els articles 7 i 11, 
cal informar de l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’ha-
bitatges que correspongui i, si s’escau, de la renda del darrer contracte d’ar-
rendament vigent en aquell mateix habitatge, actualitzada d’acord amb els cri-
teris establerts en l’article 6. 
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TEXT PRESENTAT 

Capítol 4. Règim sancionador 

Article 14. Règim de control i règim sancionador aplicables 

El règim de control i el règim sancionador aplicables als supòsits d’incompli-
ment d’aquesta llei són els previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 31 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (10) 
De supressió de l’article 14 

Article 14. Règim de control i règim sancionador aplicables 

El règim de control i el règim sancionador aplicables als supòsits d’incompli-
ment d’aquesta llei són els previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge. 

Esmena 32 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (11) 
De supressió de l’article 14 

Article 14. Règim de control i règim sancionador aplicables 

El règim de control i el règim sancionador aplicables als supòsits d’incompli-
ment d’aquesta llei són els previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge. 

TEXT PRESENTAT 

Article 15. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l’habitatge 

1. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 124 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, relatiu a les infraccions greus, amb la redacció següent: 

«4. Són infraccions greus en matèria de contenció de rendes: 

a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes, amb l’in-
compliment de les regles essencials d’aquest règim relatives a la determinació 
de la renda i, en particular, l’establiment per la part arrendadora d’una renda 
igual o superior al 20 per cent de l’import màxim que correspongui en apli-
cació d’aquesta llei. 

b) Ocultar a la part arrendatària que l’habitatge es troba subjecte al règim 
de contenció de rendes o la informació relativa a l’índex de referència o a la 
renda anterior necessària per determinar el preu de referència.» 

2. Es modifica la lletra f, de l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei del dret a 
l’habitatge, relatiu a les infraccions lleus, que resta redactada de la forma se-
güent: 

«f) No fer constar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges o, si 
escau, l’import de la renda anterior, en la publicitat d’habitatges per llogar 
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que inclogui el preu del lloguer, en les ofertes d’arrendaments urbans d’ha-
bitatges o en els contractes d’arrendaments urbans d’habitatges.» 

3. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 125 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, relatiu a les infraccions lleus, amb la redacció següent: 

«a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes per una 
renda que ultrapassi l’import màxim que correspongui, sempre que la renda 
fixada no superi aquest import màxim en un 20 per cent, o més. 

b) No adjuntar al contracte o no facilitar a la persona arrendatària el docu-
ment que genera el sistema d’indexació amb la informació relativa a l’índex 
corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m2, amb els 
seus marges inferior i superior, o la informació relativa a la data o l’import 
de la renda corresponent a l’arrendament anterior, quan sigui necessària per 
determinar la nova renda, així com falsejar o alterar la informació esmentada 
en perjudici de la persona arrendatària.» 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 33 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (11) 
De supressió de l’article 15 

Article 15. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge 

1. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 124 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, relatiu a les infraccions greus, amb la redacció següent: 

«4. Són infraccions greus en matèria de contenció de rendes: 

a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes, amb l’in-
compliment de les regles essencials d’aquest règim relatives a la determinació 
de la renda i, en particular, l’establiment per la part arrendadora d’una renda 
igual o superior al 20 per cent de l’import màxim que correspongui en aplica-
ció d’aquesta llei. 

b) Ocultar a la part arrendatària que l’habitatge es troba subjecte al règim de 
contenció de rendes o la informació relativa a l’índex de referència o a la renda 
anterior necessària per determinar el preu de referència.» 

2. Es modifica la lletra f, de l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei del dret a 
l’habitatge, relatiu a les infraccions lleus, que resta redactada de la forma se-
güent: 

«f) No fer constar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges o, si 
escau, l’import de la renda anterior, en la publicitat d’habitatges per llogar que 
inclogui el preu del lloguer, en les ofertes d’arrendaments urbans d’habitatges 
o en els contractes d’arrendaments urbans d’habitatges.» 

3. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 125 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, relatiu a les infraccions lleus, amb la redacció següent: 

«a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes per una 
renda que ultrapassi l’import màxim que correspongui, sempre que la renda 
fixada no superi aquest import màxim en un 20 per cent, o més. 
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b) No adjuntar al contracte o no facilitar a la persona arrendatària el document 
que genera el sistema d’indexació amb la informació relativa a l’índex corres-
ponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m2, amb els seus mar-
ges inferior i superior, o la informació relativa a la data o l’import de la renda 
corresponent a l’arrendament anterior, quan sigui necessària per determinar la 
nova renda, així com falsejar o alterar la informació esmentada en perjudici 
de la persona arrendatària.» 

Esmena 34 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (12) 
De supressió de l’article 15 

Article 15. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge 

1. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 124 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, relatiu a les infraccions greus, amb la redacció següent: 

«4. Són infraccions greus en matèria de contenció de rendes: 

a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes, amb l’in-
compliment de les regles essencials d’aquest règim relatives a la determinació 
de la renda i, en particular, l’establiment per la part arrendadora d’una renda 
igual o superior al 20 per cent de l’import màxim que correspongui en aplica-
ció d’aquesta llei. 

b) Ocultar a la part arrendatària que l’habitatge es troba subjecte al règim de 
contenció de rendes o la informació relativa a l’índex de referència o a la renda 
anterior necessària per determinar el preu de referència.» 

2. Es modifica la lletra f, de l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei del dret a 
l’habitatge, relatiu a les infraccions lleus, que resta redactada de la forma se-
güent: «f) No fer constar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges 
o, si escau, l’import de la renda anterior, en la publicitat d’habitatges per llogar 
que inclogui el preu del lloguer, en les ofertes d’arrendaments urbans d’habi-
tatges o en els contractes d’arrendaments urbans d’habitatges.» 

3. S’afegeix un nou apartat, el quart, a l’article 125 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, relatiu a les infraccions lleus, amb la redacció següent: 

«a) Arrendar un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes per una 
renda que ultrapassi l’import màxim que correspongui, sempre que la renda 
fixada no superi aquest import màxim en un 20 per cent, o més. 

b) No adjuntar al contracte o no facilitar a la persona arrendatària el document 
que genera el sistema d’indexació amb la informació relativa a l’índex corres-
ponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m2, amb els seus mar-
ges inferior i superior, o la informació relativa a la data o l’import de la renda 
corresponent a l’arrendament anterior, quan sigui necessària per determinar la 
nova renda, així com falsejar o alterar la informació esmentada en perjudici 
de la persona arrendatària.» 
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TEXT PRESENTAT 

Disposicions addicionals 

Primera. Habilitació per a l’aplicació de percentatges correc-
tors 

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot preveure, de forma mo-
tivada, i a iniciativa de l’Administració que la insta o la formula, l’aplicació 
de percentatges que minorin o incrementin, fins a un cinc per cent, els límits 
màxims i mínims previstos per aquesta llei per a la determinació de la renda 
dels contractes d’arrendament d’habitatge que es concloguin en les àrees de-
clarades de mercat tens. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 35 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (12) 
De supressió de la disposició addicional primera 

Primera. Habilitació per a l’aplicació de percentatges correctors 

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot preveure, de forma mo-
tivada, i a iniciativa de l’Administració que la insta o la formula, l’aplicació 
de percentatges que minorin o incrementin, fins a un cinc per cent, els límits 
màxims i mínims previstos per aquesta llei per a la determinació de la renda 
dels contractes d’arrendament d’habitatge que es concloguin en les àrees de-
clarades de mercat tens. 

Esmena 36 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (13) 
De supressió de la disposició addicional primera 

Primera. Habilitació per a l’aplicació de percentatges correctors 

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot preveure, de forma mo-
tivada, i a iniciativa de l’Administració que la insta o la formula, l’aplicació 
de percentatges que minorin o incrementin, fins a un cinc per cent, els límits 
màxims i mínims previstos per aquesta llei per a la determinació de la renda 
dels contractes d’arrendament d’habitatge que es concloguin en les àrees de-
clarades de mercat tens. 

TEXT PRESENTAT 

Segona. Resolució extrajudicial de conflictes 

El departament competent en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat 
ha d’impulsar, en col·laboració amb el departament competent en matèria 
d’habitatge i amb les entitats representatives de les persones llogateres i dels 
agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris, l’establiment de 
sistemes de resolució extrajudicial dels conflictes que es produeixen entre ar-
rendadors i arrendataris per raó de la determinació de les rendes dels contrac-
tes i de les pretensions de reemborsament de quantitats pagades en excés en 
aplicació d’aquesta llei. En el supòsit que el contracte es conclogui entre una 
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empresa i una persona consumidora, les parts poden optar per la mediació i/o 
l’arbitratge de consum. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 37 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (13) 
De supressió de la disposició addicional segona 

Segona. Resolució extrajudicial de conflictes 

El departament competent en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat 
ha d’impulsar, en col·laboració amb el departament competent en matèria 
d’habitatge i amb les entitats representatives de les persones llogateres i dels 
agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris, l’establiment de 
sistemes de resolució extrajudicial dels conflictes que es produeixen entre ar-
rendadors i arrendataris per raó de la determinació de les rendes dels contrac-
tes i de les pretensions de reemborsament de quantitats pagades en excés en 
aplicació d’aquesta llei. En el supòsit que el contracte es conclogui entre una 
empresa i una persona consumidora, les parts poden optar per la mediació i/o 
l’arbitratge de consum. 

Esmena 38 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (14) 
De supressió de la disposició addicional segona 

Segona. Resolució extrajudicial de conflictes 

El departament competent en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat 
ha d’impulsar, en col·laboració amb el departament competent en matèria 
d’habitatge i amb les entitats representatives de les persones llogateres i dels 
agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris, l’establiment de 
sistemes de resolució extrajudicial dels conflictes que es produeixen entre ar-
rendadors i arrendataris per raó de la determinació de les rendes dels contrac-
tes i de les pretensions de reemborsament de quantitats pagades en excés en 
aplicació d’aquesta llei. En el supòsit que el contracte es conclogui entre una 
empresa i una persona consumidora, les parts poden optar per la mediació i/o 
l’arbitratge de consum. 

TEXT PRESENTAT 

Tercera. Procediment judicial 

Les demandes que tinguin per objecte la determinació de la renda i el reem-
borsament de les rendes pagades en excés en contractes d’arrendament d’ha-
bitatge subjectes al règim de contenció de renda es decideixen en judici verbal, 
amb independència de la seva quantia. 
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ESMENES PRESENTADES 

Esmena 39 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (14) 
De supressió de la disposició addicional tercera 

Tercera. Procediment judicial 

Les demandes que tinguin per objecte la determinació de la renda i el reem-
borsament de les rendes pagades en excés en contractes d’arrendament d’ha-
bitatge subjectes al règim de contenció de renda es decideixen en judici verbal, 
amb independència de la seva quantia. 

