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PROJECTE DE LLEI DE REGULACIÓ DE L’ACCÉS DE LES PERSONES 

VULNERABLES A L’HABITATGE, EN ATENCIÓ AL SEU DRET INALIENABLE A 

UNA VIVENDA DIGNA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El reconeixement del dret a l’habitatge com a dret fonamental està vinculat 

a la seva consideració com una necessitat bàsica imprescindible per viure 

amb dignitat i seguretat, a desenvolupar lliurement la pròpia personalitat i a 

participar, fins i tot, en els assumptes públics. La seva vulneració posa en 

dubte la integritat física i mental de les persones, la seva vida privada i 

familiar, i la seva llibertat de residència. L’absència d’un habitatge digne 

afecte a la salut i al medi ambient, tant en termes individuals com a 

col·lectius, i menyscaba el dret al treball, a l’educació i fins i tot a la 

participació. No és estrany, per això, que la garantia del dret a l’habitatge 

aparegui vinculada, cada vegada més, a la del dret més ampli a un entorn 

urbà inclusiu, sostenible i democràticament gestionat o, si es prefereix, al 

dret a la ciutat.  

El somni de tenir casa pròpia s’ha convertit en un malson d’execucions 

hipotecàries, desnonaments i  sobreendeudament. Més de 200.000 famílies 

del nostre país tenen tots els seus membres en situació d’atur, amb una taxa 

d’atur que, tot i ser inferior a la mitjana de l’Estat, es trobava, amb dades 

d’abril de 2016, en el 17,4% de la població activa. Alhora la taxa de risc 

de pobresa o exclusió social a Catalunya se situava l’any 2014 en el 26% de 

la població entre 18 i 59 anys. L’Idescat indica també que, l’any 2014, el 

12,9% de la població de Catalunya tenia moltes dificultats per arribar a fi de 

mes. 
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en risc d’exclusió en l’àmbit de l’habitatge que existeixen a Catalunya. 

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de la 

vivenda, i el sobreendeutament hipotecari és, de fet, una de les 

problemàtiques més punyents. Segons les dades publicades pel Consell 

General del Poder Judicial, a Catalunya es van produir més de 15.000 

llançaments per execucions hipotecàries i procediments derivats de la Llei 

29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (LAU), durant l’any 

2015. D’aquests, més de 5.000 corresponien a execucions hipotecàries i prop 

de 10.000 a procediments derivats de la LAU. 

La Generalitat de Catalunya, a través de diferents programes d’actuació, està 

realitzant un esforç significatiu per incrementar el parc d’habitatge social i 

atendre de forma més ràpida i eficaç les necessitats de les persones i unitats 

familiars amb més riscos d’exclusió residencial.  

El Parlament Europeu, en la Resolució d’11 de juny de 2013 sobre habitatge 

social a la Unió Europea esmentada, «demana als estats membres i a les 

autoritats regionals i locals que adoptin mesures eficaces i incentivadores, 

basant-se en anàlisis prospectives de la necessitat d’habitatges, per lluitar 

contra l’existència d’habitatges buits de llarga durada, en especial, a les zones 

amb tensions, per lluitar contra l’especulació immobiliària i mobilitzar aquests 

habitatges per convertir-los en habitatges socials». 

Efectivament, països com França, Bèlgica, Regne Unit o els Estats Units 

d’Amèrica, entre d’altres, estableixen a través de la seva legislació mesures 

per combatre l’existència de pisos buits. Si bé tots aquests països recorren a 

mesures de foment, també tots combinen aquestes mesures amb 

intervencions públiques de limitació que poden arribar fins a l’expropiació de 

l’ús de la vivenda buida que incompleix la seva funció social (com és el cas 

anglès, en què la llei permet l’expropiació de l’ús d’habitatges privats que 

hagin estat buits almenys sis mesos, mitjançant l’aprovació de decrets de 

gestió d’habitatges buits (empty dwellings management orders, EDMO). 
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Com s’ha assenyalat, la Constitució reconeix el dret a una llar digne i 

adequada i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació 

(article 47), imposa també als poders públics el deure de garantir que el dret 

de propietat no s’exerceixi de manera antisocial (article 33) i subordina tota 

la riquesa, sigui quina en sigui la titularitat, a l’interès general (article 128). 

