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Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució del pressupost 
de la Generalitat
250-00714/11
Tramesa a la Comissió 86
Termini de presentació d’esmenes 86
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Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb origen en la 
repressió de la dictadura franquista
250-00715/11
Tramesa a la Comissió 86
Termini de presentació d’esmenes 86
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clista en l’àmbit judicial
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Tramesa a la Comissió 86
Termini de presentació d’esmenes 86
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250-00721/11
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250-00722/11
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250-00723/11
Tramesa a la Comissió 88
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250-00724/11
Tramesa a la Comissió 88
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250-00725/11
Tramesa a la Comissió 89
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00726/11
Tramesa a la Comissió 89
Termini de presentació d’esmenes 89

Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00727/11
Tramesa a la Comissió 89
Termini de presentació d’esmenes 89

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00728/11
Tramesa a la Comissió 90
Termini de presentació d’esmenes 90
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00729/11
Tramesa a la Comissió 90
Termini de presentació d’esmenes 90

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00730/11
Tramesa a la Comissió 90
Termini de presentació d’esmenes 90

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00731/11
Tramesa a la Comissió 90
Termini de presentació d’esmenes 91

Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00732/11
Tramesa a la Comissió 91
Termini de presentació d’esmenes 91

Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00733/11
Tramesa a la Comissió 91
Termini de presentació d’esmenes 91

Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00734/11
Tramesa a la Comissió 91
Termini de presentació d’esmenes 91

Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00735/11
Tramesa a la Comissió 92
Termini de presentació d’esmenes 92
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250-00736/11
Tramesa a la Comissió 92
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250-00737/11
Tramesa a la Comissió 92
Termini de presentació d’esmenes 92
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interí de les presons
250-00738/11
Tramesa a la Comissió 93
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Tramesa a la Comissió 93
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Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació amb Microsoft i Seidor
250-00741/11
Tramesa a la Comissió 93
Termini de presentació d’esmenes 94

Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de Camarasa
250-00742/11
Tramesa a la Comissió 94
Termini de presentació d’esmenes 94
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Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya
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Tramesa a la Comissió 94
Termini de presentació d’esmenes 94
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250-00744/11
Tramesa a la Comissió 94
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250-00747/11
Tramesa a la Comissió 95
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Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys de l’Escola In-
termunicipal del Penedès
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Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis socials per a 
incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les matemàtiques 
i les ciències
250-00750/11
Tramesa a la Comissió 96
Termini de presentació d’esmenes 96

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les persones amb dis-
capacitat
250-00751/11
Tramesa a la Comissió 96
Termini de presentació d’esmenes 96

Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta eficiència i de baix cost, 
des de la carretera B-23 fins a l’entrada de Barcelona
250-00753/11
Presentació: GP JS, GP SOC 97

Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris i personal in-
terí de presons
250-00754/11
Presentació: GP C’s 98

Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit
250-00755/11
Presentació: GP C’s 99

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els escolars
250-00756/11
Presentació: GP C’s 100

Proposta de resolució sobre l’adequació del Codi ictus als infants i els joves
250-00757/11
Presentació: GP C’s 102

Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11
Presentació: GP C’s 103
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre la protecció dels refu-
giats a Catalunya
251-00006/11
Presentació: GP SOC, GP JS, Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP, Gabriela Serra Frediani, 
del GP CUP-CC 104

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00016/11
Tramitació en Comissió 105

Informe del Síndic de Greuges sobre la contaminació provocada per purins
360-00017/11
Tramitació en Comissió 105

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 83/XI, sobre el transport sanitari a les zones 
de Terrassa i Sant Cugat del Vallès
290-00071/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  106

Control del compliment de la Resolució 107/XI, sobre l’ampliació del CAP Montivili, 
de Girona
290-00095/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  107

Control del compliment de la Resolució 126/XI, sobre el compliment de l’acord d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans
290-00113/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  108

Control del compliment de la Resolució 209/XI, sobre la transparència en les sub-
vencions del Departament de la Presidència
290-00194/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  109

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 45/XI, sobre les condicions laborals dels docents
390-00045/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 111

Control del compliment de la Moció 46/XI, sobre les polítiques per a la gent gran
390-00046/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 112

Control del compliment de la Moció 48/XI, sobre les mesures i polítiques a empren-
dre davant la situació d’emergència social
390-00048/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 115

Control del compliment de la Moció 74/XI, sobre l’espai català de comunicació au-
diovisual
390-00074/11
Designació de la Comissió competent 121

Control del compliment de la Moció 75/XI, sobre les places residencials i de cen-
tre de dia
390-00075/11
Designació de la Comissió competent 121

Control del compliment de la Moció 76/XI, sobre la planificació d’equipaments sa-
nitaris
390-00076/11
Designació de la Comissió competent 121
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Control del compliment de la Moció 77/XI, sobre l’ocupació juvenil
390-00077/11
Designació de la Comissió competent 121

Control del compliment de la Moció 78/XI, sobre la transparència del Govern
390-00078/11
Designació de la Comissió competent 122

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè exposi les conclu-
sions i les recomanacions respecte a l’acollida de persones amb dret d’asil de l’in-
forme .El asilo en España: un sistema poco acogedor.
356-00444/11
Sol·licitud 122

Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capa-
citat Intel·lectual, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
el Projecte integral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual
356-00446/11
Sol·licitud 122

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00046/11
Presentació: president de la Generalitat 123
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 383/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de 
remodelació, ampliació i millorament dels centres escolars
250-00379/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 15, 29.11.2016, DSPC-C 271

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, amplia-
ció i millorament dels centres escolars (tram. 250-00379/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 29477).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar les dotacions econòmiques 

anuals per a les obres destinades al millorament dels centres educatius públics de 
primària i els pressupostos destinats a les obres de remodelació, ampliació i millora-
ment (RAM) als centres escolars de Catalunya, i a disposar-ne la destinació d’acord 
amb els ajuntaments.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; la vicepresidenta de la 

Comissió, Maria Senserrich i Guitart

Resolució 384/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de l’Institut Bruguers, de Gavà
250-00380/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 15, 29.11.2016, DSPC-C 271

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bru-
guers, de Gavà (tram. 250-00380/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29472).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar dins l’any 2016 un calendari d’execució per a la construcció del nou 

Institut Bruguers, de Gavà, i trametre’l a la Comissió d’Ensenyament d’aquest Par-
lament, al centre educatiu i a l’Ajuntament de Gavà.

b) Iniciar les obres de construcció del nou Institut Bruguers, de Gavà, abans de 
finalitzar l’any 2016.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; la vicepresidenta de la 

Comissió, Maria Senserrich i Guitart
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Resolució 385/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de 
l’oferta educativa de l’Escola Gavà Mar amb dues línies d’ESO
Tram. 250-00381/11 i 250-00419/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 15, 29.11.2016, DSPC-C 271

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola 
Gavà Mar en institut escola (tram. 250-00381/11), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut 
escola a Gavà (tram. 250-00419/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 30667).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar les accions i els tràmits ne-

cessaris per a garantir que l’1 de setembre de 2017 el centre educatiu públic Escola 
Gavà Mar, de Gavà, aculli dues línies d’ESO, per a fer possible l’extensió de l’educa-
ció secundària al barri de Gavà Mar, d’acord amb el protocol de col·laboració signat 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Gavà.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; la vicepresidenta de la 

Comissió, Maria Senserrich i Guitart

Resolució 386/XI del Parlament de Catalunya, sobre la revisió de la 
concessió d’ajuts per als menjadors escolars
250-00414/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 15, 29.11.2016, DSPC-C 271

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts 
per als menjadors escolars (tram. 250-00414/11), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
30683).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar el Decret 160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar 

de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenya-
ment, i garantir la gratuïtat del servei de menjador per als alumnes que es desplacen 
fora de llur municipi en els casos que estableix la norma, en concret, quan no hi hagi 
oferta pública del nivell educatiu corresponent.

b) Garantir que els alumnes que es veuen obligats a desplaçar-se fora de llur mu-
nicipi per falta d’oferta educativa puguin sol·licitar l’ajuda individual de menjador 
escolar per raons socioeconòmiques amb els mateixos barems socioeconòmics que 
els alumnes de segon cicle d’educació infantil i primària.
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c) Mantenir la gratuïtat del menjador escolar per als alumnes desplaçats forço-
sament a un centre de secundària concertat per resolució expressa de la comissió de 
garanties d’admissió per qüestions d’equitat educativa.

d) Obrir el servei de menjador en els centres públics de secundària que tenen jor-
nada compactada per als alumnes escolaritzats fora del municipi i per als alumnes 
no desplaçats de famílies desafavorides econòmicament.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; la vice-

presidenta de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’abús sexual infantil a 
Catalunya
360-00012/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 9, tinguda el 13.12.2016, 
DSPC-C 275.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya
200-00005/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 284)

Al BOPC 284, pàg. 3.

On hi diu:
«Termini: 2 dies hàbils (del 15.12.2016 al 16.12.2016).
Finiment del termini: 19.12.2016; 12:00 h.»

Hi ha de dir:
«Termini: 2 dies hàbils (del 14.12.2016 al 15.12.2016).
Finiment del termini: 16.12.2016; 12:00 h.»

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
La Ponència de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge, nomenada el dia 22 de novembre de 2016 i integrada pels diputats Marc Sol-
sona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designat ponent 
relator; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i 
Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i Joan Garriga Quadres, del Grup Par-
lamentari de les Candidatures d’Unitat Popular - Crida Constituent, de conformitat 
amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Pa-
lau del Parlament els dies 7 i 12 de desembre de 2016. Han assessorat la Ponència el 
lletrat Pere Sol i Ordis i l’assessora lingüística Marta Payà Canals, i l’ha assistida el 
gestor parlamentari Eduard Principal Galí.

Després d’estudiar el Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitat-
ge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial i les esmenes presen-
tades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, 
la Ponència ha establert l’Informe següent:
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Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-
00016/11)

Títol Preliminar. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquesta Llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del 

dret a l’habitatge i serveis socials, així com la regulació dels procediments extra-
judicials de resolució de conflictes derivats de les relacions de consum, en relació 
amb les persones físiques residents a Catalunya que es troben en situació o en risc 
d’exclusió residencial.