Esmena 40 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (15) 
De supressió de la disposició addicional tercera 

Tercera. Procediment judicial 

Les demandes que tinguin per objecte la determinació de la renda i el reem-
borsament de les rendes pagades en excés en contractes d’arrendament d’ha-
bitatge subjectes al règim de contenció de renda es decideixen en judici verbal, 
amb independència de la seva quantia. 

TEXT PRESENTAT 

Quarta. Règim del lloguer d’habitatges de major superfície 

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot determinar, de forma 
motivada, que el règim de contenció de rendes previst en aquesta llei no sigui 
d’aplicació als habitatges amb una superfície útil superior als cent cinquanta 
metres quadrats. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 41 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (16) 
De supressió de la disposició addicional quarta 

Quarta. Règim del lloguer d’habitatges de major superfície 

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot determinar, de forma 
motivada, que el règim de contenció de rendes previst en aquesta llei no sigui 
d’aplicació als habitatges amb una superfície útil superior als cent cinquanta 
metres quadrats. 

TEXT PRESENTAT 

Cinquena. Habilitació per al subministrament d’informació re-
lativa a rendes contractuals 

S’habilita l’òrgan responsable del Registre de Fiances de Contractes de Llo-
guer de Finques Urbanes per facilitar la informació relativa a la data i la renda 
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dels contractes d’arrendament, a sol·licitud de les persones arrendatàries, en 
els supòsits i amb el requisits previstos en aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Sisena. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de me-
sures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica, i de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial 

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la po-
bresa energètica, que resta redactat de la forma següent: 

«3. Una vegada verificada la situació de risc d’exclusió residencial, d’acord 
amb el que estableixen els apartats 1 i 2, i una vegada formulada l’oferta de 
lloguer social, en els termes de l’apartat 7, si els afectats la rebutgen, el de-
mandant pot iniciar el procediment judicial, per mitjà d’una demanda acom-
panyada necessàriament amb la documentació acreditativa que s’ha formulat 
l’oferiment de lloguer social». 

2. Es modifica la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 4/2016, del 
23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencial, que resta redactada de la forma següent: 

«d») L’obligació de reallotjament és aplicable abans de l’adquisició del do-
mini en el cas de l’apartat 2.a, o amb anterioritat a la presentació de la demanda 
judicial d’execució hipotecària o de desnonament per manca de pagament de 
les rendes de lloguer, per mitjà d’una demanda acompanyada necessàriament 
amb la documentació acreditativa que s’ha formulat l’oferiment de lloguer 
social. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Setena. Seguiment i avaluació de les mesures de contenció de 
rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge 

1. En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i a 
proposta dels departaments competents en matèria de dret civil i d’habitatge, 
el Govern ha de constituir una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i 
l’avaluació de les mesures adoptades per aquesta llei, així com de les que 
s’adoptin a la seva empara. 

2. La comissió de seguiment i avaluació ha de comptar amb persones desig-
nades en representació de l’Administració de la Generalitat, dels governs lo-
cals de Catalunya, de les entitats representatives de les persones llogateres, 
dels agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris i de les cor-
poracions públiques amb funcions directament relacionades amb l’accés a 
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l’habitatge. També pot comptar amb persones expertes en la matèria, en qua-
litat de membres de la comissió o com a persones convidades a les seves ses-
sions. La participació en la comissió o en els seus treballs no dona dret a dietes 
o altres indemnitzacions. 

3. Amb caràcter anual, la Comissió de seguiment i avaluació ha d’elevar al 
Govern un informe relatiu al seguiment, l’avaluació i, si escau, a les propostes 
de millora de les mesures adoptades, amb la indicació del suport i les consi-
deracions de què siguin objecte en cada cas. El Govern ha de trametre l’in-
forme esmentat al Parlament de Catalunya, amb la indicació, si escau, de les 
mesures adoptades o que consideri convenient d’adoptar. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Disposicions transitòries 

Primera. Règim dels contractes d’arrendament d’habitatge vi-
gents 

Els contractes d’arrendament d’habitatge conclosos amb anterioritat a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei es continuen regint pel que estableix la legislació 
anterior. En cas de novació del contracte que suposi una ampliació de la du-
rada o una modificació de la renda, amb posterioritat a la declaració de l’àrea 
en què es trobi l’habitatge com a àrea amb mercat d’habitatge tens, ha d’apli-
car-se el que estableix aquesta Llei. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 42 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (15) 
De supressió de la Disposició transitòria primera 

Primera. Règim dels contractes d’arrendament d’habitatge vigents 

Els contractes d’arrendament d’habitatge conclosos amb anterioritat a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei es continuen regint pel que estableix la legislació 
anterior. En cas de novació del contracte que suposi una ampliació de la du-
rada o una modificació de la renda, amb posterioritat a la declaració de l’àrea 
en què es trobi l’habitatge com a àrea amb mercat d’habitatge tens, ha d’apli-
car-se el que estableix aquesta Llei. 

Esmena 43 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (17) 
De supressió de la disposició transitòria primera 

Primera. Règim dels contractes d’arrendament d’habitatge vigents 

Els contractes d’arrendament d’habitatge conclosos amb anterioritat a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei es continuen regint pel que estableix la legislació 
anterior. En cas de novació del contracte que suposi una ampliació de la du-
rada o una modificació de la renda, amb posterioritat a la declaració de l’àrea 
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en què es trobi l’habitatge com a àrea amb mercat d’habitatge tens, ha d’apli-
car-se el que estableix aquesta Llei. 

TEXT PRESENTAT 

Segona. Règim dels habitatges de nova edificació o rehabili-
tats destinats a arrendament 

El règim de contenció de rendes establert per aquesta llei s’aplicarà als habi-
tatges de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació una 
vegada hagin transcorregut tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 44 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (16) 
De supressió de la Disposició transitòria segona 

Segona. Règim dels habitatges de nova edificació o rehabilitats destinats a ar-
rendament 

El règim de contenció de rendes establert per aquesta llei s’aplicarà als habi-
tatges de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació una 
vegada hagin transcorregut tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

Esmena 45 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (18) 
De supressió de la disposició transitòria segona 

Segona. Règim dels habitatges de nova edificació o rehabilitats destinats a ar-
rendament 

El règim de contenció de rendes establert per aquesta llei s’aplicarà als habi-
tatges de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació una 
vegada hagin transcorregut tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

TEXT PRESENTAT 

Tercera. Declaració transitòria de municipis com a àrees amb 
mercat d’habitatge tens 

1. Es declaren com a àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis amb 
índex de referència de preus en què les rendes del lloguer han sofert un incre-
ment superior al vint per cent en el període comprès entre els anys 2014 i 2019, 
inclosos dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb població superior als 
vint mil habitants, i que consten en l’annex d’aquesta llei. 

2. Aquesta declaració té una durada d’un any, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, i deixa de tenir efectes, en cada un dels termes municipals afec-
tats, quan els òrgans competents formalitzen una nova declaració d’àrea amb 
mercat d’habitatge relativa al mateix municipi, o quan transcorri el termini 
esmentat sense que es formuli una nova declaració d’àrea amb mercat d’habi-
tatge tens sobre el territori afectat. 
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ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Disposició derogatòria 

Resta derogada la disposició final sisena de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclu-
sió residencial. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Disposicions finals 

Primera. Regulació dels contractes d’arrendament de béns 

Dins del termini de nou mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
el Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament de Catalunya un projecte de 
llei relatiu als contractes d’arrendament de béns. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Segona. Revisió dels criteris inicialment fixats per a la deter-
minació de la renda 

Dins del termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el 
Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya un estudi valoratiu sobre 
l’efectivitat dels criteris establerts per aquesta llei per assolir l’objectiu de con-
tenir i moderar les rendes ens els contractes d’arrendament d’habitatge. 
Aquest estudi s’ha d’acompanyar, si escau, de les propostes de revisió que el 
Govern consideri convenients o necessàries a la vista de l’evolució del mercat 
de lloguer d’habitatge. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Tercera. Competència 

Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, pel qual s’atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència 
exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 
de la Constitució atribueix a l’Estat, i de l’article 137 de l’Estatut d’autonomia, 
pel qual s’atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’ha-
bitatge. Les disposicions addicionals tercera i sisena es dicten a l’empara de 
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l’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, d’acord amb el qual cor-
respon a la Generalitat dictar les normes processals específiques que derivin 
de les particularitats del dret substantiu de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 46 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
S. P. del Partit Popular de Catalunya (17) 
De supressió de la Disposició final tercera 

Tercera. Competència 

Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, pel qual s’atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència 
exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 
de la Constitució atribueix a l’Estat, i de l’article 137 de l’Estatut d’autonomia, 
pel qual s’atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’ha-
bitatge. Les disposicions addicionals tercera i sisena es dicten a l’empara de 
l’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, d’acord amb el qual cor-
respon a la Generalitat dictar les normes processals específiques que derivin 
de les particularitats del dret substantiu de Catalunya. 

TEXT PRESENTAT 

Quarta. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. El preceptes que eventualment comportessin 
la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, pro-
duiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corres-
ponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Exposició de motius 

La sortida de la crisi financera internacional i la progressiva reactivació eco-
nòmica dels darrers anys han incidit fortament en el mercat de l’habitatge, que 
ha experimentat una certa retracció de l’accés en règim de propietat, per raons 
no només de preu sinó també de finançament, i un augment substancial de la 
demanda d’habitatge de lloguer. Aquest augment, combinat amb la curta du-
rada dels contractes d’arrendament en aplicació de la legislació de l’Estat, ha 
propiciat una escalada forta dels preus, que a Catalunya han crescut entorn 
d’un 30 % en els darrers cinc anys. Aquesta tendència ha estat encara més 
acusada en el cas de Barcelona i el seu entorn metropolità, en afegir-s’hi l’auge 
del turisme urbà, que ha desviat habitatges cap a usos no residencials, i l’en-
trada de capital internacional en grans operacions d’inversió immobiliària. 
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La forta pujada de les rendes ha causat dificultats econòmiques molt greus per 
a accedir a l’habitatge i per a romandre-hi. Una situació agreujada encara més 
per la pandèmia de Covid-19, que ha provocat una crisi sanitària sense prece-
dents i, de retruc, una nova crisi econòmica i social. El jovent i les persones i 
famílies amb baix nivell d’ingressos són qui més han patit i encara pateixen 
situacions d’exclusió residencial. Estudis recents publicats per l’Observatori 
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona indiquen que l’esforç necessari per a 
accedir a l’habitatge ja està superant el dels anys d’inici de la crisi i que la taxa 
de sobrecàrrega dels llogaters que ho són a preus de mercat ultrapassa el 40% 
a Barcelona i l’àrea metropolitana, molt per damunt de la mitjana europea i 
del que es considera raonable per a una economia familiar. La vulnerabilitat 
que d’això es deriva s’està traduint, en la pràctica, en l’expulsió de molt veïnat 
del seu entorn de residència, sigui per desnonament o per la impossibilitat 
d’afrontar els nous preus que s’estableixen en vèncer els contractes. Aquesta 
dinàmica de segregació espacial en funció de la capacitat econòmica incideix 
molt negativament en l’estructura urbana i en la cohesió social. 