Així mateix, l’article 5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que 

totes les persones tenen dret a viure lliures de situacions d’explotació i 

maltractaments, com les que, de facto, comporten la manca d’un habitatge 

digne o el sobreendeutament. 

Per tant, cal una major intervenció pública al mercat del sòl i l’habitatge, 

dinamització i mobilització del sòl públic per destinar-ho a la construcció 

d’habitatges socials, i lluita contra la corrupció i l’especulació urbanística, i 

garantir un habitatge digne i adequada a tots els grups socials, incloent els 

més desfavorits, i contribuir a la cohesió social dels barris, evitant 

l’amuntegament i la marginalizació d’algunes zones de la perifèria de les 

ciutats. 

Aquesta Llei consta de divuit articles agrupats en tres capítols, i de cinc 

disposicions addicionals i cinc disposicions finals. 

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte 

1.1. L’objecte d’aquesta Llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció 

del dret a la vivenda i serveis socials, així com la regulació dels procediments 

extrajudicials de resolució de conflictes derivats de les relacions de consum, 

en relació a les persones físiques residents a la nostra terra que es troben en 

situació o en risc d’exclusió residencial. 
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1.2. El que disposa aquesta Llei s’entén sense prejudici d’altres mesures 

protectores previstes a la normativa vigent en vigor. En el cas de concurrència 

de règims que resultin incompatibles, s’estarà al que resulti més beneficiós 

per a la persona interessada, a petició d’aquesta. 

Article 2. Principis 

Les polítiques públiques que es promoguin en compliment d’aquesta 

normativa estan sotmeses als principis següents: 

a) col·laboració i coordinació de totes les administracions públiques catalanes 

en la garantia del dret al gaudiment d’una casa o pis digne, adequat i 

accessible. 

b) coherència de les actuacions públiques i privades en les iniciatives 

relacionades amb l’efectivitat del dret a accedir a l’ocupació legal d’un 

habitatge digne i adequat. 

c) planificació i programació de les polítiques públiques d’habitatge i 

allotjament dotacional, des de la consideració que l’habitatge de lloguer és 

un instrument fonamental per donar resposta al manament constitucional 

representat en el dret a una vivenda, amb la dotació econòmica corresponent. 

d) foment de la participació de les entitats privades en la solució de les 

situacions d’emergència social, i responsabilitat en el compliment de la funció 

social de l’habitatge. 

e) eradicació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret al gaudiment 

d’un habitatge. 

f) establir mesures d’acció positiva a favor dels col·lectius més vulnerables. 

g) aportació dels mitjans personals, tècnics i financers necessaris per garantir 

els drets i les mesures contingudes en aquesta Llei, sota el principi de 

coresponsabilitat en les despeses a realitzar. 
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Article 3. Fórmules d’actuació 

3.1. Les administracions públiques catalanes, en protecció de les persones 

que es troben en situació o en risc d’exclusió residencial o de vulnerabilitat, 

al marge d’altres fórmules previstes a la resta de l’ordenament jurídic que 

siguin compatibles, poden adoptar les fórmules d’actuació següents: 

a) mediació en l’àmbit del consum. 

b) expropiació temporal de cases buides. 

c) obligació de reallotjament, en determinats supòsits, de persones o unitats 

familiars en risc d’exclusió residencial. 

d). expropiació del dret d’ús en els casos previstos en aquesta norma. 