1.2. El que disposa aquesta Llei s’entén sense perjudici d’altres mesures protecto-
res previstes a la normativa vigent. 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.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 1
GP Socialista (1)

De supressió

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 1.
«Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del 

dret a l’habitatge [...]»

Esmena 2
GP de Ciutadans (1)

De modificació de l’apartat 1.1. de l’article 1 que quedaria redactat de la següent 
manera

«Article 1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquesta Llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del 

dret a l’habitatge i serveis socials, així com la regulació dels serveis i les prestacions 
publiques destinades a les persones físiques residents a Catalunya que es troben en 
situació o en risc d’exclusió residencial.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Principis
Les polítiques públiques que es promoguin en compliment d’aquesta Llei estan 

sotmeses als principis següents:
a) col·laboració i coordinació de totes les administracions públiques catalanes en 

la garantia del dret al gaudiment d’un habitatge digne, adequat i accessible.
b) coherència de les actuacions públiques i privades en les iniciatives relacio-

nades 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 fona-
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mental per donar resposta al manament constitucional representat en el dret a un 
habitatge, 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’ha-
bitatge.

e) eradicació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret al gaudiment d’un 
habitatge.

f) establiment de mesures d’acció positiva a favor dels col·lectius més vulnera-
bles.

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.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 3
GP Socialista (2)

De modificació

Es canvia l’ordre dels principis establerts en l’Article 2. Els principis formulats 
en les lletres e i f passen a ser els de les lletres a i b. Els principis formulats en les 
lletres a i b passen a ser els de les lletres e i f.

Lletra a
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (1)

D’addició d’una nova lletra abans de la lletra a de l’article 2

«[...] funció social de la propietat en relació a la satisfacció del dret fonamental a 
disposar d’un habitatge digne i adequat per a les persones en situació vulnerable.»

Addició de noves lletres
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (2)

D’addició d’una nova lletra h a l’article 2

«h) prevenció, amb l’establiment de mesures i actuacions que permetin incidir en 
els procediments de llançament del seu habitatge habitual, quan les persones afec-
tades poden veure vulnerats els seus drets fonamentals i mentre se’ls faciliten alter-
natives o ajuts per accedir a un habitatge digne.»

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (3)

D’addició d’una nova lletra i a l’article 2

«i) suficiència de recursos públics: els pressupostos de la Generalitat han de con-
tenir les previsions necessàries per garantir l’efectivitat de les mesures de reallotja-
ment o d’ajuda, mitjançant partides ampliables en funció de les necessitats reals.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 3, 4 i 5.
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TEXT PRESENTAT

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, al marge d’altres fórmules pre-
vistes 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 d’habitatges buits.
c) obligació de reallotjament, en determinats supòsits, de persones o unitats fa-

miliars en risc d’exclusió residencial.
d). expropiació del dret d’ús en els casos previstos en aquesta Llei.
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 fór-
mules 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.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves lletres
Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (4)

D’addició d’una nova lletra e a l’apartat 3.1. de l’article 3

«e) ajudes econòmiques que permetin mantenir l’ús de l’habitatge habitual.»

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (5)

D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 3.1. de l’article 3

«f) ajudes econòmiques al reallotjament.»

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (6)

D’addició d’una nova lletra g a l’apartat 3.1. de l’article 3

«g) suport i informació, tant a l’administració de justícia com als particulars im-
plicats en procediments que puguin suposar la pèrdua del seu habitatge habitual, 
per tal d’evitar situacions de vulneració dels seus drets fonamentals.»

Esmena 10
GP Socialista (3)

D’addició

S’addiciona una nova lletra e a l’apartat primer de l’article 3, amb la redacció 
següent:

«e) pagaments d’ajuts necessaris per garantir l’accés a un habitatge com a suport 
bàsic a les famílies en situació de vulnerabilitat.»
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Addició de nous apartats
Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (7)

D’addició d’un nou apartat 3.3. a l’article 3

«3.3. De conformitat amb el mandat de l’Estatut de Catalunya i la seva concreció 
en la Llei del Dret a l’Habitatge 17/2007 de 28 de desembre, les activitats vincula-
des amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials contemplades en la 
present norma es configuraran com un servei d’interès general per tal d’assegurar 
un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans i ciutadanes.»

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (8)

D’addició d’un nou apartat 3.4. a l’article 3

«3.4. Tots els ciutadans, en l’exercici de l’acció pública en matèria d’habitatge, 
poden exigir davant els òrgans administratius i la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa el compliment de la legislació, així com de les disposicions i mesures esta-
blertes pel planejament urbanístic referides a aquesta matèria.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 7, 8, 9 i 10.
Els ponents del GP CSP i del GP CUP-CC retiren les esmenes 11 i 12.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Definicions
a) Situació de sobreendeutament:
Situació d’incapacitat manifesta d’una persona per fer front als seus deutes de-

rivats 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 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 prin-

cipal 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) Habitatge habitual:
Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràcter permanent i continuat. 

Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani 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 pro-

pietat o la possessió immediata de l’immoble que és el seu habitatge i que no tenen 
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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:
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 re-
organització, reestructuració, períodes d’espera, quitances o condonació dels deutes 
i de les despeses.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 13
GP de Ciutadans (2)

De modificació de l’article 4 que quedaria redactat de la següent manera

«Article 4. Definicions
a) Situació de sobreendeutament: segons al previst a la normativa concursal 

aplicable, és la impossibilitat actual o imminent de fer front als seus deutes derivats 
de manera regular amb el seu patrimoni actual i futur.

b) Persona sobreendeutada: Persona física que es troba en situació de sobreen-
deutament, 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 con-
sum de Catalunya.

d) Habitatge habitual: Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràc-
ter permanent i continuat. Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani 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 qual-
sevol altre document acreditatiu del domicili principal que indubitadament acrediti 
el caràcter permanent i continuat de l’habitatge i la inexistència de dret d’ús sobre 
qualsevol altre habitatge.

e) Risc d’exclusió residencial: Situació econòmica personal que impossibilita
transitòria o continuadament l’accés a l’ús d’un habitatge mitjançant els meca-

nismes de lliure mercat. Es presumeix que una persona es troba en risc d’exclusió 
residencial quan estigui en la situació prevista a l’apartat 10 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 dispo-
sen 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’in-
dicat a l’apartat anterior.

g) Bona fe de la persona deutora: La bona fe de la persona sobreendeutada es 
presumeix quan la situació es deguda a causes no imputables a la mateixa. La de-
terminació de l’eventual concurs de creditors com a culpable comportarà la pèrdua 
de qualsevol benefici o prestació previst en aquesta llei.

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 situa-
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ció personal i familiar, en què es tindrà en compte el patrimoni, els ingressos econò-
mics i les condicions socials.

i) Pla de viabilitat i proposta d’acord extrajudicial de pagaments: segons el pre-
vist a la normativa concursal aplicable, un programa integral i econòmic respecte al 
passiu, per donar compliment a les obligacions de crèdit de la persona sobreendeu-
tada, que té per objecte restablir la solidesa econòmica de la persona sobreendeuta-
da, amb l’adopció de mesures de reorganització, reestructuració, períodes d’espera, 
quitances o condonació dels deutes i de les despeses.»

Lletra d
Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (1)

De modificació de l’article 4 lletra d

«Article 4. Definicions
d) Habitatge habitual:
Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràcter permanent i continuat. 

Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani 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 mitjà de prova o docu-
ment acreditatiu del domicili principal.»

Addició de noves lletres
Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (2)

D’addició d’una nova lletra j a l’article 4

«j) Situació d’ocupacions sense títol habilitat:
Les persones o unitats familiars que es troben en una situació d’exclusió residen-

cial a la que fa referència la lletra e) del present article i ocupen de manera pacífica 
i continuada un habitatge que constitueix el seu habitatge habitual.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 15 amb 
la següent redacció:

«j) Situació d’ocupacions sense títol habilitant:
Les persones o unitats familiars que es troben en una situació d’exclusió residen-

cial a què fa referència la lletra e) i ocupen de manera continuada un habitatge que 
constitueix el seu habitatge habitual.»

Títol I. Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions 
d’Emergència Social

TEXT PRESENTAT

Article 5. Creació
Es crea la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència 

Social, que té per objecte coordinar l’actuació de les administracions públiques ca-
talanes en l’establiment de mecanismes de solució de conflictes i l’aplicació de les 
mesures d’acció protectora recollides en aquesta Llei, amb la participació de entitats 
sense ànim de lucre representatives d’interessos afectats.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 16
GP de Ciutadans (3)

De modificació de l’article 5

«Article 5. Creació
Es crea la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència 

Social, que té per objecte vigilar i avaluar l’actuació de les administracions públi-
ques catalanes en la provisió de serveis i prestacions i l’aplicació de les mesures 
d’acció protectora recollides en aquesta Llei, amb la participació de persones i en-
titats sense ànim de lucre representatives d’interessos afectats.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Estructura territorial
6.1. La Comissió s’estructura en seccions territorials la demarcació de les quals 

es correspon amb els àmbits territorials de les delegacions del Govern de la Gene-
ralitat.

6.2. La Comissió depèn del departament competent en matèria d’habitatge.
6.3. Per mitjà d’una ordre de la persona titular del departament competent en 

matèria de habitatge, es poden crear comissions en altres territoris, en funció del 
volum de feina o altres necessitats tècniques, per millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Composició
7.1. Cada secció territorial de la Comissió té la composició següent:
a) una persona representant del departament competent en matèria d’habitatge, 

que n’exerceix la presidència.
b) una persona representant del departament competent en matèria de consum.
c) una persona representant del departament competent en matèria d’economia.
d) una persona representant del departament competent en matèria de justícia.
e) una persona representant del departament competent en matèria de serveis 

socials.
f) dues persones representants de les entitats associatives municipalistes més re-

presentatives.
g) una persona representat de les organitzacions de persones consumidores, es-

collida pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
h) una persona representant de les entitats financeres i de crèdit.
i) una persona representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
j) una persona representant del Consell del Col·legis Territorials d’Administra-

dors de Finques de Catalunya o del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Catalunya, nomenada per la persona titular del departament com-
petent en matèria d’habitatge.

k) dues persones representants de les organitzacions sindicals més representati-
ves.
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j) tres persones representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya, 
que desenvolupen la seva activitat en defensa de les persones i de les situacions de 
vulnerabilitat social en defensa d’un habitatge digne, nomenades per la persona titu-
lar del departament competent en matèria d’habitatge.