Els reptes que planteja l’accés a un habitatge digne i assequible s’han d’abor-
dar prioritàriament amb polítiques públiques. La Generalitat de Catalunya i 
les administracions locals s’han mostrat en la darrera dècada particularment 
resolutives adoptant i executant mesures adreçades a incrementar el parc d’ha-
bitatge públic i social, si bé l’enorme dèficit històric en aquest terreny farà que 
calgui un esforç llarg i sostingut per a obtenir resultats apreciables. A banda 
d’aquestes actuacions, però, tots els informes de diagnosi i els plans d’habi-
tatge reserven un paper específic als instruments del dret privat. 

En aquesta línia, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, 
aprovada el 9 de maig de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar 
de manera urgent l’aprovació de mesures legislatives, en el marc del dret civil 
propi, per a permetre que Catalunya compti amb una regulació pròpia del con-
tracte d’arrendaments urbans i, en particular, doti les administracions públi-
ques necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer d’habitatges 
en zones de forta demanda acreditada. En compliment d’aquest mandat, el 
Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de 
mesures urgents de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’ha-
bitatge, el qual, tanmateix, no fou convalidat. 

Que la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge pot i ha de contri-
buir també a fer efectiu el dret a gaudir d’un habitatge digne ho palesa la le-
gislació d’arrendaments urbans dels països del nostre entorn. Aquest objectiu 
es plasma sobretot amb dos ordres de mesures. D’una banda, és habitual que 
les relacions contractuals siguin de durada llarga o indefinida. Encara que les 
lleis estableixin terminis de durada contractual breus, en molts països els llo-
gaters els poden prorrogar indefinidament o per terminis llargs, amb actualit-
zació periòdica de les rendes, mentre no concorri alguna de les causes legal-
ment taxades de resolució. D’altra banda, més recentment (per exemple, a 
partir de 2014 a França i a Alemanya), alguns ordenaments han introduït sis-
temes nous de contenció o enquadrament de les rendes de lloguer en aquelles 
zones on el mercat ha esdevingut molt tens i genera dificultats greus d’accés 
a l’habitatge en el conjunt del parc residencial. La legislació espanyola en ma-
tèria d’arrendaments urbans, tanmateix, ha ignorat aquests desenvolupaments 
i, tot i la tímida reforma en la bona direcció introduïda pel Reial decret llei 
7/2019, d’1 de març, de mesures urgents i en matèria d’habitatge i lloguer es 



Dossier Ple 60 
9 de setembre de 2020 

58 

 

troba encara lluny dels estàndards europeus de seguretat, estabilitat i assequi-
bilitat dels lloguers. 

La Generalitat de Catalunya, que ja va regular els contractes d’arrendament 
rústic i altres de conreu amb la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de 
conreu, posteriorment incorporada al Codi civil de Catalunya, aborda ara en 
exercici de la seva competència en dret civil (article 129 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya) la regulació dels arrendaments d’habitatge. Ateses la 
complexitat de la matèria i la distinta urgència amb què cal abordar els seus 
continguts, s’ha considerat oportú fer-la efectiva en dues fases. En primer lloc, 
hom regula, amb la disposició que ara s’aprova, un règim excepcional de con-
tenció de rendes de lloguer aplicable en zones de mercat d’habitatge tens, tal 
com es defineixen a la part dispositiva d’aquesta norma. Més endavant, en un 
termini breu que la disposició final primera d’aquesta llei fixa en nou mesos, 
el Govern ha de presentar al Parlament un projecte de llei de regulació integral 
dels contractes d’arrendament de béns, com a part integrant del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. 

El règim de contenció de rendes que aquí s’estableix és una mesura congruent 
amb la configuració constitucional del dret de propietat (article 33 de la Cons-
titució) i instrumental per a l’efectivitat del dret també constitucional a gaudir 
d’un habitatge digne i adequat (article 47 de la Constitució). La jurisprudència 
constitucional ha reiterat que el contingut essencial de la propietat immobili-
ària exigeix compaginar el dret del propietari a percebre una utilitat econòmica 
raonable dels seus béns, que aquesta llei garanteix, amb el compliment de la 
funció social dels béns destinats a habitatge, que pot implicar la imposició de 
condicions i restriccions adients a la seva naturalesa i a la seva funció consti-
tucionalment establerta. La regulació que ara s’aprova permet a l’Administra-
ció qualificar determinades zones del territori d’àrees amb mercat d’habitatge 
tens i subjectar els contractes d’arrendament que s’hi concloguin a un règim 
de contenció de les rendes. La imposició d’aquestes restriccions es concep 
com una mesura excepcional. A diferència d’altres ordenaments, com el fran-
cès, on l’enquadrament de rendes té durada indefinida, a Catalunya es tracta 
d’una mesura limitada en el temps, que es pot declarar amb una durada mà-
xima de cinc anys, en un procediment en el qual cal acreditar les circumstàn-
cies que la justifiquen i precisar les mesures que adoptaran les administracions 
per a atenuar o revertir la situació de mercat tens. La competència per a for-
mular aquesta declaració s’atribueix al departament de la Generalitat compe-
tent en matèria d’habitatge, amb l’excepció de la ciutat de Barcelona i l’àmbit 
metropolità de Barcelona, per raó de la seva problemàtica singular i el seu 
règim especial. 

De forma excepcional, atesa la necessitat de donar una resposta urgent a la 
situació d’emergència habitacional que patim, més punyent encara com a con-
seqüència dels efectes econòmics derivats de la pandèmia de Covid-19, i pre-
nent en consideració la durada dels procediments administratius de declaració 
d’àrees amb mercat d’habitatge tens, així com les circumstàncies que la justi-
fiquen, la Llei formula i aplica directament aquesta declaració als municipis 
que disposen d’índex de referència de preus en què les rendes del lloguer han 
sofert un increment superior al vint per cent en el període comprès entre els 
anys 2014 i 2019, inclosos dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb po-
blació superior als vint mil habitants. Es tracta d’una mesura estrictament tran-
sitòria, d’una durada màxima d’un any, que deixa de tenir efectes quan els 
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òrgans competents formalitzen una nova declaració d’àrea amb mercat d’ha-
bitatge relativa al mateix municipi, o quan transcorri el termini màxim esmen-
tat sense que es formuli una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge 
tens sobre el territori afectat. 

L’efecte pretès de contenció de les rendes s’instrumenta per mitjà de l’aplica-
ció de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que fa públic el 
departament competent en matèria d’habitatge. Aquest índex subministra da-
des fiables per al coneixement de les rendes del lloguer d’habitatges anàlegs 
al que ha de ser arrendat, obtingudes a partir de la informació que conté el 
Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes. L’índex in-
forma de la mitjana de preu per metre quadrat de l’arrendament d’habitatges 
en una ubicació i amb una superfície determinades i dels marges de preu su-
perior i inferior resultants de la ponderació de diverses característiques de 
l’habitatge (any de construcció, estat de conservació, eficiència energètica, as-
censor, mobiliari, annexos). La normativa que ara s’introdueix preveu que es 
consideri com a preu de referència l’índex de referència sense tenir en compte 
les seves àrees superior i inferior (o excepcionalment, desviant-se’n, amb in-
crements o minoracions en un cinc per cent ateses les característiques especí-
fiques de l’habitatge objecte d’arrendament). 

El règim de contenció de rendes aplicable als contractes d’arrendament d’ha-
bitatge conclosos en àrees declarades de mercat tens cerca un equilibri raona-
ble entre el deure de respectar l’interès patrimonial de l’arrendador i la funció 
social de la propietat urbana, i gira entorn de dues regles bàsiques. La primera 
regla determina la quantia màxima de la renda que pot ser convinguda en el 
moment de formalitzar el contracte, que no pot ultrapassar el preu que cal 
considerar com a preu de referència per al lloguer d’un habitatge de caracte-
rístiques anàlogues, incrementat o minorat, com a màxim, en un cinc per cent. 
La segona regla determina que la renda tampoc no pot ultrapassar la renda 
consignada en el darrer contracte d’arrendament, en el supòsit que l’habitatge 
hagi estat arrendat dins dels cinc anys anteriors, amb els increments i les ex-
cepcions que s’indiquen. 

D’altra banda, el règim de contenció de rendes es flexibilitza en els contractes 
de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els que resulten d’un procés de gran 
rehabilitació, cas en el qual l’increment del preu que les parts han considerat 
de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues es pot 
arribar a fixar en l’àrea superior de l’índex de referència. Aquesta regla pretén 
contrarestar el possible desincentiu que el règim ordinari de contenció de ren-
des pot produir en la promoció d’habitatges nous o rehabilitats amb destinació 
al mercat lliure de lloguer. La regla s’aplica durant els primers cinc anys a 
comptar de la certificació de final d’obra. Als contractes conclosos després 
d’aquest període ja els serien aplicables, si encara perdurés el règim especial 
de contenció de rendes, les dues regles precedents. Les regles esmentades es 
complementen amb normes que habiliten la possibilitat que l’arrendatari as-
sumeixi despeses generals i serveis individuals, o de repercutir-li el cost de la 
realització d’obres de millora fetes després del termini legal mínim de durada 
del contracte, elevant la seva renda anual fins i tot per sobre del límit fixat per 
les regles generals, amb les condicions que s’especifiquen en cada cas. 