3.2. Les fórmules d’actuació previstes en aquesta Llei s’han d’aplicar d’acord 

amb els principis de proporcionalitat i lleialtat institucional, adoptant la que 

sigui menys perjudicial per als administrats i que garanteixi l’ús adequat de 

l’habitatge. Igualment han de complir el principi de subsidiarietat, tant en 

l’exercici de les fórmules d’actuació previstes en aquesta Llei, com en 

l’aplicació del marc sancionador, d’acord amb el que disposa la disposició final 

primera de la Llei 24/2015, del 29 de juliol. 

Article 4. Definicions 

a) Situació de sobreendeutament: 

Situació d’incapacitat manifesta d’una persona per fer front als seus deutes 

derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com 

l’atur, la incapacitat d’un membre de la unitat familiar o d’altres situacions 

anàlogues, així com les circumstàncies econòmiques i financeres que hagin 

suposat un augment significatiu de la càrrega hipotecària, alienes totes elles 
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a la voluntat del deutor, que provoquen una disminució important de la seva 

capacitat econòmica. 

b) Persona sobreendeutada: 

Persona física que es troba en situació de sobreendeutament, com a deutor 

principal o de manera solidària, avalador o fiador, com a conseqüència d’una 

o diverses relacions de consum. 

c) Relació de consum: 

La que es defineix a l’article 111-2.m) de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 

Codi de consum de Catalunya. 

d) Pis habitual: 

Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràcter permanent i 

continuat. Només pot haver-hi una vivenda habitual simultània per a cada 

unitat de convivència. L’acreditació de l’habitatge habitual es pot fer amb 

l’empadronament, la declaració de la renda, la inclusió en el cens electoral o 

qualsevol altre document acreditatiu del domicili principal. 

e) Risc d’exclusió residencial: 

Situació econòmica personal prevista als apartats 10 i 11 de l’article 5 de la 

Llei 24/2015, del 29 de juliol. 

f) Situació d’exclusió residencial: 

Les persones o unitats familiars que no disposen d’habitatge o han perdut la 

propietat o la possessió immediata de l’immoble que és el seu habitatge i que 

no tenen un habitatge alternatiu ni ingressos suficients per aconseguir un 

habitatge digne i adequat, amb un nivell d’ingressos inferiors a l’indicat a 

l’apartat anterior. 

g) Bona fe de la persona deutora: 
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La bona fe de la persona sobreendeutada es presumeix quan aquesta situació 

ha esdevingut per causes sobrevingudes. 

h) Estudi d’orientació: 

Estudi basat en l’anàlisi dels elements actuals i futurs que determinen l’actiu 

i el passiu de la persona sobreendeutada, així com la seva situació personal i 

familiar, en què es tindrà en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i 

les condicions socials. 

i) Pla de sanejament: 

Un programa integral i econòmic respecte al passiu, per donar compliment a 

les obligacions de crèdit de la persona sobreendeutada, que té per objecte 

restablir la solidesa econòmica de la persona sobreendeutada, amb l’adopció 

de mesures de reorganització, reestructuració, períodes d’espera, quitances 

o condonació dels deutes i de les despeses. 

CAPÍTOL II. MESURES PER A AUGMENTAR EL PARC 

SOCIAL D’HABITATGES ASSEQUIBLES DE LLOGUER 

Article 15. Expropiació temporal de pisos buits per causa d’interès 

social 

1. D’acord amb la normativa d’expropiacions, les administracions públiques 

catalanes, per causa d’interès social, a l’efecte de dotar-se d’un parc social 

d’habitatges assequibles de lloguer per atendre les necessitats d’habitatge de 

les persones que es troben en situació de risc o d’exclusió residencial, poden 

procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, per un termini 

mínim de quatre anys i un màxim de deu anys, d’acord amb l’article 72 de la 

Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa (LEF). 
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2. A l’efecte del que disposa l’article 72 de la LEF, cal la concurrència dels 

requisits següents: 

a) que els immobles es trobin en les àrees indicades en l’apartat 5 de l’article 

12 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, o en aquells municipis declarats 

per decret del Govern de la Generalitat, atenent a la demanda de les 

necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges buits existent en l’àmbit 

territorial corresponent. En la determinació d’aquest àmbit, amb audiència de 

les entitats locals afectades, s’ha de donar participació al Consell de Governs 

Locals o a les organitzacions associatives dels ens locals més representatives. 

b) que els habitatges es trobin inscrits al Registre d’habitatges buits i 

d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles de ser-ho, o 

pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges 

inscrits en aquell Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el 

titular actual sigui un fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat 

mitjançant la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils. 