7.2. Els membres de la Comissió, i si escau, els membres suplents són nomenats 
per la persona titular del departament competent en matèria d’habitatge, a proposta 
dels òrgans o entitats que en formen part.

Per tractar assumptes específics, es poden demanar informes a persones expertes 
en l’àmbit de la mediació o l’arbitratge, a professionals del sector financer o a per-
sones qualificades en la resolució de conflictes de naturalesa economicosocial, que 
poden assistir la Comissió, amb veu i sense vot.

7.3. La secretaria de cadascuna de les seccions territorials de la Comissió, amb 
veu i sense vot, és nomenada per la persona titular de la presidència, entre el perso-
nal funcionari del departament competent en matèria d’habitatge.

7.4. El departament competent en matèria d’habitatge ha de vetllar que la com-
posició de la Comissió atengui al principi de representació paritària de dones i ho-
mes prevista a l’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)

De supressió de les lletres h i j de l’article 7 punt 1

«Article 7. Composició
7.1. Cada secció territorial de la Comissió té la composició següent:
a) una persona representant del departament competent en matèria d’habitatge, 

que n’exerceix la presidència.
b) una persona representant del departament competent en matèria de consum.
c) una persona representant del departament competent en matèria d’economia.
d) una persona representant del departament competent en matèria de justícia.
e) una persona representant del departament competent en matèria de serveis 

socials.
f) dues persones representants de les entitats associatives municipalistes més re-

presentatives.
g) una persona representat de les organitzacions de persones consumidores, es-

collida pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
h) una persona representant de les entitats financeres i de crèdit.
i) una persona representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
j) una persona representant del Consell del Col·legis Territorials d’Administra-

dors de Finques de Catalunya o del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Catalunya, nomenada per la persona titular del departament com-
petent en matèria d’habitatge.

k) dues persones representants de les organitzacions sindicals més representati-
ves.

j) tres persones representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya, 
que desenvolupen la seva activitat en defensa de les persones i de les situacions de 
vulnerabilitat social en defensa d’un habitatge digne, nomenades per la persona titu-
lar del departament competent en matèria d’habitatge.»
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Lletra h
Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

De modificació de la lletra h de l’apartat 1, de l’article 7

«h) dos persones representants de les entitats financeres i de crèdit.»

Lletra j
Esmena 19
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació de l’article 7.j

«j) dues persones que representaran, una al Consell de Col·legis Territorials d’Ad-
ministradors de Finques de Catalunya, i una altra al Consell de Col·legis d’Agents de 
la Propietat Immobiliària de Catalunya.»

Lletra k
Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De modificació de la lletra k de l’apartat 1, de l’article 7

«k) dues persones representants dels principals agents econòmics i sindicals.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 19.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Funcions
Les funcions de la Comissió són:
a) intervenir com a òrgan de coordinació i supervisió en el procediment de me-

diació, en els termes establerts en aquesta Llei.
b) col·laborar en l’establiment de criteris comuns en l’actuació de les administra-

cions públiques catalanes en l’àmbit d’aplicació dels procediments de resolució de 
conflictes previstos en aquesta Llei.

c) informar i, si escau, ratificar el pla de sanejament que li sigui traslladat per la 
persona mediadora en el conflicte sotmès a mediació.

d) aprovar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació concur-
sal prevista a la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, 
reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

e) denunciar a les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que 
puguin resultar abusives o contràries a la llei, incloses les detallades a l’article 
251.6.4 del Codi de consum de Catalunya.

f) aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones a tots els nivells i 
a totes les etapes de les actuacions que es duguin a terme per a la protecció del dret 
d’habitatge de les persones que es troben en situació o en risc d’exclusió residencial.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 21
GP de Ciutadans (4)

De modificació de l’article 8 que quedaria redactat de la següent manera

«Article 8. Funcions Les funcions de la Comissió són:
a) intervenir com a òrgan d’avaluació i supervisió dels serveis i prestacions pre-

vistos en aquesta llei.
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b) col·laborar en l’establiment de criteris comuns en l’actuació de les adminis-
tracions públiques catalanes en l’elaboració dels informes de serveis socials, estudis 
d’orientació, plans de pagament i viabilitat patrimonial.

c) informar i assessorar a les administracions públiques catalanes amb relació 
amb les prestacions i serveis previstos en aquesta llei.

d) proposar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació con-
cursal prevista a la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportuni-
tat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

e) denunciar a les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que 
puguin resultar abusives o contràries a la llei, incloses les detallades a l’article 
251.6.4 del Codi de consum de Catalunya.

f) aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones a tots els nivells 
i a totes les etapes de les actuacions que es duguin a terme per a la protecció del 
dret d’habitatge de les persones que es troben en situació o en risc d’exclusió resi-
dencial.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Funcionament i adopció d’acords
9.1. Els acords de la Comissió s’adopten per majoria simple de vots. El vot del 

president, en cas d’empat, és diriment.
9.2. En tot allò no previst en aquesta Llei, el funcionament de la Comissió es re-

geix per la normativa general de funcionament dels òrgans col·legiats, especialment 
per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya.

9.3. Les persones membres de la Comissió, així com les persones mediadores, es 
troben sotmeses al deure de confidencialitat previst en la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal, i en la resta de normativa aplicable.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Títol II. Mesures protectores en matèria d’habitatge i consum

Capítol I. Mesures protectores en situacions de sobreendeutament

TEXT PRESENTAT

Article 10. Mediació en l’àmbit del consum
10.1. En el cas de persones consumidores que es trobin o es puguin trobar en una 

situació de sobreendeutament derivada d’una relació de consum, s’haurà d’aplicar el 
que disposa l’article 132-4 apartat 3 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, per la qual 
s’aprova el Codi de consum de Catalunya.

10.2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable en els casos en què exis-
teixi un procediment judicial concursal.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 22
GP de Ciutadans (5)

De modificació de l’article 10 que quedaria redactat de la següent manera

«Article 10. Mediació en l’àmbit del consum
10.1. En el cas de persones consumidores que es trobin o es puguin trobar en una 

situació de sobreendeutament, les mateixes podran instar un procediment de me-
diació amb l’objectiu d’assolir un acord extrajudicial de pagament o qualsevol tipus 
d’acord que tingui la intenció de satisfer els interessos del deutor i els seus creditors.

10.2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable en els casos en què 
existeixi un procediment judicial concursal i/o una mediació segons el previst en la 
normativa relativa als acords extrajudicials de pagament i/o mediació concursal.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Procediment de mediació
11.1. El procediment de mediació es regeix pel que disposa la Llei 22/2010, del 

20 de juliol, amb les particularitats recollides en aquesta Llei i la normativa que la 
desenvolupa.

11.2. En tot allò que no estigui previst en la normativa de consum, cal complir 
les disposicions del procediment administratiu comú.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Naturalesa voluntària del procediment de mediació
12.1. El procediment s’inicia a sol·licitud de la persona deutora i/o de l’entitat 

creditora.
12.2. La sol·licitud s’ha de dirigir a la secretaria de la secció territorial de la Co-

missió on la persona té la seva residència habitual, acreditant degudament l’existèn-
cia dels deutes.

12.3. El procediment és, preferentment, electrònic.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

D’addició de l’apartat 1, de l’article 12

«12.1 El procediment de mediació és voluntari per a les parts i s’inicia a sol·lici-
tud de la persones deutora i/o de l’entitat creditora.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 23 amb 
la següent redacció:

«Article 12. Procediment voluntari de mediació
1. El procediment de mediació s’inicia a sol·licitud de la persones deutora o de 

l’entitat creditora.»
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TEXT PRESENTAT

Article 13. Admissió a tràmit i trasllat a les persones creditores
13.1. La Comissió pot acordar l’admissió a tràmit de la sol·licitud o la inadmissió.
13.2. Són causes d’inadmissió de la sol·licitud:
a) No trobar-se en situació de sobreendeutament en els termes de l’article 4.a).
b) La certesa de què s’han donat dades falses o s’han omès dades especialment 

rellevants en la sol·licitud.
c) La pèrdua de la capacitat d’obrar de la persona deutora.
L’acord d’inadmissió ha d’estar motivat i s’ha de notificar a la persona sol·licitant.
Contra la resolució d’inadmissió es pot interposar recurs de reposició davant la 

Comissió.
13.3. L’admissió a tràmit de la sol·licitud té el caràcter d’acord d’inici del proce-

diment i s’ha de documentar en l’expedient.
13.4. L’acord d’inici s’ha de notificar a l’altra part i, si s’escau, a totes les entitats i 

persones creditores que constin en la sol·licitud formulada per la persona deutora. La 
persona creditora pot decidir suspendre els interessos moratoris i també pot sol·lici-
tar la suspensió dels procediments d’execució singulars que s’hagin instat. Així ma-
teix, pot aportar en un termini de 20 dies naturals propostes alternatives de redreça-
ment de la situació de sobreendeutament i formular objeccions, si escau, respecte al 
deute declarat i manifestar el seu desacord amb l’import del deute o dels interessos.

13.5. L’acord d’inici ha de designar la persona física que actuarà com a persona 
mediadora, d’acord amb la normativa de consum, la qual ha de disposar dels conei-
xements i les competències especialitzades necessàries per desenvolupar les fun-
cions de mediació.