A més de cercar l’equilibri entre els drets i interessos en presència, la llei re-
coneix i acull els principis d’autonomia local i de subsidiarietat i malda per 
establir solucions flexibles que permetin atendre i adaptar-se a situacions di-
ferenciades, respectant alhora el principi de proporcionalitat. 
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Finalment, la llei també incorpora modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge que introdueixen, en el règim de control i san-
cionador, i dins de la tipificació de les infraccions, nous apartats sobre el règim 
de contenció de rendes. Així mateix, la llei introdueix a la part final una dis-
posició específica de naturalesa processal, derivada necessàriament de les par-
ticularitats de la regulació substantiva que ara s’aprova i emparada en la com-
petència de l’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La disposició 
trasllada a l’àmbit del judici verbal les disputes entre les parts contractuals 
sobre l’import de la renda i l’eventual pretensió de reemborsament d’excessos 
percebuts per la part arrendadora en els contractes subjectes al règim especial 
de contenció de rendes. No obstant i això, la llei fa una aposta clara per la 
resolució extrajudicial dels conflictes que es puguin generar per raó dels con-
tractes de lloguer i determina el marc institucional que l’ha de fer possible, 
presidit pel principi de col·laboració. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

TEXT PRESENTAT 

Annex. Municipis inclosos dins la declaració transitòria 
d’àrees amb mercat d’habitatge tens 

1. Badalona 

2. Barberà del Vallès 

3. Barcelona 

4. Blanes 

5. Calafell 

6. Castellar del Vallès 

7. Castelldefels 

8. Cerdanyola del Vallès 

9. Cornellà de Llobregat 

10. Esplugues de Llobregat 

11. Figueres 

12. Gavà 

13. Girona 

14. Granollers 

15. Hospitalet de Llobregat, l’ 

16. Igualada 

17. Lleida 

18. Manlleu 

19. Manresa 

20. Martorell 

21. Masnou, el 

22. Mataró 

23. Molins de Rei 

24. Montcada i Reixac 
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25. Montgat 

26. Olesa de Montserrat 

27. Olot 

28. Palafrugell 

29. Pallejà 

30. Pineda 

31. Prat de Llobregat, el 

32. Premià de Mar 

33. Reus 

34. Ripollet 

35. Rubí 

36. Sabadell 

37. Salou 

38. Salt 

39. Sant Adrià de Besos 

40. Sant Andreu de la Barca 

41. Sant Boi de Llobregat 

42. Sant Cugat del Vallès 

43. Sant Feliu de Guíxols 

44. Sant Feliu de Llobregat 

45. Sant Joan Despí 

46. Sant Just Desvern 

47. Sant Pere de Ribes 

48. Sant Vicenç dels Horts 

49. Santa Coloma de Gramenet 

50. Santa Perpètua de la Mogoda 

51. Sitges 

52. Tarragona 

53. Terrassa 

54. Tortosa 

55. Vendrell, el 

56. Vic 

57. Viladecans 

58. Vilafranca del Penedès 

59. Vilanova i la Geltrú 

60. Vilassar de Mar 
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ESMENES PRESENTADES 

Esmena 47 
GP de Junts per Catalunya (8) 
De supressió a l’annex 

Annex. Municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb mercat 
d’habitatge tens 

1. Badalona 

2. Barberà del Vallès 

3. Barcelona 

4. Blanes 

5. Calafell 

6. Castellar del Vallès 

7. Castelldefels 

8. Cerdanyola del Vallès 

9. Cornellà de Llobregat 

10. Esplugues de Llobregat 

11. Figueres 

12. Gavà 

13. Girona 

14. Granollers 

15. Hospitalet de Llobregat, l’ 

16. Igualada 

17. Lleida 

18. Manlleu 

19. Manresa 

20. Martorell 

21. Masnou, el 

22. Mataró 

23. Molins de Rei 

24. Montcada i Reixac 

25. Montgat 

26. Olesa de Montserrat 

27. Olot 

28. Palafrugell 

29. Pallejà 

30. Pineda 

31. Prat de Llobregat, el 

32. Premià de Mar 

33. Reus 

34. Ripollet 

35. Rubí 

36. Sabadell 
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37. Salou 

38. Salt 

39. Sant Adrià de Besos 

40. Sant Andreu de la Barca 

41. Sant Boi de Llobregat 

42. Sant Cugat del Vallès 

43. Sant Feliu de Guíxols 

44. Sant Feliu de Llobregat 

45. Sant Joan Despí 

46. Sant Just Desvern 

47. Sant Pere de Ribes 

48. Sant Vicenç dels Horts 

49. Santa Coloma de Gramenet 

50. Santa Perpètua de la Mogoda 

51. Sitges 

52. Tarragona 

53. Terrassa 

54. Tortosa 

55. Vendrell, el 

56. Vic 

57. Viladecans 

58. Vilafranca del Penedès 

59. Vilanova i la Geltrú 

60. Vilassar de Mar 

TEXT PRESENTAT 

Títol 

Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 48 
Esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
G. P. de Ciutadans (1) 
De modificació del títol de la llei 

Títol 

Llei de mesures urgents per incentivar el caràcter assequible dels lloguers 
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Punt 5 | Debat de totalitat 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat 
bancari 

270-00002/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 51238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, José Rodrí-
guez Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que 
estableix l’article 176 del Reglament del Parlament, presenten la proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei següent:  

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per a Garantir el Retorn Social del Rescat 
Bancari 

Exposició de motius 

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 2018 la 
moció 39/XII sobre el retorn social del rescat Bancari, dita moció es reafirma 
en iniciatives anteriorment aprovades com la Moció 66/X sobre les polítiques 
per a garantir al dret de l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades 
que han exigit que els mecanismes creats per fer front a sanejar la banca, com 
la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SA-
REB), adquireixin un clar compromís social que garanteixi un retorn social al 
rescat bancari. 

La crisi financera va portar a una ambiciosa intervenció de l’Estat per a rees-
tructurar la banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema 
financer de l’Estat en el seu conjunt. Això va implicar un elevadíssim cost 
d’ajudes al sector financer durant la crisis, de més de 64.000 milions d’euros, 
assumits en gran part per l’Estat a través del Fons de Reestructuració Orde-
nada Bancària (FROB) i pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), constituït 
amb les aportacions del propi sistema financer; això va permetre sanejar els 
balanços de les entitats bancàries, concentrant els seus actius més tòxics en la 
SAREB. Malgrat que l’Estat va actuar amb diligència i rapidesa per a rescatar 
a la banca, no es va produir un rescat de la ciutadania que va patir les conse-
qüències de les decisions preses per els responsables de les entitats bancàries 
abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per assegurar que els responsables 
de les entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin per la seva 
gestió anterior a la crisi. En resum, més que un rescat va ser un xec en blanc 
que eximia les responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no 
feia res per a reparar les conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen 
milers de persones. 

En concret, el Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, 
el seu informe «El dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents» on recollia propos-
tes d’actuacions per poder donar millor resposta a les necessitats actuals d’ha-
bitatge i poder garantir el dret a accedir a un habitatge digne. Aquest informe 



Dossier Ple 60 
9 de setembre de 2020 

65 

 

va ser, també, part important dels fonaments de la moció al Ple del Parlament 
abans esmentada. En ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada 
reiteradament en els seus informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se 
inclòs cap obligació a la  SAREB sobre la cessió d’habitatges per destinar-los 
al lloguer social i per crear un parc d’habitatge social que hauria permès donar 
resposta a la greu situació d’emergència residencial dels darrers anys. 

L’objectiu d’aquesta Proposició de Llei és, doncs, corregir aquesta greu defi-
ciència que es va produir en el rescat bancari, garantint mitjançant aquesta 
Proposició de Llei un retorn social que també serveixi per a resoldre les ur-
gents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania. Atès que tant l’origen 
de la crisi financera, com les principals conseqüències d’aquesta crisi rebudes 
per la societat tenen a veure amb l’habitatge, entenem que aquest retorn social 
ha de servir per a garantir l’accés a l’habitatge per a part de la ciutadania, 
especialment amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells 
actius immobiliaris procedent del rescat bancari. 

A més, cal tenir en compte que el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesu-
res extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària, regula el dret d’adquisició preferent de 
què disposa l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb relació a la 
transmissió d’habitatges adquirits en processos d’execució hipotecària que es 
trobin situats en municipis de forta i acreditada demanda residencial. Un dret 
que pot exercir l’Administració de la Generalitat, directament o bé a través 
d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia competents en matè-
ria d’habitatge, en benefici propi, del municipi o d’altres entitats; en molts 
casos, doncs, els propis ajuntaments o l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Del mateix informe del Síndic referit, se’n desprèn un molt baix percentatge 
d’habitatges adquirits per l’Administració en l’exercici d’aquest dret. A més 
de fer constar la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració entre admi-
nistracions per garantir un intercanvi fluid d’informació en relació als habitat-
ges susceptibles i d’interès amb aquests objectius, també és important fer palès 
que la Llei Orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, en la seva disposició addicional sisena, tot i que preveu 
poder destinar superàvit de les corporacions locals a inversions en habitatge 
amb que poder exercir aquest dret i poder constituir un estoc d’habitatge pú-
blic de lloguer social, especialment a les localitats amb una demanda acredi-
tada important, aquesta norma requereix d’una habilitació legal anual per a la 
seva aplicació. 

Es per això que aquesta proposta de proposició de Llei estableix diversos me-
canismes per a fer efectiu l’accés a l’habitatge a partir de dues grans línies: 
afavorir l’exercici del dret de tanteig i retracte envers la transmissió d’habitat-
ges adquirits en processos d’execució hipotecària, a través d’una modificació 
de la disposició addicional sisena de la Llei que permeti als ajuntaments, cor-
poracions locals i governs amb competències en habitatge aprofitar l’ús dels 
seus superàvits per a poder exercir els drets de tanteig i retracte. Finalment, la 
modificació del règim jurídic de la SAREB mitjançant la modificació de la 
Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la modificació 
de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, i per tant, un mandat a la seva 
Junta General amb l’objectiu que la SAREB cedeixi el 30% d’immobles al 
lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge. 

Per aquests motius presentem la següent:  
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Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per a Garantir el Retorn Social del Rescat 
Bancari 

Article 1. Objecte de la Llei i finalitats 

L’objecte d’aquesta Llei és garantir un retorn social per a la ciutadania del 
rescat bancari de l’Estat espanyol l’any 2012, facilitant habitatge social a tra-
vés de posar a disposició de l’administració un percentatge dels actius de la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S.A., 
en endavant SAREB, i flexibilitzant la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera, via la modificació d’aquesta llei, i de la 
Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 
per tal de facilitar les possibilitats de les diferents administracions amb com-
petència en matèria d’habitatge de poder optar a exercir el dret de tanteig i 
retracte d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. 

Article 2. Modificació del règim jurídic i Estatuts de la SAREB 

Per tal de possibilitar que la SAREB pugui realitzar cessions de domini dels 
seus actius a l’administració pública:  

2.1. Es modifica el règim jurídic de creació i els Estatuts de la «SAREB - 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
Sociedad Anónima» a través d’incorporar els canvis necessaris en aquest sen-
tit a:  

2.1.a. La Disposició Addicional 7a, sobre la Creació de la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, de la Llei 9/2012, de 14 
de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, per incorporar 
en els objectius de la societat la cessió de domini dels seus actius. 

2.1.b. La Llei 8/2012, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del 
sector financer, per permetre la cessió de domini dins el règim d’alienació 
d’actius. 

2.2. S’estableix un mandat a la Junta General de la SAREB per tal que:  

2.2.a. Modifiqui l’Article 2.1 dels Estatuts de la «Sociedad de Gestión de Ac-
tivos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad Anónima», que 
queda redactat ens els termes següents:  

«Article 2. Objecte social. Principis de la seva actuació. 