3. El procediment s’iniciarà mitjançant la comunicació al titular de l’habitatge, 

a l’efecte que acrediti, en el termini d’un mes, que disposa d’un contracte que 

habiliti per a la seva ocupació. Passat aquest termini, s’iniciarà el procediment 

expropiatori, el qual conclourà si s’arriba a un acord per a la cessió 

convencional de l’ús de l’habitatge a una Administració pública catalana 

perquè aquesta estableixi d’un lloguer social, que se subscriurà el termini de 

tres mesos. 

4. Atenent a la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de 

l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’urgent 

ocupació, als efectes previstos a l’article 52 de la LEF. 

5. El que disposa aquest article està sotmès al compliment per part del 

beneficiari de la càrrega de complir amb la funció desatesa, causa de 



 

 

 

9 

 

l’expropiació temporal, en el termini d’un mes a partir del moment en què 

l’habitatge estigui en condicions d’ús efectiu i adequat. 

6. L’import de l’expropiació temporal es determinarà mitjançant l’acord de les 

parts, atenent als criteris de lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 

24/2015, del 29 de juliol; en cas de manca d’acord, s’iniciarà l’expedient de 

just preu, que fixarà el Jurat d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la seva 

normativa reguladora. En tot cas, en la determinació de l’import s’haurà de 

tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge, a l’efecte de garantir 

que l’immoble es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, tal com estableix 

l’article 30 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre. 

7. L’exercici d’aquest dret es farà d’acord amb el principi de proporcionalitat, 

tenint en compte les necessitats residencials existents al municipi 

corresponent, i l’esforç o càrrega en relació amb la cessió d’habitatge de 

lloguer assequible que hagi estat realitzada per part del titular de l’habitatge 

d’immobles de la seva titularitat, directa o indirecta. 

8. El termini a què fa referència l’apartat 1 comptarà a partir de l’ocupació 

efectiva de l’habitatge, una vegada aquest hagi estat adequat. 

9. El pagament del just preu es podrà realitzar de forma fraccionada, en 

períodes mensuals. 

10. El que preveu aquest article també es pot aplicar per a expropiar béns 

inmobles i oficines propietat de l’Estat espanyol que no tinguin ús i que 

passaran directament a la Generalitat de Catalunya.  

CAPÍTOL III. MESURES PER A RESOLDRE LA MANCA 

DE CASA DE LES PERSONES O UNITATS FAMILIARS 

VULNERABLES 
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Article 16. Obligació de reallotjament en determinats supòsits de 

persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial. 

17.1. S’estableix un sistema transitori i excepcional per al reallotjament dels 

ocupants de determinats habitatges quan les persones o unitats familiars que 

els ocupen es troben en risc d’exclusió residencial i es puguin trobar en una 

situació de pèrdua de l’habitatge, sempre que no tinguin cap altre habitatge 

en propietat. 

17.2. Els supòsits de pèrdua de l’habitatge previstos en aquest article són els 

següents: 

a) La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en 

pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge habitual o la 

signatura de la compravenda d’un habitatge que tingui com a causa de la 

venda la impossibilitat per part del prestatari de retornar el préstec o crèdit 

hipotecari. 

b) L’execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de 

lloguer. 