13.6. L’acord també ha d’establir la data i l’hora de la sessió de mediació amb les 
parts implicades.

13.7. La persona mediadora i les parts han d’actuar d’acord amb les exigències 
de la bona fe.

13.8. La Comissió pot acordar la publicació de l’acord d’admissió al portal habi-
litat a aquest efecte, si considera que hi poden haver tercers creditors. La informació 
publicada ha de ser l’estrictament adequada i ha de perllongar-se el temps necessari 
per assolir la finalitat que legitima la difusió de les dades.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 3
Esmena 24
GP de Ciutadans (6)

De modificació de l’apartat 3 de l’article 13 que quedaria redactat de la següent 
manera

«13.3. L’admissió a tràmit de la sol·licitud té el caràcter d’acord d’inici del proce-
diment, amb vinculació per les persones creditores que ho acceptin segons el previst 
a l’article 6 de la llei de 5/2012, de 6 juliol, de mediació en assumptes civils i mer-
cantils, i s’ha de documentar en l’expedient.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 24.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Fase de mediació
14.1. La persona mediadora elabora un estudi d’orientació, en el qual s’analitza 

l’actiu actual i futur previsible i el passiu actual i futur de la persona deutora, la seva 
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situació personal i familiar, i si escau, els plans convencionals de reestructuració 
dels deutes, aportats pels diferents creditors, i proposa un pla de sanejament que per-
meti el redreçament de la situació econòmica de la persona deutora amb una durada 
màxima de tres anys. Excepcionalment, el pla de sanejament pot tenir una durada de 
cinc anys, atenent a les circumstàncies personals de la persona deutora.

14.2. El pla de sanejament pot incloure:
a) La reordenació dels préstecs o crèdits i possibles deutes restants, amb possi-

bilitat d’ajornaments o fraccionament de pagaments, fins a un límit màxim de tres 
anys, i excepcionalment de cinc, amb interessos que no poden superar l’interès legal 
del diner incrementat en dos punts.

b) La condonació parcial o total dels deutes.
c) La liquidació del patrimoni de la persona deutora, amb la satisfacció dels deu-

tes mitjançant l’import obtingut, i la condonació dels deutes restants.
d) En cas que la persona deutora estigui en situació de risc d’exclusió residencial, 

es pot acordar l’alliberament de deutes, sempre que la persona renunciï expressa-
ment a fer en el futur pagaments a crèdit, ajornats o similars, en el termini establert 
en el pla.

e) Qualsevol altra qüestió que sigui rellevant i, en especial, altres limitacions de 
la persona deutora en relació amb la seva capacitat de disposició patrimonial.

14.3. A la sessió de mediació, la persona mediadora presenta l’estudi d’orientació 
i el pla de sanejament a les parts interessades i compareixents, que poden manifestar 
el que considerin en relació amb la proposta i proposar les modificacions necessà-
ries per arribar a un acord.

14.4. S’aixeca una acta de la sessió i s’elabora una proposta definitiva del pla de 
sanejament o la proposta de tancament del procediment per desacord, que la persona 
mediadora ha de presentar a la Comissió perquè sigui ratificat.

14.5. La fase de mediació pot tenir les sessions que siguin necessàries per tal 
d’arribar a un acord, amb una durada màxima de dos mesos.

14.6. Quan es detectin situacions amb necessitats d’atenció especial establertes 
a l’art 7 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, s’ha d’oferir a les per-
sones afectades la intervenció dels serveis socials bàsics. Si les persones afectades 
hi estan d’acord, els serveis socials elaboraran un pla d’atenció social personalitzat, 
ajustat a les seves necessitats.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Acords de la Comissió
15.1. La persona mediadora trasllada a la Comissió la proposta de resolució de la 

mediació que inclogui, si escau, el pla de sanejament proposat.
15.2. Si la Comissió ho considera necessari, pot convocar les parts per tal d’apro-

fundir el debat de les propostes dirigides al redreçament de la situació de sobreen-
deutament de la persona deutora. Els membres de la Comissió poden demanar a les 
persones interessades els aclariments necessaris.

15.3. En cas d’acord, la Comissió ratifica el pla de sanejament acordat i el termi-
ni d’execució.

En cas de desacord, la Comissió finalitza el procediment amb una resolució en 
què es detalla el pla de sanejament proposat, que es considera adequat per redreçar 
la situació de sobreendeutament, i fa constar els punts de desacord i d’acord si n’hi 
ha i, si escau, les recomanacions que consideri oportunes. Aquesta resolució es no-
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tificarà a les parts, i podrà ser presentada davant l’òrgan jurisdiccional, en cas que 
qualsevol de les parts decideixi recórrer a un procediment judicial.

15.4. La Comissió pot reformular els termes del pla de sanejament i tornar a sot-
metre’l a les parts.

15.5. En cas de desistiment de la persona sol·licitant, es farà constar en acta el 
desistiment.

15.6. S’aixeca una acta de cada sessió en què s’ha de resumir breument els debats 
i ls acords a què es pugui haver arribat.

El secretari de la Comissió, amb el vistiplau del president de la Comissió, ha de 
signar les actes, amb el contingut dels acords.

15.7. Les resolucions de les comissions tenen naturalesa administrativa i són sus-
ceptibles de recurs davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sense 
perjudici de la possibilitat d’interposar un recurs de reposició en el termini d’un 
mes.

15.8. Si en el procediment de mediació no s’arriba a un acord, el pla de saneja-
ment pot ésser requerit i considerat per l’autoritat judicial en casos de procediments 
judicials per impagaments derivats de situació de sobreendeutament, o bé pot ésser 
aportat per les parts en el procediment esmentat. En qualsevol cas, es respectarà el 
principi de confidencialitat i la protecció de dades de caràcter personal.

15.9. Les resolucions de la Comissió han de respectar la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal i s’han de publicar en el portal d’Internet habilitat a 
aquest efecte.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 9
Esmena 25
GP de Ciutadans (7)

De modificació de l’apartat 9 de l’article 15 que quedaria redactat de la següent 
manera

«15.9. Les resolucions de la Comissió han de respectar la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal, la confidencialitat, la neutralitat, la voluntarietat, la 
imparcialitat i en general tots els principis que caracteritzen la mediació segons el 
previst a la llei de 5/2012, de 6 juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils i 
s’han de publicar en el portal d’Internet habilitat a aquest efecte.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 25.

Capítol II. Mesures per augmentar el parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer

TEXT PRESENTAT

Article 16. Expropiació temporal d’habitatges buits per causa d’interès 
social
16.1. 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’habitat-
ges 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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16.2. 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 determi-
nació 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 ti-
tulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o 
participacions de societats mercantils.

16.3. El procediment s’iniciarà mitjançant la comunicació al titular de l’habitat-
ge, 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 ex-
propiatori, 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 ha de subscriure’s en el termini de tres mesos.

16.4. 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.

16.5. El que disposa aquest article està sotmès al compliment per part del bene-
ficiari de la càrrega de complir amb la funció desatesa, causa de l’expropiació tem-
poral, en el termini d’un mes a partir del moment en què l’habitatge estigui en con-
dicions d’ús efectiu i adequat.

16.6. 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 regula-
dora. 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 con-
dicions d’ús efectiu i adequat, tal com estableix l’article 30 de la Llei 18/2007, del 
28 de desembre.

16.7. 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.

16.8. 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.

16.9. El pagament del just preu es podrà realitzar de forma fraccionada, en pe-
ríodes mensuals.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2

Addició de noves lletres
Esmena 26
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)

D’addició d’una nova lletra c a l’article 16 punt 2

«c) El Govern de la Generalitat elaborarà el reglament per a l’aplicació efectiva 
del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.»

Apartat 6
Esmena 27
GP de Ciutadans (8)

De modificació de apartat 6 de l’article 16 que quedaria redactat de la següent 
manera

«16.6. L’import de l’expropiació temporal es determinarà mitjançant l’acord de 
les parts, atenent als criteris de valoració objectiva corresponents; en cas de manca 
d’acord, s’iniciarà l’expedient de just preu, que fixarà el Jurat d’Expropiació de Ca-
talunya, 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’efec-
te 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.»

Apartat 9
Esmena 28
GP de Ciutadans (9)

De modificació de apartat 9 de l’article 16 que quedaria redactat de la següent 
manera

«16.9. El pagament del just preu es podrà realitzar segons l’acord de les parts: (i) 
de forma fraccionada, en períodes mensuals, (ii) de manera anticipada.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.
El ponent del GP CUP-CC retira l’esmena 26.

Capítol III. Mesures per evitar la manca d’habitatge de persones o 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.

TEXT PRESENTAT

Article 17. 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 ocu-

pants 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 se-
güents:

a) La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pa-
gament 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.
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b) L’execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de 
lloguer.

17.3. 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 hipo-
tecària o de desnonament per impagament de rendes de lloguer descrits en els apar-
tats 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 ocu-
pats 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 o que 
l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de 
societats mercantils.

17.4. 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 ha de trobar-se 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 re-
sidencial de la unitat familiar.

c) L’obligació de reallotjament és aplicable 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 des-
nonament 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 què es troba situat l’habitatge i a l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya.

e) Passats trenta dies de l’oferiment de reallotajament sense haver-ne estat for-
malment acceptada, s’entén rebutjada.

17.5. 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.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 29
GP de Ciutadans (10)

De modificació d’apartat 1 de l’article 17 que quedaria redactat de la següent 
manera

«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 habitual, sempre que no tinguin cap possibilitat d’accedir al 
legítim ús d’altre habitatge.»
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Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (9)

D’addició d’un incís a l’apartat 17.1. de l’article 17

«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, amb o sense títol habilitant, es troben en risc d’exclusió residencial i es pu-
guin trobar en una situació de pèrdua de l’habitatge, sempre que no tinguin cap altre 
habitatge en propietat.»

Apartat 2
Lletra b
Esmena 31
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

D’addició a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 17

«b) L’execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de 
lloguers, sempre que aquesta execució o impagament generi una situació d’exclu-
sió residencial per a les persones afectades d’acord amb el que estableix l’article 4.f 
d’aquesta Llei.»

Addició de noves lletres
Esmena 32
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (3)

D’addició d’una nova lletra c a l’article 17 punt 2

«c) Els llançaments en els casos d’ocupacions d’habitatges habituals sense títol 
habilitant a què es fa referència a la lletra j de l’article 4 del present text legal.»