1. La Societat tindrà com a objecte social exclusiu la tinença, gestió i admi-
nistració directa o indirecta, adquisició, cessió de domini a les administraci-
ons públiques competents i alienació dels actius i, en el seu cas, passius, que 
li siguin transmesos per les entitats de crèdit a les que es refereix la Disposició 
Addicional Novena de la Llei 9/2012 (o qualsevol altra normativa que la subs-
titueixi, desenvolupi o complementi) que figurin en el balanç d’aquestes o en 
el de qualsevol entitat sobre la que aquesta exerceixi control en el sentit de 
l’article 42 del Codi de Comerç (així com de qualsevol altri que arribi a ad-
quirir en el futur com a conseqüència de la citada activitat de gestió i admi-
nistració dels primers)» 

2.2.b. Incorpori als règim jurídic de la SAREB desenvolupat mitjançant regla-
ment, la previsió que els seus estatuts ordenin la cessió de domini de fins un 
30% dels seus immobles a les administracions públiques competents, en els 
municipis de demanda acreditada d’habitatge:  
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«Article 2. Objecte social. Principis de la seva actuació. 

1. La Societat tindrà [...] i administració dels primers. 

2. Reglamentàriament s’establiran els aspectes de règim jurídic que incorpo-
rin a l’objecte social de la societat, l’obligació de cessió de domini a les ad-
ministracions públiques competents dels actius susceptibles de ser destinats a 
habitatge» 

Article 3. Modificació de les Lleis d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera i de pressupostos 

3.1. De la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

Prorrogar amb vigència indefinida l’aplicació de les regles contingudes en la 
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Esta-
bilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per a la qual cosa s’haurà de 
tenir en compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, per a permetre l’ús del superàvit pressupostari anual de les cor-
poracions locals en l’exercici del dret de tanteig i retracte, per a la mobilització 
i ús social dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, en 
favor d’aquelles administracions que tinguin reconegut aquest dret. 

Modificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui a les corporacions locals 
que tinguin els comptes sanejats, es a dir, que liquidin el seu pressupost en una 
posició d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finan-
çament, d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes, un nivell de 
deute inferior al 75% dels ingressos corrents, i un període mitjà de pagament 
global a proveïdors que no excedeixi els 30 dies. 
3.2. De la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018. 

Prorrogar amb vigència indefinida l’aplicació de les regles contingudes a la 
Disposició Addicional 116ª de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018 i incloure en l’apartat 3 d’aquesta dispo-
sició com a «inversió financerament sostenible» les inversions que portin a 
terme les anomenades Comunitats Autònomes en habitatge a fi que aquestes 
puguin destinar a aquesta finalitat el seu superàvit pressupostari anual. 

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019 

Anna Caula i Paretas, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 56237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 176.1 i 
115.2 del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat 
que demana el retorn de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari 
(tram. 270-00002/12). 



Dossier Ple 60 
9 de setembre de 2020 

68 

 

Esmena 
SP del Partit Popular de Catalunya 
A la totalitat 

De retorn de la proposta de proposició de llei. 

Palau del Parlament, 21 de gener de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC 

 
  



Dossier Ple 60 
9 de setembre de 2020 

69 

 

Punt 15 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la polí-
tica pressupostària de la Generalitat 

302-00228/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 75461 i 75769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la 
Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat 
(tram. 300-00288/12). 

Moción 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Fijar como prioridad presupuestaria la protección social y la reactivación 
económica en aras a garantizar una respuesta eficaz ante el Covid-19, dando 
cobertura a los colectivos y sectores afectados por esta grave crisis sanitaria, 
económica y social. 

2. Efectuar una revisión de las partidas de gasto correspondientes al presupu-
esto del ejercicio 2020, con el objetivo de detectar y liberar aquellos recursos 
destinados a temas no prioritarios y reorientarlos para activar medidas econó-
micas y de protección social, imprescindibles y urgentes, ante los efectos eco-
nómicos y sociales derivados de la pandemia. 

3. Establecer un plan de emergencia y apoyo a las familias catalanas, 
dotándolo de los fondos no prioritarios reorientados hacia ellas, priorizando la 
atención a los colectivos más vulnerables y a los autónomos y pymes de sec-
tores económicos más afectados. 

4. Presentar el resultado de la revisión efectuada y el plan de emergencia y 
apoyo a las familias catalanas ante la Comisión de Economía y Hacienda del 
Parlament en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción. 

5. Emitir puntualmente la orden que dicte las normas de elaboración de los 
presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2021, con el objetivo 
de dar cumplimiento al mandato de este Parlament de presentar los presupu-
estos 2021 antes del 10 de octubre, que es el plazo establecido por la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña. 

6. Impulsar medidas que tenga como finalidad la conveniencia de revertir o de 
frenar la decadencia económica de Cataluña. Y en particular a: (i) mejorar la 
competitividad de las empresas; (ii) impulsar medidas para que el turismo na-
cional e internacional vuelva a Cataluña y (iii) evitar las políticas de confron-
tación para que el comercio de Cataluña no sufra las consecuencias de dichas 
políticas. 

7. Presentar en sede parlamentaria en el plazo de un mes desde la aprobación 
de la presente moción, un informe sobre la planificación de las acciones que 
tiene previsto realizar el Govern de la Generalitat con inmediatez y hasta el 
final de la legislatura, para la reactivación económica y paliar la crisis social, 
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teniendo en cuenta los siguientes escenarios: (i) no disposición de una vacuna 
contra el Covid-19 o disposición de la vacuna contra el Covid-19 sin posibili-
dad de disponer de ella masivamente antes de un año; o (ii) disposición masiva 
de una vacuna contra el Covid-19 en los próximos meses. 

En particular, en dicho informe deberá incluirse la planificación concreta que 
tiene prevista la Generalitat de Cataluña impulsar para que los siguientes sec-
tores, se recuperen con  la máxima celeridad de los efectos que ha provocado 
el Covid-19 en ellos, con mención expresa de a qué partidas de gasto se han 
destinado los recursos procedentes del Fondo Covid-19 que ha creado el Go-
bierno de España:  (i) el turismo y la campaña de otoño- invierno del 2020 y  
primavera-verano del 2021; (ii) la industria; (iii) el comercio; (iv) la hostelería 
y restauración  y (v) el sector cultural. 

Palacio del Parlamento, 7 de agosto de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 76028, 76079 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 8.9.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 76028) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària 
de la Generalitat (tram. 302-00228/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 6 

6. Impulsar medidas [...] consecuencias de dichas políticas; (iv) l’impuls de la 
protecció del sector industrial a través d’un nou pacte nacional per la indus-
tria amb suficients recursos econòmics; (v) el finançament de polítiques per 
facilitat la transició ecològica justa; (vi) l’aposta per la ciència, la recerca i 
la investigació també com a motor de la economia. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez David Cid Colomer 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 76079) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pu-
jol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
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amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política pressupostària de la Generalitat (tram. 302-00228/12). 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 3 

2. Reforçar les polítiques de suport a les famílies, prioritzant aquells col·lec-
tius amb major risc de vulnerabilitat, a autònoms, i continuar executant les 
línies d'actuació de suport a les petites i micro empreses que han reduït de 
forma dràstica la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària i 
especialment la dels sectors d'activitat més afectats. 

Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 4 

4. Informar del detall de totes les modificacions pressupostàries efectuades en 
el pressupost a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament en el termini 
d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
econòmica 

302-00232/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 75760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica (tram. 300-
00283/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya constata:  

1. La pèrdua del lideratge econòmic de Catalunya dins Espanya en relació al 
PIB degut a la falta d’estabilitat política i jurídica que hem patit en els darrers 
tres anys i que ha portat clares conseqüències negatives. 

2. La pèrdua de la competitivitat de Catalunya en relació a altres regions eu-
ropees situant-nos avui per sota de la mitjana, en la posició 161 d’un total de 
268 regions. 

3. L’existència d’un Govern dividit i esgotat que no té capacitat d’acordar in-
ternament les solucions necessàries per gestionar i resoldre la crisis sanitària, 
econòmica i social que patim. 

4. La falta de voluntat, diàleg i cerca d’acords del Govern de la Generalitat 
amb els grups parlamentaris, sobretot en un moment com l’actual en què calen 
més que mai consensos per afrontar la major crisis sanitària, econòmica i so-
cial de les darreres dècades. 

5. L’incompliment sistemàtic, per part del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, de la majoria de resolucions aprovades en el Ple del Parlament, a inici-
ativa de la oposició. 

El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a:  

6. Convocar eleccions amb la màxima celeritat per tal que els i les ciutadanes 
de Catalunya decideixin democràticament un nou Govern. 

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, diputada,  GP 
PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 76029 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 8.9.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 76029) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica 
(tram. 302-00232/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 1 

1. La pèrdua [...] conseqüències negatives. I la política de rebaixes fiscals sal-
vatges per part de la Comunitat Autònoma de Madrid generant una injusta 
bretxa fiscal. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 3 

3. L'existència d'un Govern dividit i esgotat, i que prioritza els seus interessos 
electorals, que no té capacitat d’acordar internament [...] 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez David Cid Colomer 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 
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Punt 17 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desin-
formació i la manca de transparència en l’actuació de la Gene-
ralitat a l’exterior 

302-00229/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 75462 i 75762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 
Reg. 75953 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.09.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la 
Interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència en 
l’actuació de la Generalitat a l’exterior (tram. 300-00289/12). 

Moción 

1. El Parlament de Cataluña:  

a. Condena la falta de transparencia y la opacidad del Govern de la Generalitat 
demostrada en la desatención de las peticiones de información o documenta-
ción pública realizadas por los grupos y subgrupos parlamentarios y los dipu-
tados que los componen.  

b. Recuerda que la transparencia es una obligación de todos los poderes y au-
toridades públicas que permite el control democrático de su actuación por los 
ciudadanos y facilita la lucha contra la corrupción.  

c. Reitera su compromiso con la transparencia y el derecho constitucional y 
estatutario de acceso a la información y documentación pública de todos los 
ciudadanos.  

d. Reprueba el proceder del exconseller de Acción Exterior, Relaciones Insti-
tucionales y Transparencia, Sr. Bosch, consistente en haber faltado a la verdad 
y no actuar con honestidad y transparencia al negar en sede parlamentaria que 
conociese casos de posible acoso sexual en su Departamento y no actuar con 
la debida diligencia, circunstancias estas últimas que habrían sido acreditadas 
por los informes de Función Pública de la Administración de la Generalitat.   

e. Condena la actitud deshonesta y amenazante del exconseller de Acción Ex-
terior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Sr. Bosch, con las diputa-
das de diferentes grupos parlamentarios durante la sustanciación de su com-
parecencia parlamentaria del pasado 29 de julio de 2020 para informar sobre 
los presuntos casos de acoso sexual vinculados a su exjefe de Gabinete en el 
Departamento. 