3. Estan obligats, com a última mesura, a oferir als ocupants de l’habitatge 

que es trobin en les condicions de l’apartat primer d’aquest article un 

reallotjament en un habitatge de la seva titularitat, en règim de lloguer i per 

un termini de tres anys, els adquirents dels habitatges i els instants dels 

processos judicials d’execució hipotecària o de desnonament per impagament 

de rendes de lloguer descrits en els apartats a) i b) anteriors que, a la vegada, 

siguin persones jurídiques titulars d’habitatges inscrits, o susceptibles de ser-

ho, en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol 

habilitant o siguin persones jurídiques titulars d’habitatges que hagin adquirit 

d’un titular d’habitatges inscrits en aquell Registre en primera o ulteriors 

transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius 
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o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o 

participacions de societats mercantils. 

4. L’obligació de reallotjament se subjecta a les condicions següents: 

a) Durant la vigència del contracte lloguer, la renda contractual s’ha d’ajustar 

al que disposa l’article 5.7.a) de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, la qual es 

revisarà anualment i quan canviïn les condicions de la persona o unitat 

familiar. 

b) L’habitatge alternatiu es trobarà al mateix terme municipal, llevat que es 

disposi d’un informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat 

a un altre terme municipal no ha d’afectar negativament la situació de risc 

d’exclusió residencial de la unitat familiar. 

c) L’obligació de reallotjament és d’aplicació abans de l’adquisició del domini 

en el cas de l’apartat 2.a), o a partir del moment que hagi estat notificada la 

voluntat de presentar, o s’hagi presentat, la demanda judicial d’execució 

hipotecària o de desnonament per manca de pagament de les rendes de 

lloguer en els casos previstos a l’apartat 2.b). 

d) L’oferiment de reallotjament a què fa referència l’apartat 3 anterior s’ha 

de comunicar, en un termini de tres dies hàbils a partir de la realització de 

l’oferta, a l’ajuntament del municipi en el que es troba situat l’habitatge i a 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

e) Passats trenta dies de l’oferiment de reallotajament sense haver-ne estat 

formalment aceptada, s’entén rebutjada. 

5. La vigència de les mesures previstes en aquest article s’estableix amb un 

caràcter temporal màxim de tres anys a partir de l’endemà de l’entrada en 

vigor d’aquesta Llei, sense perjudici de la durada dels contractes de lloguer 

concertats a l’empara d’aquest article. 
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Article 17. Condonació de deutes i impossibilitat de fer 

embargaments  

17.1. Els bancs i caixes d’estalvi no poden embargar ni subhastar aquells 

pisos o cases derivats d’acords de compensació o dació en pagament de 

préstecs o crèdits hipotecaris sobre la vivenda, establerts per la impossibilitat 

de retornar el préstec hipotecari, quan el transmitent o la unitat familiar que 

la integra no tingui una alternativa d’habitatge pròpia i es trobi en situació de 

risc d’exclusió residencial. 

17.2. En aquest cas, les persones o unitats familiars que consideren que es 

troben en aquesta situació han de posar-ho en coneixement de l’òrgan de 

l’Administració competent en matèria de serveis socials, el qual ha d’emetre 

un informe sobre l’existència de situació de risc d’exclusió residencial o 

vulnerabilitat i, en cas que sigui favorable, els atorgarà la condonació dels 

deutes i la plena propietat del pis sense cap càrrega. . 

Article 18. Informes socials de vulnerabilitat en procediments 

judicials d’execució hipotecària o de desnonament 

1. En els procediments judicials d’execució hipotecària o de desnonament en 

què els executats i els familiars que hi conviuen estarien en risc de no 

disposar d’un habitatge de reallotjament si es fes efectiu el llançament, les 

administracions públiques competents han de facilitar als afectats, o 

directament a l’òrgan judicial actuant, els informes socials de vulnerabilitat 

que acreditin aquesta situació, als efectes de sol·licitar la suspensió o 

l’ajornament temporal del procediment, o, si escau, de preparar una 

demanda d’empara. Aquests informes han de consignar les gestions que 

s’han fet per a facilitar el reallotjament dels afectats, els ajuts necessaris per 

a garantir llurs drets i els terminis previstos. Així mateix han de donar 

instruccions als jutges i tribunals per a protegir les persones vulnerables. 
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2. L’Administració de la Generalitat ha de subscriure protocols amb els òrgans 

de govern judicial a Catalunya als efectes de la comunicació de les dades de 

les persones que, com a conseqüència de diligències de llançament, es poden 

trobar en una situació d’exclusió residencial, en el marc de la normativa de 

serveis socials i per a l’exercici de les competències en aquesta matèria. En 

atenció a la situació de vulnerabilitat, aquesta comunicació de dades no s’ha 

de fer d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i 

no requereix el consentiment de l’interessat. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Entrada en vigor 