Apartat 3
Esmena 33
GP de Ciutadans (11)

De modificació de l’apartat 3 de l’article 17 que quedaria redactat de la següent 
manera

«17.3. Els serveis socials de les diferents administracions públiques de Catalu-
nya 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 o del que disposin d’ús, en règim de lloguer i per un 
termini màxim de tres anys.»

Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (4)

De modificació de l’article 17 punt 3

«17.3 Estan obligats, a oferir als ocupants de l’habitatge que es trobin en les con-
dicions 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 desno-
nament per impagament de rendes de lloguer i llançaments per ocupacions d’habi-
tatges sense títol habilitat per part de persones i famílies que es trobin en una situa-
ció d’exclusió residencia descrits en els apartats a) b) i c) 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 
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actual sigui un fons de titulització d’actius o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjan-
çant la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils.»

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

De modificació de l’apartat 3, de l’article 17

«17.3 Estan obligats, com a última mesura, a oferir un reallotjament en un habi-
tatge de la seva propietat, en règim de lloguer i per un termini de tres anys per a la 
finalitat descrita en aquest article:

a) Les administracions públiques catalanes, disposant dels habitatges buits de la 
seva titularitat.

b) Els adquirents dels habitatges i els instants dels processos judicials d’execu-
ció hipotecària o de desnonament per impagaments de rendes de lloguer descrits a 
l’apartat anterior, i 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 ocu-
pats 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 o que 
l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de 
societats mercantils.»

Apartat 4
Lletra b
Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

De modificació de la lletra b, de l’apartat 4, de l’article 17
«b) L’habitatge alternatiu ha de trobar-se en un indret que no perjudiqui greument 

la situació familiar i laboral de les persones afectades. La direcció general d’habi-
tatge haurà de validar l’habitatge proposat, en diàleg amb les entitats afectades i els 
serveis socials.»

Addició de nous apartats
Esmena 37
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (10)

D’addició d’una nova lletra a bis a l’apartat 17.4. de l’article 17
«a bis) Prioritari el reallotjament obligatori a l’habitatge habitual afectat pel 

deute, és a dir, al mateix habitatge on viuen les persones afectades.»

Esmena 38
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (5)

D’addició d’uns nous punts a l’article 17

«6. Les administracions públiques, en els supòsits d’adjudicació d’habitatges de 
la seva propietat o gestionats per elles que estiguin ocupats sense títol habilitant, 
prendran en consideració les situacions d’emergència econòmica i social i les con-
dicions de convivència, determinades i informades per les meses d’emergències i els 
serveis socials municipals.

7. Els diversos agents contemplats en l’apartat tercer d’aquest article, en els ca-
sos de trobar-se en situacions d’ocupació sense títol habilitant podran reallotjar les 
famílies en habitatges de lloguer o podran conveniar amb les administracions pú-
bliques competents les accions a realitzar, en el cas que siguin procedent el reallot-
jament tenint en compte les situacions d’emergència econòmica i social i les condi-
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cions de convivència, determinades i informades per les meses d’emergències i els 
serveis socials municipals.

8. En cap cas l’ocupació d’habitatges sense títol habilitant donarà preferència 
per a l’accés a habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats pú-
bliques.

9. En el cas que l’adjudicació d’un habitatge públic no es pugui executar per tro-
bar-se l’habitatge en situació d’ocupació sense títol habilitant, l’administració pú-
blica podrà utilitzar els mecanismes d’execució forçosa per a la recuperació de la 
disponibilitat de l’habitatge, als efectes de protegir el dret de les persones en situació 
d’exclusió residencial als que s’ha atorgat l’adjudicació.»

Esmena 39
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

D’addició d’un nou apartat 4 bis, a l’article 17

«17.4 bis. La concessió d’un habitatge alternatiu tindrà sempre com a condició 
la participació de les persones afectades en un pla d’acompanyament econòmic, so-
cial i laboral, encaminat a ajudar les persones afectades a redreçar la seva situació 
i recuperar la plena autonomia.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 29.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 37 amb 

la següent redacció:
«a bis) S’ha de prioritzar el reallotjament a l’habitatge habitual afectat pel deute.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 39 amb 

la següent redacció:
«17.4 bis. La concessió d’un habitatge alternatiu ha d’anar vinculada amb un pla 

d’acompanyament econòmic, social i laboral, encaminat a ajudar les persones afec-
tades a redreçar la seva situació i recuperar la plena autonomia.»

Els ponents del GP CSP i GP CUP-CC retiren l’esmena 38 en benefici de l’es-
mena 50.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Expropiació de l’ús
18.1. La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en 

pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge, establerts per la impos-
sibilitat 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, estan sotmesos al procediment de mediació de l’article 10, 
que es pot instar per qualsevol de les dues parts.

18.2. 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’exis-
tència de situació de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat i, en cas que sigui fa-
vorable, ho posarà igualment en coneixement dels òrgans corresponents competents 
en matèria d’habitatge, a l’efecte de l’adopció de les mesures de protecció previstes 
en aquesta Llei.

18.3. Quan l’adquirent de l’habitatge estigui inscrit al Registre d’habitatges buits 
i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, i l’habitatge objecte de transmissió es 
trobi en els àmbits territorials a què fa referència l’article 16.2.a), es declara d’inte-
rès social la cobertura de la necessitat d’habitatge de les persones a que fa referèn-
cia l’apartat primer. A aquests efectes, les administracions públiques poden exercir 
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una expropiació del dret de l’ús recollit a l’article 562.1 del Codi civil de Catalunya, 
a favor de les administracions públiques catalanes i per un període de tres anys, a 
l’efecte de permetre el reallotjament.

18.4. L’import de l’expropiació temporal es determinarà per 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, i, 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’ade-
quació 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.

18.5. Atenent a la necessitat urgent que cal satisfer, la resolució d’inici de l’expe-
dient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’urgent ocupació, als efec-
tes previstos a l’article 52 de la LEF.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 4
Esmena 40

GP de Ciutadans (12)

De modificació de l’ apartat 4 de l’article 18 que quedaria redactat de la següent 
manera

«18.4. L’import de l’expropiació temporal es determinarà per acord de les parts, 
atenent als criteris de valoració objectius i, en cas de manca d’acord, s’iniciarà l’ex-
pedient 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’im-
moble es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, tal com estableix l’article 30 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

Addició de nous articles
Esmena 41
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (11)

D’addició d’un nou article 19

«Article 19
En els procediments judicials d’execució hipotecària o de desnonament en què 

els executats i els familiars que amb ells convisquin es trobin en risc de no disposar 
d’un habitatge de reallotjament, cas de fer-se efectiu el llançament, les administra-
cions públiques competents facilitaran 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 de pre-
parar, si s’escaigués, demanda d’empara. En els dits informes, amb caràcter de do-
cument públic, es faran constar els elements necessaris acreditant que, si es dugués 
a terme el llançament, es vulnerarien drets reconeguts en la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia i les Convencions i Cartes de Drets Humans pel que fa a les situacions 
d’exclusió residencial. Així mateix, aquests informes consignaran les gestions realit-
zades per facilitar el reallotjament de les persones afectades, les ajudes necessàries 
per garantir llurs drets i els terminis previstos.»
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Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (12)

D’addició d’un nou article 20

«Article 20. Protecció de l’accés efectiu a l’habitatge i lloguer abusiu
20.1. Es considerarà com a «lloguer abusiu» el lloguer d’una finca urbana des-

tinada a habitatge habitual que suposi per a l’arrendatari un esforç econòmic supe-
rior al 30% dels ingressos de les llars del municipi on s’ubica, sempre i quan aquest 
habitatge hagi estat inscrit –o sigui susceptible d’inscripció– en el Registre d’habi-
tatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o es trobi en una àrea de 
tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de de-
sembre, del Dret a l’Habitatge.

20.2. També es considerarà abusiu el lloguer realitzat en les condicions esmen-
tades en l’article precedent sempre que sigui concertat, directament o indirectament, 
per grans tenidors d’habitatges inscrits o susceptibles d’inscripció al Registre d’ha-
bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb independència que el 
contracte de lloguer es refereixi a un d’aquests habitatges.

20.3. Les anteriors previsions s’aplicaran igualment als habitatges que siguin 
propietat de fons de titulació d’actius, i en els casos de transmissions d’accions o 
participacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o 
gestió de patrimonis immobiliaris.

20.4. Als municipis de més de 50.000 habitants, el Ple Municipal podrà aprovar 
una delimitació d’àrees per a l’aplicació del percentatge esmentat al primer article, 
quan les diferències entre els ingressos mitjans de les llars d’aquell terme així ho 
justifiquin.

20.5. Els conceptes continguts en els precedents articles s’han d’entendre definits 
o delimitats en els termes que resulten de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, de 
la Llei 24/2015 de Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica, de la Llei d’imposició sobre habitatges buits i demés 
legislació aplicable en els àmbits de la protecció dels drets dels usuaris en matèria 
d’habitatge.

20.6. La concertació de lloguers abusius es considerarà una infracció greu i serà 
susceptible, per tant, de denúncia i sanció administrativa.»

Esmena 43
GP de Junts pel Sí (2)

D’addició d’un nou article 19

«Article 19
L’administració de la Generalitat subscriurà protocols amb els òrgans de go-

verns judicials a Catalunya, als efectes de la comunicació de les dades de les per-
sones que, arran diligències de llançament, poden veure’s en situació d’exclusió 
residencial, en el marc de la normativa de serveis socials i per l’exercici de les com-
petències en aquesta matèria. Aquesta comunicació de dades es realitzarà d’acord 
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i no requerirà el con-
sentiment de l’interessat.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 41 i 43  
amb la següent redacció:

«Article 19
1. En els procediments judicials d’execució hipotecària o de desnonament en què 

els executats i els familiars que amb ells convisquin es trobin en risc de no disposar 
d’un habitatge de reallotjament, cas de fer-se efectiu el llançament, les administra-
cions públiques competents facilitaran als afectats –o directament a l’òrgan judicial 
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actuant –els informes socials de vulnerabilitat que acreditin aquesta situació, als 
efectes de sol·licitar la suspensió o l’ajornament temporal del procediment; o de pre-
parar, si s’escaigués, demanda d’empara. Així mateix, aquests informes consignaran 
les gestions realitzades per facilitar el reallotjament de les persones afectades, les 
ajudes necessàries per garantir llurs drets i els terminis previstos.