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

a. Cumplir diligentemente y dentro de los plazos legales su deber de responder 
las preguntas parlamentarias y de entregar la información o documentación 
pública solicitada tanto por los diputados del Parlament como por cualquier 
persona. 
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b. Atender y colaborar de manera diligente y temporánea con los requerimi-
entos de los organismos e instituciones públicas que fiscalizan su actuación. 

c. Agilizar la comunicación entre el Govern y cualquier diputado/a cuando 
transcurrido el plazo de entrega de la información solicitada según el Regla-
mento del Parlament, ésta no haya sido facilitada o lo haya sido de forma par-
cial, lo que motive un requerimiento del diputado a la Mesa del Parlament, se 
active una comunicación directa con el diputado. A tal fin dicha comunicación 
directa con el Govern tiene por objeto que el diputado pueda aclarar y dar toda 
suerte de detalles para que el Govern proporcione dicha información en un 
plazo no superior a lo establecido en el Reglamento del Parlament. 

4. Dar explicaciones en sede parlamentaria y a todos los catalanes de qué se 
hizo con los datos personales para la celebración del referéndum ilegal del 1 
de octubre de 2017, así como qué se ha hecho con los mismos después. 

5. Solicitar a la Sindicatura de Comptes de Cataluña que elabore un informe 
de fiscalización sobre la gestión de las delegaciones del Govern en el exterior, 
para los años 2015 a 2020 inclusive. 

6. Activar por el principio de publicidad activa la transparencia de los altos 
cargos y personal eventual. A tal fin, se solicita que los altos cargos y personal 
eventual del Govern publiquen sus agendas de reuniones con actividades re-
lacionadas con el exterior y comparezcan en el Parlament para dar explicaci-
ones de su actividad si cualquier grupo parlamentario así lo solicita. 

7. Establecer un plan concreto para que el Govern auxilie económica y soci-
almente a los pensionistas venezolanos mientras no cobren su pensión y resi-
dan en Cataluña. A tal efecto deberá presentar este plan en el Parlament de 
Cataluña en un plazo de como máximo dos meses, a partir de la aprobación 
de esta moción. 

8. Presentar un plan para reducir gastos del Departament de Accion Exterior, 
Transparencia y Relaciones Institucionales a fin de liberar recursos para afron-
tar la pandemia del Covid-19. Presentar este plan en el Parlament de Cataluña 
en un plazo de como máximo dos meses. 

Palacio del Parlamento, 7 de agosto de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç  
de la política general del Govern 

302-00230/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 75758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 
Reg. 75951 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el balanç de la política general del Govern (tram. 300-
00290/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya:  

a) Constata que la manca per part del Govern d’un projecte social i polític per 
al conjunt dels catalans i la seva incapacitat d’arribar a acords i entesa davant 
els reptes als que s’enfronta la societat catalana ha condemnat la dotzena le-
gislatura al fracàs. Així, el Parlament de Catalunya manifesta que l’actual le-
gislatura resta liquidada a l’espera de la necessària convocatòria electoral. 

b) Manifesta que l’acció política del Govern, dissenyada i dirigida només a 
una part minoritària de la societat catalana, s’ha centrat en atacar i desemparar 
a la resta dels catalans en la defensa dels seus drets. La coartació de la llibertat 
educativa i el foment de l’ocupació il·legal a través de legislacions que des-
protegeixen la propietat privada són alguns d’aquests atacs amb els que s’ha 
desconstruït consensos socials  i polítics forjats al llarg dels darrers quaranta 
a Catalunya. 

c) Manifesta la urgent necessitat d’una rectificació de l’acció i del pla de Go-
vern. En aquest sentit, el Parlament constata que l’acció del Govern, donat que 
ens trobem en una legislatura esgotada i en portes d’una convocatòria electo-
ral, s’ha de centrar en  la lluita contra la pandèmia de la Covid-19 i en revertir 
els efectes socials i econòmics que aquesta crisi sanitària està generant. 

d) Constata que la reiteració i la voluntat de continuar amb el fracassat procés 
independentista aprofundeix i agreuja la divisió que ha generat en la societat 
catalana i perjudica i llastra el futur l’economia catalana. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

a) Centrar l’acció del Govern, en el que resta de legislatura, en lluitar contra 
la pandèmia generada per la Codiv-19, protegir la salut dels catalans amb un 
enfortiment del sistema de salut i revertir els efectes socials i econòmics de la 
crisi sanitària. 

b) Posar en marxa, de forma immediata, els acords i les mesures contingudes 
en la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a la 
crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
i en la Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les 
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residència per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia 
de la Covid-19. 

c) Presentar, davant la Cambra i abans de finalitzar el mes de setembre d’en-
guany, les modificacions, aprovades i previstes, del pressupost de la Genera-
litat per al 2020 per a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica generades 
per la Covid-19. 

d) Gestionar la crisi sanitària generada per la Covid-19 amb rigor, responsa-
bilitat, unitat de criteri i d’acció dins l’executiu i amb eficàcia. En aquest sen-
tit, s’insta el Govern a actuar sense improvisacions, constants canvis de criteri 
i falta d’unitat de l’executiu en l’adopció de mesures per a lluitar contra la 
pandèmia ja que aquestes situacions transmeten intranquil·litat i inseguretat a 
la ciutadania. 

e) Aprovar, a través de l’adopció de decrets llei, una reforma fiscal que con-
tingui una rebaixa impositiva com a mesura d’estímul i suport als sectors de 
l’economia catalana més colpits per la pandèmia de la Covid-19, així com una 
rebaixa de l’impost de la renda per a les persones amb menys ingressos i que 
s’han vist afectats per la crisi econòmica que ha ocasionat la pandèmia. 

f) Revertir l’increment aprovat amb plena pandèmia de la Covid-19 de l’im-
post de successions i donacions i de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 

g) Preservar el Servei d’Educació de Catalunya com a mitjà per a garantir a 
Catalunya el dret a la llibertat educativa de les famílies. En aquest sentit, i per 
evitar la limitació de les llibertats educatives, s’insta a garantir la vigència i la 
suficiència dels concerts educatius vigents així com el finançament públic a 
través del concert a l’escola diferenciada. 

h) Derogar el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgent per 
a millorar l’accés a l’habitatge i el Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual 
es modifica el Decret llei 17/2019 ja que representen un atac directe i frontal 
a la propietat privada i fomenten l’ocupació il·legal d’habitatge. 

i) Davant el preocupant augment d’ocupacions il·legals d’habitatges que s’està 
produint a Catalunya, posar en marxa, de forma immediata, un pla de protec-
ció de propietaris i veïns davant les ocupacions que deterioren la convivència 
social a les comunitats de propietaris i barris. Aquest pla s’ha de centrar, al-
menys, en:  

1. Incrementar la seguretat jurídica a propietaris i petits arrendadors que els 
protegeixi davant l’ocupació il·legal i els permeti recuperar l’habitatge de 
forma ràpida. 

2. Millorar l’actuació de la Generalitat, especialment l’actuació policial, da-
vant denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges per tal que els denunciants 
no es sentin desprotegits ni desemparats. 

3. Revisar el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitat-
ges per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prové de màfies que perse-
gueixen, entre altres, beneficis d’índole econòmics amb actuacions i activitats 
il·legals, tot incrementant la vigilància i el control sobre aquestes màfies. 

4. Sol·licitar al Govern d’Espanya les modificacions legals oportunes que per-
metin el desallotjament d’un immoble ocupat de forma il·legal en el termini 
de 24 hores, així com evitar que l’ocupació d’un immoble permeti la inscripció 
dels ocupants en el padró municipal. 
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5. Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, així 
com la que es presta a través dels ajuntaments, davant les d’ocupacions que 
venen motivades per motius socials i/o econòmics sobrevinguts, tot buscant 
solucions a aquestes famílies a través del parc públic d’habitatges de la Gene-
ralitat. 

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 75950, 76076, 76083 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
8.9.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 75950) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la moció subsegüent a la Interpel·lació 
a Govern sobre el balanç de la política general del Govern (tram. 302-
00230/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de la lletra i) del punt 2.  

i) Davant el preocupant augment d’ocupacions il·legals d’habitatges que 
s’està produint a Catalunya, posar en marxa, de forma immediata, un pla de 
lluita contra les ocupacions que deterioren la convivència social a les comu-
nitats de propietaris i barris. Aquest pla s’ha de centrar, almenys, en: 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4  

4. Sol·licitar al Govern d’Espanya els canvis normatius que permetin major 
eficàcia en la lluita contra les màfies que fan negoci de les ocupacions, apro-
fitant-se de la vulnerabilitat de les famílies, i agilitzant la recuperació dels 
habitatges per part dels petits propietaris i arrendadors.  

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 76076) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les 
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següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç de la política general del Govern (tram. 302-00230/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De supressió i addició a la lletra A del punt 1  

a) Constata que la manca per part del Govern d'un projecte social i polític per 
al conjunt deis catalans i la seva incapacitat d'arribar a acords i entesa davant 
els reptes als que s'enfronta la societat catalana ha condemnat la dotzena le-
gislaura al fracàs. Així, el Parlament de Catalunya manifesta que l'actual le-
gislatura resta liquidada a l'espera de la necessaria convocatoria electoral. i 
manifesta que en l’actual situació de pandèmia sanitària de la COVID-19 la 
prioritat de totes les autoritats públiques i les forces polítiques hauria d’ésser 
la protecció de la salut dels ciutadans i la recuperació de l’activitat econò-
mica perduda i la crisi social que aquesta ha comportat, deixant al marge 
qualsevol interès partidista o personal.  

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
De modificació de la lletra g del punt 2 que passaria a tenir el següent contingut: 

g) Garantir el dret a l’educació amb el màxim respecte de la llibertat educa-
tiva de les famílies, el dret a rebre una educació on les llengües cooficials a 
Catalunya i la llengua anglesa siguin vehiculars en condicions d’igualtat i no 
discriminació i procurant un sistema educatiu autonòmic suficientment finan-
çat que busqui aconseguir la igualtat d’oportunitats dels estudiants, garantint 
la vigència i efectivitat d’un sistema basat en el paper essencial de l’escola 
pública i la seva coexistència amb els concerts educatius com a eina que ga-
ranteix els valors i principis constitucionals del nostre Estat de Dret.  

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 1bis amb el següent contingut:  

1bis. Insta a les autoritats del Govern de la Generalitat a complir amb les 
resolucions judicials a les quals venen obligades a donar compliment com a 
mostra de compromís amb els principis democràtics d’un Estat de Dret de la 
Unió Europea del segle XXI com és Espanya i manifesta que les autoritats del 
Parlament tenen el mateix deure democràtic.  

Esmena 4 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 2bis amb el següent contingut:  

2bis. El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar l’aprovació de la 
normativa autonòmica necessària per garantir la convivència pacífica i la se-
guretat de les comunitats de propietaris i dels ciutadans en general que la 
veuen pertorbades a conseqüència de l’ocupació il·legal d’immobles.  