Aquesta norma entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en els 

diaris oficials corresponents. 

Segona.  

Les administracions públiques catalanes han de determinar fórmules de 

cooperació i intercanvi d’informació, respectant la normativa de protecció de 

dades, a l’efecte d’establir els marcs convencionals i pressupostaris adequats 

per donar compliment a les previsions d’aquesta Llei, en el marc de les 

disponibilitats pressupostàries existents. 

Tercera. Convenis de la Generalitat i la resta d’administracions 

públiques catalanes 

1. La Generalitat i la resta d’administracions públiques catalanes, dins llurs 

competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les persones 

jurídiques titulars d’habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i 

habitatges ocupats sense títol habilitant. 
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2. L’objectiu d’aquests convenis és la concertació de mecanismes 

complementaris als que estableix aquesta llei per tal de fomentar mesures 

d’augment del parc social d’habitatges assequibles de lloguer, i per a evitar 

que les persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial quedin sense 

habitatge. 

Quarta. Augment del parc d’habitatge públic 

La Generalitat, per a emparar millor el dret a l’habitatge i complir les 

obligacions derivades d’aquesta llei, ha de presentar, en el marc del Pla 

sectorial de l’habitatge, un pla d’ampliació del seu parc d’habitatge públic, a 

fi de disposar d’un nombre suficient d’habitatges per a acollir de manera 

temporal persones en situació de risc residencial. 

Novena. Recollida i tractament de dades de caràcter personal 

A l’efecte de garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics 

d’aigua potable, d’electricitat i de gas, les administracions públiques que, a 

l’empara d’aquesta Llei i de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, hagin d’adoptar 

mesures per atendre els supòsits d’exclusió residencial i de pobresa 

energètica, poden recollir i tractar totes les dades de caràcter personal que 

siguin necessàries i adequades, sense que calgui obtenir el consentiment de 

la persona afectada per a la comunicació d’aquestes dades. 

Amb la mateixa finalitat, les persones jurídiques que, com a propietàries 

d’habitatges, com a titulars de crèdits personals o hipotecaris o com a 

comercialitzadores dels subministraments bàsics estan obligades per aquesta 

Llei i per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, han de comunicar als serveis socials 

municipals competents les dades personals mínimes necessàries que aquests 

els requereixin per tal que puguin atendre i, si escau, evitar els casos 

d’exclusió residencial o pobresa energètica conforme a les previsions 

d’aquesta Llei, sense que calgui el consentiment de la persona afectada per 

a la comunicació d’aquestes dades. També estan obligats a aquesta 
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comunicació els poders públics que per raó de l’exercici de les seves 

competències tinguin coneixement de situacions d’exclusió residencial i de 

pobresa energètica. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Ocupació d’habitatges sense títol habilitant  

La utilització temporal per part de les Administracions Públiques d’habitatges 

ocupats sense títol habilitant, adquirits per expropiació forçosa o per cessió 

convencional, atendrà als criteris determinats per les meses de valoració 

d’emergències socials i econòmiques, en el marc de la seva normativa 

reguladora. 

Tercera. Pròrroga de les mesures fixades per l’article 16 

El termini previst a l’article 17 podrà ser prorrogat pel Govern de la 

Generalitat per un període màxim de tres anys, si a la finalització del mateix 

es mantenen les condicions d’emergència social que han justificat la seva 

adopció. 

 