2. L’administració de la Generalitat subscriurà protocols amb els òrgans de go-
verns judicials a Catalunya, als efectes de la comunicació de les dades de les per-
sones que, arran diligències de llançament, poden veure’s en situació d’exclusió 
residencial, en el marc de la normativa de serveis socials i per l’exercici de les com-
petències en aquesta matèria. Aquesta comunicació de dades es realitzarà d’acord 
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i no requerirà el con-
sentiment de l’interessat.»

Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional primera
Les administracions públiques catalanes han de determinar fórmules de coope-

ració i intercanvi d’informació, respectant la normativa de protecció de dades, a 
l’efecte d’establir els marcs convencionals i pressupostaris adequats per donar com-
pliment a les previsions d’aquesta Llei, en el marc de les disponibilitats pressupos-
tàries existents.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 44
GP Socialista (4)

D’addició

S’addiciona un nou paràgraf segon a la disposició addicional primera
«En aquest sentit, el Govern de la Generalitat habilitarà en el Pressupost anual 

una dotació econòmica específica per a garantir la suficiència financera dels ajun-
taments vers als processos d’expropiació temporal d’habitatges buits per a garantir 
el reallotjament de persones en situació de vulnerabilitat. Tot de conformitat amb 
les previsions d’impacte econòmic contingudes en l’informe econòmic i pressupos-
tari de la present llei.

La Generalitat de Catalunya es coresponsabilitzarà en les despeses derivades de 
l’aplicació d’aquesta norma, assumint com a mínim el 50 per 100 del cost, consig-
nant una partida específica en els Pressupostos anuals de la Generalitat que se su-
marà a les convocatòries de subvencions ja existents.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 44

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 45
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

D’addició d’una nova disposició addicional primera bis

«Disposició addicional primera bis. Fons de rescat per a combatre el risc d’ex-
clusió residencial

1. El Govern de la Generalitat ha de crear un Fons de rescat per a combatre el 
risc d’exclusió residencial, amb el que l’administració de la Generalitat podrà aju-
dar de forma puntual a les persones en risc a fer front al pagament mensual del crè-
dit hipotecari o les rendes de lloguer.
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2. Les ajudes del Fons de rescat tindran una durada màxima d’un any i estaran 
condicionades al seguiment d’un pla d’inclusió determinat pels serveis socials i la-
borals. L’objectiu d’aquestes ajudes és contribuir a superar una situació concreta de 
dificultat econòmica i financera i proporcionar les eines perquè les persones afecta-
des puguin superar la situació de dificultat de forma permanent.

3. El Fons de rescat es materialitzarà amb la concessió d’ajudes a fons perduts 
o la concessió de préstecs a retornar en condicions adequades a la situació de les 
famílies.

4. El Fons es nodreix de les dotacions pressupostàries contingudes a la llei de 
pressupostos de la Generalitat.

5. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries, constituirà aquest fons 
l’any 2017 amb una dotació mínima de 10 milions d’euros.»

Esmena 46
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

D’addició d’una nova disposició addicional primera ter

«Disposició addicional primera ter. Foment de la mediació en situacions de so-
breendeutament

El Govern, donat el caràcter voluntari del procediment de medicació previst en 
aquesta Llei, ha de promoure i fomentar l’ús d’aquest procediment com a mesures 
de protecció en situacions de sobreendeutament entre les persones deutores i les en-
titats creditores.»

Esmena 47
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

D’addició d’una nova disposició addicional primera quarter

«Disposició addicional primera quarter. Convenis de la Generalitat i la resta 
d’administracions públiques catalanes

1. La Generalitat, així com la resta d’administracions públiques catalanes dins 
les seves competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les perso-
nes jurídiques titulars d’habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i habi-
tatges ocupats sense títol habilitant.

2. L’objectiu d’aquests convenis és la concertació de mecanismes complementaris 
als previstos en aquesta Llei per tal de fomentar mesures d’augment del parc social 
d’habitatges assequibles de lloguer i les tendents a evitar la manca d’habitatge de 
persones o unitats familiars en situacions de risc d’exclusió residencial.»

Esmena 48
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

D’addició d’una nova disposició addicional primera quinquies

«Disposició addicional quinquies. Augment del parc públics d’habitatge
Per emparar millor el dret a l’habitatge i complir les obligacions derivades 

d’aquesta llei, la Generalitat presentarà en el termini de tres mesos un pla d’amplia-
ció del seu parc d’habitatge públic, a fi de disposar d’un nombre suficient d’habitat-
ges per acollir de forma temporal persones en situació de risc residencial.»

Esmena 49
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

D’addició d’una nova disposició addicional primera sixties

«Disposició addicional sixties. Informes reformes normatives.
A fi de reforçar el dret i l’accés a l’habitatge de tots els catalans, el Govern pre-

sentarà al Parlament en el termini de sis mesos un informe sobre les reformes nor-
matives necessàries per:

a) Reforçar la seguretat jurídica immobiliària a Catalunya.
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b) Augmentar l’oferta d’immobles.
c) Rebaixar els preus del sòl i els impostos que dificulten l’accés a l’habitatge.
d) Dificultar els usos no residencials i les grans especulacions sobre el parc im-

moble català.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 47.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 46 amb 

la següent redacció:
«Disposició addicional primera ter. Foment de la mediació en situacions de so-

breendeutament
El Govern ha de promoure i fomentar l’ús del procediment de mediació entre les 

persones deutores i les entitats creditores, com a mesura de protecció en situacions 
de sobreendeutament.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 48 amb 
la següent redacció:

«Disposició addicional quinquies. Augment del parc públics d’habitatge
Per emparar millor el dret a l’habitatge i complir les obligacions derivades 

d’aquesta llei, la Generalitat presentarà en el marc del Pla sectorial de l’habitat-
ge un pla d’ampliació del seu parc d’habitatge públic, a fi de disposar d’un nombre 
suficient d’habitatges per acollir de forma temporal persones en situació de risc re-
sidencial.»

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona
La referència de l’apartat 4 de l’article 132-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 

a les comissions de sobreendeutament s’entén realitzada a la Comissió regulada a 
l’article 5.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional tercera
La gradació de les sancions derivades de les infraccions en matèria d’habitat-

ge, particularment les de l’incompliment de les previstes en aquesta Llei, tindrà en 
compte, com a criteri de valoració, el fet que la infracció hagi derivat en una situació 
efectiva d’exclusió residencial de la persona.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional quarta. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Es crea una secció territorial de la Comissió d’Habitatge i Assistència davant 

Situacions d’Emergència Social per a l’Àmbit del Municipi de Barcelona.
2. Integren aquesta secció territorial de la Comissió els membres següents:
a) un representant del departament competent en matèria d’habitatge, que n’exer-

ceix la presidència, nomenat pel seu titular.
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b) tres representants de la Generalitat, nomenats pel Govern.
c) tres representants de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats per l’alcaldia.
d) un representat de les organitzacions de persones consumidores de l’àmbit ter-

ritorial de Barcelona, escollit pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
e) un representant de les entitats financeres i de crèdit.
f) un representant del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
g) dos representants de les entitats del tercer sector social.
2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir els mecanismes necessa-

ris, en un termini màxim de quatre mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei, 
per tal de permetre a l’Ajuntament de Barcelona, per a l’exercici de les seves com-
petències, la consulta electrònica, de manera permanent, de les dades dels habitat-
ges situats al terme municipal de Barcelona i inscrits al Registre d’habitatges buits i 
d’habitatges ocupats sense títol habilitant, que requereixi per a l’exercici de les seves 
competències en matèria d’habitatge.

3. En l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, els drets de tanteig i retracte 
previstos a l’article 2 del Decret llei 1/2015, de 24 de març, els poden exercir l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona, i a aquest efecte la 
decisió de transmetre l’habitatge s’ha de comunicar a totes dues administracions.

4. La competència per sancionar a què fa referència la lletra a) de l’article 131.1 
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, en relació amb les infraccions comeses al 
terme municipal de Barcelona, correspon a l’Ajuntament de Barcelona, si la multa 
proposada supera els 500.000 euros.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 50

GP de Junts pel Sí, GP Socialista (1)

De modificació

Es modifica la disposició addicional quarta, amb la redacció següent:
«Disposició addicional quarta
1. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges per part de les Administracions 

Públiques, propietat o gestionats per administracions o entitats públiques, quan 
aquests estiguin ocupats sense títol habilitant, atendran als criteris determinats pel 
Govern mitjançant un reglament, prenen en consideració les situacions d’emergèn-
cia econòmica i social a satisfer.

Mentre no s’aprovi l’esmentat reglament, aquests criteris es determinaran per les 
meses de valoració de situacions d’emergències socials i econòmiques, en el marc de 
la seva normativa reguladora.

2. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges, a proposta de les meses de valora-
ció de situacions d’emergències econòmiques i socials, tindran en consideració les 
situacions de convivència veïnal. A aquests efectes, es valoraran els informes emesos 
pels òrgans competents dels ajuntaments corresponents i, si s’escau, les al·legacions 
realitzades per les comunitats de propietaris interessades.

3. L’ocupació d’habitatges sense títol habilitant, propietat o gestionats per ad-
ministracions o entitats públiques, no dóna preferència per l’accés als habitatges 
d’aquest mateix parc públic o gestionat per Administracions públiques.

4. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges són immediatament executives. En 
el cas que les resolucions no es puguin executar en trobar-se l’habitatge en situació 
d’ocupació il·legal, l’administració o ajuntament competent podrà procedir a utilit-
zar els mecanismes d’execució forçosa dels actes administratius, als efectes de pro-
tegir el dret de les persones en situació d’exclusió residencial als que s’ha atorgat el 
dret d’ocupació d’aquest.