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez 
Portaveu del GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 76083) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç de la política general del Govern (tram. 302-00230/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 2.b 

b) Posar en marxa, de forma immediata, els acords i les mesures contingudes 
en la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a la 
crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
i en la Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les 
residencia per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia 
de la Covid-19 que puguin ser efectives per fer front a la situació actual de la 
COVID19. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 2.c 

c) Presentar al Parlament de Catalunya un informe sobre la situació de despe-
ses, ingressos i modificacions del pressupost de la Generalitat per al 2020 per 
a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica generades per la Covid-19. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió del punt 2.d 

d) Gestionar la crisi sanitària generada per la Covid-1 9 amb rigor, responsa-
bilitat, unitat de criteri i d'acció dins l'executiu i amb eficàcia. En aquest sentit, 
s'insta el Govern a actuar sense improvisacions, constants canvis de criteri i 
falta d'unitat de l'executiu en l'adopció de mesures per a lluitar contra la pan-
dèmia ja que aquestes situacions transmeten intranquil·litat i inseguretat a la 
ciutadania. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió del punt 2.g 

g) Preservar el Servei d'Educació de Catalunya com a mitja pera garantir a 
Catalunya el dret a la llibertat educativa de les famílies. En aquest sentit, i per 
evitar la limitació de les llibertats educatives, s'insta a garantir la vigència i la 
suficiència deis concerts educatius vigents així com el finançament públic a 
través del concert a l'escola diferenciada. 



Dossier Ple 60 
9 de setembre de 2020 

81 

 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i d’addició del punt 2.i.2 

Continuar millorant i avaluant l'actuació de la Generalitat, especialment i l'ac-
tuació policial, davant denúncies d'ocupacions il·legals d'habitatges per tal que 
els denunciants no es sentin desprotegits ni desemparats. Així com garantint 
que aquestes actuacions garanteixin els drets civils i polítics de la ciutadania 
i compleixen amb l’establert en el decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició del punt 2.i.3 

Revisar quan sigui necessari el protocol policial d'actuació davant l'ocupació 
il·legal d'habitatges per tal d'agilitzar la resposta quan l'ocupació prevé de mà-
fies que persegueixen, entre altres, beneficis d'índole econòmics amb actuaci-
ons i activitats il·legals tot incrementant la vigilància i el control sobre aques-
tes màfies. grups o persones que es dediquen a aquesta activitat, sempre des 
d’un escrupolós respecte als drets civils i polítics de la ciutadania. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió del punt 2.i.4 

Sol·licitar al Govern d'Espanya les modificacions legals oportunes que perme-
tin el desallotjament d'un immoble ocupat de forma delinqüencial en el termini 
de 24 hores, així com evitar que l'ocupació d'un immoble permeti la inscripció 
deis ocupants en el padró municipal. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 2.i.5 

Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, així com 
la que es presten a través deis ajuntaments, davant les d'ocupacions que venen 
motivades per motius socials i/o econòmics sobrevinguts, tot buscant soluci-
ons a aquestes famílies a través del pare públic d'habitatges de la Generalitat i 
ajuntaments. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confi-
nament de Lleida i el baix Segrià 

302-00231/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 75759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 
Reg. 75836 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el 
baix Segrià (tram. 300-00282/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del Govern per la descoordi-
nació, manca d’informació i improvisació en el confinament del Segrià. 

2. El Parlament de Catalunya lamenta la manca d’informació i cooperació amb 
els Ajuntaments i els seus alcaldes en la presa de decisions del confinament 
del Segrià, així com la informació confusa i poc concreta cap al conjunt de la 
ciutadania. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

3. Sol·licitar els recursos, col·laboració i ajuda del Govern de l’Estat quan si-
gui necessari en la lluita contra la pandèmia, evitant les situacions viscudes 
anteriorment. 

4. Impulsar una nova línia d’ajuts per compensar els greus perjudicis econò-
mics i socials, a empreses i famílies, ocasionats per la Covid-19 i el confina-
ment del Segrià. 

5. Publicar els informes i les dades que varen justificar el confinament de 
Lleida i els sis municipis del Segrià. 

6. Destinar part del Fons Covid-19 que rebrà la Generalitat de Catalunya per 
part de l’Estat per fer front a les conseqüències de la Covid-19 als municipis 
més afectats de Lleida. 

7. Augmentar els recursos educatius i el pressupost necessari per tal de poder 
iniciar el curs escolar amb les màximes garanties i seguretat pels alumnes, 
professionals i les famílies, donant compliment a la disminució de ràtios, con-
tractació de mestres, nous espais o la gestió de les quarantenes, entre d’altres. 

8. Establir un calendari d’inversions pendents a les Comarques de Lleida, en 
diferents anualitats, que permeti deixar de ser el territori de tot Catalunya on 
més ha disminuït la inversió de la Generalitat els darrers 10 anys. 

9. Reforçar el sistema de vigilància epidemiològica i de salut pública que per-
meti detectar possibles brots de la Covid-19 i tallar les cadenes de transmissió, 
amb un augment dels rastrejadors, entre d’altres. 
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10. Augmentar els recursos humans i materials dels Centres d’Atenció Primà-
ria per actuar des de la proximitat, recuperant els serveis perduts, i reforçar els 
sistemes de coordinació amb l’atenció hospitalària. 

11. Augmentar la dotació de Mossos d’Esquadra a les Comarques de Lleida, i a 
les zones rurals, per tal de garantir la seguretat i tot el desplegament del Procicat. 
Al mateix temps, assegurar les mesures d’autoprotecció suficients pels agents 
per tal que duguin a terme de manera segura les tasques encomanades. 

12. Executar el Pla de Contingència de protecció de residències que el Govern 
va aprovar el juliol d’enguany, garantint prioritàriament l’augment de llits, la 
coordinació amb l’atenció primària, la contractació de més professionals de 
reforç al Segrià i la reubicació de residents en espais alternatius. 

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, diputat,  GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 76063, 76073, 76077 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
8.9.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 76063) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confina-
ment de Lleida i el baix Segrià (tram. 302-00231/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 4 bis, 

4 bis. Agilitzar, juntament amb el Consell Comarcal del Segrià, la convoca-
tòria i l'atorgament dels ajuts previstos per a reactivar el sector del comerç i 
els serveis dels municipis de la comarca afectats econòmicament per la crisi 
sanitària de la COVID-19. 

Esmena 2 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 6 bis, 

6 bis. Posar en marxa, juntament amb les administracions locals, un pla de 
promoció de la marca "Lleida", deteriorada per la mala gestió del confina-
ment del Segrià, amb l’objectiu de potenciar-la com a destinació cultural, tu-
rística i comercial. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Daniel Serrano Coronado 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 76073) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
confinament de Lleida i el baix Segrià (tram. 302-00231/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

1. El Parlament de Catalunya insta al govern a actuar amb la màxima coordi-
nació, transparència i previsió a l'hora de duu a terme les actuacions per fer 
front a la Covid19. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació, addició i supressió  

2. El Parlament de Catalunya insta a que l’intercanvi d’informació i la coo-
peració amb els Ajuntaments i els seus alcaldes en la presa de decisions del 
confinament del Segrià sigui el màxim de fluida possible, així com la infor-
mació confusa i poc concreta cap al conjunt de la ciutadania. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

3. Sol·licitar els recursos, col·laboració i ajuda del Govern de l’Estat quan si-
gui necessari en la lluita contra la pandèmia, així com l’exercici de les seves 
competències en matèries com el permís per la cura d’infants o persones de-
pendents quan aquests s’hagin de quarantena per la covid19, evitant les situ-
acions viscudes anteriorment. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició  

4. Impulsar línies d’ajuts específiques per compensar els greus perjudicis eco-
nòmics i socials, a empreses i famílies, ocasionats per la Covid-19 i el confi-
nament del Segrià. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

5. Donar publicitat de les dades i la situació epidemiològica que varen justi-
ficar el confinament de Lleida i els sis municipis del Segrià. 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

11. Augmentar en cas necessari la dotació de Mossos d’Esquadra a les Co-
marques de Lleida, i a les zones rurals, per tal de garantir la seguretat i tot el 
desplegament del Procicat. Al mateix temps, formar els agents i assegurar les 
mesures d’autoprotecció suficients pels agents per tal que duguin a terme de 
manera segura les tasques encomanades. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 76077) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el Baix Segrià 
(tram. 302-00231/12).  

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició d’un nou article 1Bis 

1.Bis “El Parlament de Catalunya agraeix a tots els treballadors i treballa-
dores del sistema sanitari la seva dedicació i esforç fets durant tots els mesos 
passats de la pandèmia provocada per la COVID-19 i els reconeix expressa-
ment els seus grans resultats assistencials.” 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició d’un nou article 1Ter 

1.Ter “El Parlament de Catalunya constata l'existència d'onades de robatoris, 
com per exemple a Sucs, que han dut a la creació de patrulles veïnals de vi-
gilància per combatre-les. En aquest sentit el Parlament manifesta que són 
els Mossos d'Esquadra els qui han de garantir la seguretat dels veïns i insta 
el Govern de la Generalitat a reforçar totes aquestes àrees de major risc, de 
la mateixa manera que en l'àmbit de l'ocupació d'habitatges.” 

Esmena 3 
GP de Ciutadans  
D'addició d’un nou article 1Quàter 

1.Quàter “El Parlament de Catalunya recorda al Govern que el març de 2017 
es va aprovar la Moció 104/XI del Parlament de Catalunya, presentada per 
Ciutadans, en la qual es van reflectir moltes de les actuacions del Govern de 
la Generalitat a la província de Lleida que resten pendents. Per aquest motiu 
el Par-lament recorda al Govern que cal complir urgentment aquests punts 
pendents, i que recollien temes de temàtica ben transversal que anaven des de 
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la gestió dels canals de reg, la priorització de temes socials i d'habitatge, en 
l'àmbit educatiu, de millora de la connectivitat i d’altres d’enorme interès i 
repercussió per a la ciutadania”.  

Esmena 4 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou paràgraf final a l'article 3  

3. "... tot incloent l'ajuda de les Forces Armades o de qualsevol institució que 
es presti a ajudar en la millora del control de la pandèmia.” 

Esmena 5 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou paràgraf final a l'article 4 

4. “...Amb especial consideració al sector de l’hostaleria, restauració i tu-
risme que han estat molt especialment colpejats per les restriccions ocasio-
nades per la COVID-19”.  

Esmena 6 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou paràgraf final a l'article 11 

11. “... Tot realitzant amb la màxima urgència la supervisió de l’estat actual 
de la climatització de totes les Comissaries dels Mossos d’Esquadra i repa-
rant amb la màxima celeritat les avaries i deficiències en la climatització, amb 
la finalitat de garantir les condicions laborals de tots els agents de policia...”  