5. El Govern de la Generalitat ha d’aprovar el Reglament a que fa referència 
l’apartat 1 en el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta llei.»



BOPC 285
15 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 39 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 50 com a nova disposició final 
quarta.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional cinquena. Municipis de gran població
En els municipis de gran població es podrà crear una comissió d’habitatge i as-

sistència davant situacions d’emergència social, d’acord amb el que disposa l’article 
6.3, la qual inclourà tres representants del corresponent Ajuntament, nomenats per 
l’Alcaldia.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 51
GP Socialista (5)

D’addició

S’addiciona un nou paràgraf cinquè a la disposició addicional cinquena
«Es modifiquen els apartats 1, 2, 3 i s’elimina l’apartat 4 de l’article 118 de la llei 

18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge, amb el següent articulat:
Quantia de les sancions
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 90.001 fins a 

900.000 €
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 9.001 fins a 90.000 €
3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 3.000 fins a 9.000 €»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 51.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional sisena. Recollida i tractament de dades de 
caràcter personal
A l’efecte de garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics d’ai-

gua 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, sen-
se 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’habi-
tatges, 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 da-
des personals mínimes necessàries que aquests els requereixin per tal que puguin 
atendre i, si escau, evitar els casos d’exclusió residencial o pobresa energètica con-
forme a les previsions d’aquesta Llei, sense que calgui el consentiment de la perso-
na afectada per a la comunicació d’aquestes dades. També estan obligats a aquesta 
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.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 52
GP de Ciutadans (13)

De supressió i modificació de la disposició addicional sisena l’article 18 que 
quedaria redactat de la següent manera

«Disposició addicional sisena. Recollida i tractament de dades de caràcter per-
sonal

A l’efecte de garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics d’ai-
gua 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, sen-
se que calgui obtenir el consentiment de la persona afectada per a la comunicació 
d’aquestes dades.

Amb la mateixa finalitat, els poders públics que per raó de l’exercici de les seves 
competències tinguin coneixement de situacions d’exclusió residencial i de pobresa 
energètica les persones jurídiques que, com a propietàries d’habitatges, com a titu-
lars de crèdits personals o hipotecaris o com a comercialitzadores dels subministra-
ments 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 mí-
nimes 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 co-
municació d’aquestes dades. També estan obligats a aquesta 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.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional setena. Col·laboració dels col·legis professionals
Les administracions públiques, en els casos en què no procedeixi el dret a la jus-

tícia gratuïta, han d’arribar a acords amb els col·legis professionals a l’efecte d’esta-
blir mecanismes de suport en matèria d’assessorament jurídic i tècnic en les mesures 
d’aplicació d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions addicionals

Esmena 53
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (13)

D’addició d’una nova disposició addicional vuitena

«Disposició addicional vuitena
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir els mecanismes necessa-

ris, en un termini màxim de quatre mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei, 
per tal de permetre als ajuntaments de municipis definits com a àrees de demanda 
residencial forta i acreditada, per a l’exercici de les seves competències, la consulta 
electrònica, de manera permanent, de les dades dels habitatges situats al terme mu-
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nicipal del seu municipi i inscrits al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocu-
pats sense títol habilitant, que requereixi per a l’exercici de les seves competències 
en matèria d’habitatge.

2. El Govern de la Generalitat, en un termini de tres mesos, redactarà el Regla-
ment que ha de regular el Registre d’Habitatges Buits i habitatges ocupats sense títol 
habilitant contemplat en la Llei 1/2015.»

Esmena 54
GP Socialista (6)

D’addició

S’addiciona una nova disposició addicional vuitena, amb la redacció següent:
«Per tal de donar compliment a les obligacions derivades d’aquesta llei, el Go-

vern habilitarà els recursos necessaris a través dels contractes programa de serveis 
socials per a que puguin desenvolupar-les a través d’un nou perfil professional espe-
cífic que s’incorporarà als equips de serveis socials bàsics.»

Esmena 55
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (6)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 12
«4. En garantia d’interessos supralocals, a més de les reserves de sòl que la le-

gislació urbanística estableix com a mínimes, el Pla territorial sectorial d’habitatge 
pot establir reserves de sòl més àmplies destinades als habitatges a què fa referència 
l’apartat 3.b, en l’àmbit d’un o més municipis, i pot incidir en llur repartiment en-
tre aquests, d’una manera equilibrada i no segregada, d’acord amb els ajuntaments 
afectats.»

Esmena 56
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (7)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 punt 5 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

«5. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de delimitar les àrees del territori 
que poden contenir àmbits susceptibles d’ésser declarades pel mateix Pla o bé pels 
plans locals d’habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, als 
efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6. Per a la determinació d’aques-
tes àrees, el Pla territorial sectorial d’habitatge ha de tenir en compte els criteris se-
güents: la proporció de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial i la quantitat d’habitatges disponibles i de sòl urbanitzable 
disponible, la densitat demogràfica de la zona, la necessitat d’habitatge derivada de 
les característiques geogràfiques o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona.»

Esmena 57
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (8)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addiciona un nou apartat 6 a l’article 12 amb el següent text:
«12.6 En les àrees a què fa referència l’apartat 5, s’han d’establir programes 

d’inspecció dels edificis residencials per a detectar l’existència d’habitatges desocu-
pats i per a establir censos de propietats susceptibles d’ésser afectades per les mesu-
res que estableix l’article 42.»
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Esmena 58
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (9)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 punt 10 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

Es modifica el punt 10 de l’article 12, amb el següent text:
«12.10 El Govern ha d’establir una línia de finançament específica, en forma de 

memòria econòmica, que asseguri i concreti la inversió de la Generalitat per fer 
efectives les mesures i per atendre els requeriments amb càrrega econòmica que de-
termini el Pla territorial sectorial d’habitatge.»

Esmena 59
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (10)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 14 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addiciona un nou apartat 7 a l’article 14, amb el següent text:
«14.7. En els municipis que es trobin en alguna de les àrees delimitades pel Pla 

territorial sectorial d’habitatge com a susceptibles d’ésser-hi declarats àmbits de 
demanda residencial forta i acreditada, els plans locals d’habitatge poden contenir 
aquesta declaració, als efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6»

Esmena 60
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (11)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 14 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 2 i 4 a l’article 17, amb el següent text:
«17.2 La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial que es-

tableix la legislació urbanística, com a regla general, ha d’ésser uniforme per a tots 
els àmbits d’actuació 7 en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable. Si, excep-
cionalment, es modifica el repartiment uniforme, s’ha de justificar aquesta decisió 
en la memòria social d’habitatge del pla urbanístic corresponent o en un document 
equivalent, se n’han d’explicitar les raons i s’ha d’acreditar que no hi ha una con-
centració excessiva d’habitatge amb protecció oficial i que no es genera segregació 
espacial. S’ha de procurar que l’habitatge amb protecció oficial es barregi amb el 
lliure i que ambdós tipus d’habitatge coexisteixin en el territori

17.4 El Pla territorial sectorial d’habitatge, d’acord amb les necessitats detecta-
des, i atès l’escàs potencial de creixement en sòl urbanitzable o en sòl urbà no con-
solidat, ha d’establir àmbits territorials concrets, municipals o supramunicipals, en 
els quals s’hagi de qualificar sòl urbà consolidat amb destinació total o parcial de 
l’edificació a habitatge amb protecció oficial, i ha d’establir els criteris quantitatius 
per a determinar la reserva sobre el sostre destinada a habitatges amb protecció ofi-
cial, per a qualsevol règim de sòl.»

Esmena 61
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (12)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 42 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 6 i 7 a l’article 42, amb el següent text:
«42.6 Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment 

que estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de de-
manda residencial forta i acreditada, l’administració pot declarar l’incompliment de 
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la funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de l’habitatge. La declara-
ció de l’incompliment s’ha de fer per mitjà d’un expedient contradictori, d’acord amb 
el que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar 
les vies de foment específiques que s’hagin posat a disposició de la propietat per a 
facilitar-li el lloguer de l’habitatge. En l’acord de declaració també s’ha d’advertir 
que en el moment en que l’habitatge compleixi 2 anys desocupat, si no s’ha corregit 
la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l’administració pot 
expropiar temporalment l’usdefruit de l’habitatge, per un període no superior a cinc 
anys, per llogar-lo a tercers.

42.7 El procediment d’expropiació temporal de l’usdefruit a què fa referència 
l’apartat 6 s’ha d’ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació 
d’expropiació forçosa. En la 8 determinació del preu just de l’expropiació s’han de 
deduir les despeses assumides per l’administració en la gestió i en les eventuals 
obres de millora executades en l’habitatge. La resolució que posi fi al procediment 
ha de determinar la manera en què els propietaris poden recuperar l’ús de l’habitat-
ge un cop transcorregut el termini de l’expropiació temporal.»

Esmena 62
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (13)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 79 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 2, 3 i 4 a l’article 79, amb el següent text:
«2. En el cas d’habitatges amb protecció oficial construïts en sòl públic i en sòl 

qualificat per a ésser destinat a protecció oficial, els terminis de qualificació, comp-
tats a partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada nor-
ma de desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser infe-
riors a trenta anys. Aquests habitatges resten vinculats al règim jurídic que estableix 
l’article 78, d’acord amb la qualificació del sòl.

3. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors han rebut ajuts 
públics per a aquella promoció en concret, els terminis de qualificació, comptats a 
partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada norma de 
desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser inferiors a 
trenta anys.

4. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors no han rebut 
ajuts públics per a aquella promoció en concret, el termini de qualificació ha d’ésser 
de trenta anys.»

Esmena 63
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (14)

D’addició d’una nova disposició addicional de supressió de la Disposició 
transitòria novena de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

«Termini de protecció
Mentre no s’aprovi el reglament que desplegui el règim jurídic dels habitatges 

amb protecció oficial, el termini de qualificació dels habitatges que es qualifiquin 
provisionalment a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de trenta 
anys o el que estableixi la reglamentació vigent en matèria d’ajuts i finançament per 
a la promoció. El termini es compta a partir de la data de qualificació definitiva.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 53 amb una modificació a l’apartat 
segon amb la següent redacció:

«2. El Govern de la Generalitat, en un termini màxim de 6 mesos, redactarà el 
Reglament que ha de regular [...]»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 54.