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Jorge Soler González 
Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs 
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la polí-
tica industrial 

302-00233/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 75768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 300-
00284/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Impulsar i aprovar enguany, amb els actors socials integrants del Pacte Na-
cional per a la Indústria, l’elaboració d’un Pacte industrial per a la reactivació 
amb l’objectiu d’avaluar i acordar les intervencions necessàries per a minimit-
zar l’impacte de la crisi derivada de la covid-19 en el sector industrial. 

Aquest pacte, de durada limitada, no substituirà al Pacte Nacional per a la 
Indústria. Tindrà com a objectiu la intervenció en el curt termini per garantir 
la reactivació d’activitats i sectors en risc mantenint tant l’activitat productiva 
com l’ocupació. 

2. Impulsar un Pacte Nacional per a la Indústria 2030, amb l’objectiu d’acor-
dar les polítiques palanca necessàries per abordar una estratègia de reindustri-
alització i de transformació del model productiu sobre els eixos de l’Agenda 
europea 2030. 

Aquest pacte, de deu anys de durada, serà revisable meitat de la seva execució 
(any 2025) per tal d’avaluar la seva execució, l’eficiència de les mesures i 
l’adequació dels objectius. 

3. El PNI 2030 –a més de fixar nous objectius a mitjà i llarg termini– ha de 
garantir l’execució dels compromisos no complerts del PNI 2017-2020. Espe-
cialment en aquells que són centrals per a la transformació del model produc-
tiu català. 

El PNI 2030 incorporarà els compromisos no executats, especialment en els 
tres eixos següents:  

3.1 Transició energètica:  

a. L’aprovació de la Llei de Transició energètica i el desplegament del Pla 
Nacional Integrat d’Energia i Clima a Catalunya. 

b. La transformació de l’Institut d’Energia de Catalunya (Icaen) en l’Agència 
d’Energia de Catalunya, amb capacitat de planificació i governança sobre la 
transició energètica a Catalunya. 

c. La implementació del Pla d’Acció d’Eficiència energètica a la indústria ca-
talana amb la finalitat de reduir la intensitat energètica dels processos produc-
tius. 
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3.2 Economia circular:  

d. L’aprovació d’una nova llei de residus de Catalunya adequada als compro-
misos europeus en matèria de residus. 

e. La transformació de l’Agència de Residus de Catalunya en l’Agència de 
Recursos amb capacitat de planificació i governança sobre la transició a l’eco-
nomia circular. 

f. L’impuls d’una estratègia catalana de simbiosi industrial així com plans i 
programes d’ecodisseny, recuperació i reutilització de subproductes industri-
als. 

3.3 Indústria 4.0. 

a. Desplegar l’accés a la xarxa de banda ampla a tot el territori català. 

b. Desenvolupar el Hub d’impressió 3D amb la coparticipació dels agents eco-
nòmics i socials. 

c. Garantir la suficiència pressupostària dels Plans i programes de suport a les 
pimes en la transició a la indústria 4.0. 

4. Promoure la creació de Pactes territorials per a la indústria amb la partici-
pació del conjunt de les administracions municipals i supramunicipals i dels 
actors socials implicats amb l’objectiu d’adequar les polítiques industrials a la 
diversitat del territori català i d’implicar al conjunt d’administracions en el 
desplegament de l’estratègia industrial catalana. 

5. Garantir la suficiència pressupostària per a l’execució del Pla de suport a la 
indústria de l’automoció i de la mobilitat així com dels futurs acords de rein-
dustrialització dels centres de Nissan a Catalunya. 

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP 
CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 76082 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 8.9.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 76082) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política industrial (tram. 302-00233/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i refosa dels punts 2 i 3 en un sol punt 

2. Impulsar l'elaboració del Pacte Nacional per la Indústria, amb l'objectiu 
d'acordar les polítiques necessàries per abordar una estratègia de reindustri-
alització i de transformació del model productiu sobre els eixos de l'Agenda 
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Europea 2030. Aquest pacte s'elaborarà durant l'any 2021 de forma concer-
tada amb les diferents organitzacions i agents econòmics i socials de la in-
dústria per a que entri en vigor l'anys 2022. En aquesta participació i concer-
tació per al PNI es tindran en compte, i s'incorporaran al Pla en els casos en 
que el desenvolupament dels eixos hi estigui vinculat, els següents eixos es-
tratègics: 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 3.1.a) 

a. L’aprovació del projecte de llei de Transició energètica i elaboració i des-
plegament de la Prospectiva Energètica de Catalunya a l’horitzó 2050 (PRO-
ENCAT 2050) i del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2030.  

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 3.1.b) 

b. La transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en l’Agència Ca-
talana de l’Energia amb capacitat de planificació i governança sobre transi-
ció energètica a Catalunya. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 3.1.c) 

c. La implementació del Pla d’Acció per a la Transició Energètica a la indús-
tria catalana amb la finalitat d’avançar cap a un sector industrial neutre car-
bònicament, tot incrementant l’aportació de les energies renovables en la co-
bertura de la demanda energètica dels establiments industrials i reduint la 
intensitat energpetica dels seus processos productius. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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DOSSIER 
Segona part 

Punt 4 | Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació 
en lectura única i de les esmenes presentades subsegüents al dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries 

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge 

202-00080/12 

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES 

Reg. 76281 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 
REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM, 
SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 76281) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Elena Fort i Cisneros, 
diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, José Rodríguez 
Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, Yolanda López 
Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 
120.7 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
transaccionals al dictamen de la Proposició de llei de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge 
(tram. 202-00080/12).  
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Esmena transaccional 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Catalunya 
en Comú Podem, SP de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Crida Constituent 
Esmena transaccional entre l'esmena núm. 11 de GP de Junts per Catalunya i 
l'article 6 del text de la proposició de llei que queda amb el següent redactat. 

Article 6. Determinació de la renda inicial 

1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es 
concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del 
contracte no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge 
de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. 

Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arren-
dament, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de 
forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del 
contracte d’arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si 
l’habitatge afectat ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. Aquest darrer criteri no és d’aplicació en els supòsits 
següents:  

a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el 
contracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei. 

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges 
inicialment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial 
de determinació de rendes que els fos aplicable. 

2. En el cas que l'habitatge objecte de nou contracte hagi estat arrendat en els 
5 anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei i el propietari sigui persona 
física i la unitat de convivència del qual tingui els ingressos iguals o inferiors 
a 2,5 vegades l'IRSC, comptant-hi també les rendes dels arrendaments, en el 
nou contracte no serà d'aplicació el criteri establert a l'article 6.1,  paràgraf 
primer de la present Llei i s'aplicarà únicament el límit de la renda consignada 
en el darrer contracte d'arrendament d'acord amb l'establert al paràgraf segon 
de l'article 6.1. En aquest mateix supòsit, si la renda consignada en el darrer 
contracte d'arrendament és inferior al preu de referència, podrà incrementar-
se la mateixa fins l'esmentat preu de referència. 

El paràgraf anterior no serà d’aplicació quan els ingressos de l’arrendatari 
siguin iguals o inferiors a 3,5 vegades de l’IRSC ponderat. 

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos 
contractes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes 
de l’habitatge esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la 
renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada 
d’acord amb els apartats anteriors. 
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Esmena transaccional 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Catalunya 
en Comú Podem, SP de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Crida Constituent 
Esmena transaccional entre l'esmena núm. 15 de GP de Junts per Catalunya i 
l'article 7 del text de la proposició de llei que queda amb el següent redactat. 

1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus 
de lloguer d’habitatges que determina i difon el departament competent en 
matèria d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances 
de lloguer de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen 
en compte per a calcular l’índex esmentat en cada moment. A efectes d’aques-
ta llei es considera com a preu de referència l’índex de referència, sense tenir 
en compte les seves àrees superior i inferior. 

2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el 
document que genera el sistema d’indexació informant del valor de l’índex 
corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb les 
seves àrees inferior i superior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data 
de conclusió del contracte. 

2. Bis A banda de les característiques específiques esmentades a l'apartat 7.2, 
l'arrendador pot proposar un increment del preu de referència de forma 
anàloga a allò previst en l’article 11 per obres de millora. Així es pot incre-
mentar el preu de lloguer de referència en concepte d’obres executades en el 
darrer any que millorin l’habitabilitat, la seguretat, la confortabilitat i 
l'eficiència energètica de l'habitatge. L'increment del lloguer de referència es 
calcularà en base al capital invertit en la millora de l’habitatge segons allò 
establert per la normativa vigent d’arrendaments urbans i sempre respectant 
l’increment màxim que aquesta estableix. 

L’import de les subvencions i ajuts públics dels que es puguin beneficiar 
arrendadors per la millorar de l’habitatge no serà considerat com capital 
invertit pel càlcul de l’increment del lloguer de referència. 

L’increment en un cinc per cent del preu de referència previst en l’apartat 
següent no serà d’aplicació en aquest supòsit 

3. El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de 
referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant 
en €/m2, a la superfície útil de l’habitatge, llevat que les parts contractants 
acordin, ateses les característiques específiques de l’habitatge objecte d’arren-
dament, que el preu de referència s’ha de fixar en el valor indicat, incrementat 
o minorat en un cinc per cent. Les característiques específiques que les parts 
contractants poden tenir en compte, i que cal fer constar en el contracte, 
conjuntament amb els elements de que disposin per acreditar-les, han de ser 
almenys tres de les següents:  

a) Ascensor. 

b) Aparcament. 

c) Habitatge moblat. 

d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge. 

e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat. 

f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs. 

g) Serveis de consergeria en l’edifici. 

h) Vistes especials. 



Dossier Ple 60 
9 de setembre de 2020 

4 

 

Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’import exacte que 
consideren preu de referència, s’entén que aquest es correspon amb el previst 
en el primer apartat d’aquest article. 

4. En els casos que la renda inicial vingui determinada per la renda d’un 
contracte anterior, l’arrendador ha d’informar responsablement i per escrit 
l’arrendatari de l’import de la renda i de la data de l’anterior arrendament i 
justificarà l’establiment de la nova renda segons les disposicions de l’article 
6. L’arrendatari, una vegada formalitzat el contracte d’arrendament d’habitat-
ge, o amb caràcter previ si compta amb l’autorització escrita de l’arrendador, 
pot sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable del Registre de Fiances dels 
Contractes de Lloguer de Finques Urbanes la informació relativa a la data i la 
renda del contracte d’arrendament anterior. 

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

Susanna Segovia Sánchez Carles Riera Albert 
Portaveu del GP CatECP Representant del SP CUP-CC 

Elena Fort i Cisneros José Rodríguez Fernández 
Diputada del GP JxCat Diputat del GP ERC 

Yolanda López Fernández Maria Sirvent Escrig 
Diputada del GP CatECP Diputada del SP CUP-CC 
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