Disposicions finals

Disposició final primera
1. La resolució del procediment de mediació a què fa referència el capítol I del 

títol II determinarà l’extinció del deute en els termes que estableixi la legislació ci-
vil catalana.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’iniciar la tramitació d’una mo-
dificació de la legislació civil per reforçar la protecció dels consumidors en els pro-
cessos d’execució derivats de situacions de sobreendeutament, incloent, si és el cas, 
els mecanismes d’extinció del deute.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 64
GP de Ciutadans (14)

De supressió de tota la disposició final primera

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Disposició final segona
1. Mentre no s’aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge, el llistat de municipis 

definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, a l’efecte d’aquesta 
Llei i del tanteig i retracte regulat pel Decret llei 1/2015, de 24 de març, així com de 
l’aplicació de l’impost sobre els habitatges buits previst a la Llei 14/2015, del 21 de 
juliol, és el que figura a l’annex.

2. L’actualització continuada de la relació de municipis a què fa referència l’apar-
tat anterior es pot fer d’ofici, mitjançant una ordre de la persona titular del departa-
ment competent en matèria d’habitatge, amb l’audiència prèvia dels municipis afec-
tats, o a petició dels municipis que acreditin que compleixen els requisits perquè 
se’ls incorpori a la relació, tenint en compte les situacions d’exclusió residencial 
existents al seu municipi.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició final tercera. Regim sancionador
1. S’afegeix una lletra, k, a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 

amb el text següent:
«k) no sotmetre’s al procediment de mediació en els casos en què sigui legalment 

preceptiu en situacions de sobreendeutament, o que puguin produir una situació de 
manca d’habitatge de persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial.»
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2. S’afegeix una lletra, l, a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 
amb el text següent:

«l) la manca de la comunicació de la voluntat de presentar o de la presentació 
d’una demanda d’execució hipotecària o de l’exercici d’una acció de desnonament 
en els casos establerts a la llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial.»

3. S’afegeix una lletra, m, a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 
amb el text següent:

«m) no oferir el reallotjament establert a la llei de mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial, o oferir el 
reallotjament incomplint les condicions establertes a la llei esmentada.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició final quarta. Ocupacions 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 conven-
cional, atendrà als criteris determinats per les meses de valoració d’emergències so-
cials i econòmiques, en el marc de la seva normativa reguladora.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició final cinquena
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.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions finals
Esmena 65
GP de Junts pel Sí (3)

D’addició d’una nova disposició final

«El Govern de la Generalitat, posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
ha d’aprovar els criteris sota els quals s’hauria de regular els arrendaments urbans 
a Catalunya i, amb posterioritat, i en un termini de nou mesos, elaborarà un pro-
jecte de llei que tingui com a finalitat facilitar l’accés a l’habitatge sota la modalitat 
de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i adoptant 
mesures que contribueixin a evitar increments de les rendes que puguin conside-
rar-se desproporcionades.»

Fascicle segon
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Esmena 66
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

D’addició d’una nova Disposició final sisena

«Disposició final sisena. Desenvolupament reglamentari
S’habilita al Govern de la Generalitat, perquè en el termini de tres mesos des 

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, realitzi el seu desenvolupament reglamentari.»

Esmena 67
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

D’addició d’una nova Disposició final setena

«Disposició final setena. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 67.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 65 amb 

la següent redacció:
«Nova disposició final
El Govern de la Generalitat, posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 

d’aprovar els criteris sota els quals s’hauria de regular els arrendaments urbans a 
Catalunya i, amb posterioritat, i en un termini de nou mesos, elaborarà un projecte 
de llei que tingui com a finalitat facilitar l’accés a l’habitatge sota la modalitat de 
lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i adoptant me-
sures que contribueixin a evitar increments de les rendes que puguin considerar-se 
desproporcionades. La nova regulació haurà d’abordar temes com la durada dels 
contractes, les causes de resolució, les cessions i subrogacions, els drets d’adquisició 
preferent, causes de suspensió i d’extinció, dipòsits i altres garanties i els supòsits de 
preus de lloguer abusiu.»

TEXT PRESENTAT

Annex
Municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada
1. Abrera
2. Agramunt
3. Alcanar
4. Alcarràs
5. Alcoletge
6. Aldea, L’7. Alella
8. Alguaire
9. Almacelles
10. Almenar
11. Almoster
12. Altafulla
13. Amposta
14. Anglesola
15. Arboç, L’16. Arenys de Mar
17. Arenys de Munt
18. Argentona
19. Artesa de Segre
20. Avià
21. Badalona
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22. Badia del Vallès
23. Balaguer
24. Banyoles
25. Barberà del Vallès
26. Barcelona
27. Begues
28. Bellpuig
29. Bellver de Cerdanya
30. Berga
31. Besalú
32. Bisbal d’Empordà, La
33. Blanes
34. Borges Blanques, Les
35. Cabrera de Mar
36. Cabrils
37. Calaf
38. Calafell
39. Caldes d’Estrac
40. Caldes de Montbui
41. Calella
42. Calldetenes
43. Calonge
44. Cambrils
45. Canet de Mar
46. Canonja, La
47. Canovelles
48. Cardedeu
49. Cardona
50. Castellar del Vallès
51. Castellbisbal
52. Castelldefels
53. Castelló d’Empúries
54. Castell-Platja d’Aro
55. Castellvell del Camp
56. Centelles
57. Cerdanyola del Vallès
58. Cervelló
59. Cervera
60. Constantí
61. Corbera de Llobregat
62. Cornellà de Llobregat
63. Cornellà del Terri
64. Cubelles
65. Cunit
66. Escala, L’67. Esparreguera
68. Esplugues de Llobregat
69. Falset
70. Figueres
71. Flix
72. Fondarella
73. Fornells de La Selva
74. Franqueses del Vallès, Les
75. Gandesa
76. Garriga, La
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77. Gavà
78. Gelida
79. Girona
80. Gironella
81. Golmés
82. Granollers
83. Guissona
84. Gurb
85. Hospitalet de Llobregat, L’86. Igualada
87. Llagosta, La
88. Llagostera
89. Llançà
90. Lleida
91. Lliçà d’Amunt
92. Lliçà de Vall
93. Llinars del Vallès
94. Lloret de Mar
95. Malgrat de Mar
96. Manlleu
97. Manresa
98. Martorell
99. Martorelles
100. Masies de Voltregà, Les
101. Masnou, El
102. Matadepera
103. Mataró
104. Miralcamp
105. Molins de Rei
106. Mollerussa
107. Mollet del Vallès
108. Montblanc
109. Montcada i Reixac
110. Montgat
111. Montmeló
112. Montornès del Vallès
113. Mont-ras
114. Mont-roig del Camp
115. Móra d’Ebre
116. Móra La Nova
117. Navàs
118. Òdena
119. Olesa de Montserrat
120. Olot
121. Palafolls
122. Palafrugell
123. Palamós
124. Palau d’Anglesola, El
125. Palau-solità i Plegamans
126. Pallaresos, Els
127. Pallejà
128. Palma de Cervelló, La
129. Papiol, El
130. Parets del Vallès
131. Perelló, El
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132. Piera
133. Pineda de Mar
134. Pobla de Segur, La
135. Polinyà
136. Pont de Suert, El
137. Ponts
138. Porqueres
139. Prat de Llobregat, El
140. Premià de Dalt
141. Premià de Mar
142. Puigcerdà
143. Reus
144. Ripoll
145. Ripollet
146. Roca del Vallès, La
147. Roda de Berà
148. Roquetes
149. Roses
150. Rubí
151. Sabadell
152. Sallent
153. Salou
154. Salt
155. Sant Adrià de Besòs
156. Sant Andreu de La Barca
157. Sant Andreu de Llavaneres
158. Sant Boi de Llobregat
159. Sant Carles de La Ràpita
160. Sant Celoni
161. Sant Climent de Llobregat
162. Sant Cugat del Vallès
163. Sant Esteve Sesrovires
164. Sant Feliu de Guíxols
165. Sant Feliu de Llobregat
166. Sant Fost de Campsentelles
167. Sant Fruitós de Bages
168. Sant Gregori
169. Sant Joan de Les Abadesses
170. Sant Joan de Vilatorrada
171. Sant Joan Despí
172. Sant Joan Les Fonts
173. Sant Julià de Ramis
174. Sant Just Desvern
175. Sant Pere de Ribes
176. Sant Pol de Mar
177. Sant Quirze del Vallès
178. Sant Sadurní d’Anoia
179. Sant Vicenç de Castellet
180. Sant Vicenç de Montalt
181. Sant Vicenç dels Horts
182. Santa Bàrbara
183. Santa Coloma de Cervelló
184. Santa Coloma de Farners
185. Santa Coloma de Gramenet
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186. Santa Coloma de Queralt
187. Santa Cristina d’Aro
188. Santa Eugènia de Berga
189. Santa Llogaia d’Àlguema
190. Santa Margarida de Montbui
191. Santa Margarida i els Monjos
192. Santa Perpètua de Mogoda
193. Santa Susanna
194. Sarrià de Ter
195. Selva del Camp, La
196. Sénia, La
197. Sentmenat
198. Seu d’Urgell, La
199. Sitges
200. Solsona
201. Sort
202. Súria
203. Tarragona
204. Tàrrega
205. Teià
206. Terrassa
207. Tiana
208. Tona
209. Tordera
210. Torelló
211. Torredembarra
212. Torrelles de Llobregat
213. Torroella de Montgrí
214. Tortosa
215. Tossa de Mar
216. Tremp
217. Ulldecona
218. Vallirana
219. Valls
220. Vendrell, El
221. Vic
222. Vielha e Mijaran
223. Vilablareix
224. Viladecans
225. Viladecavalls
226. Vilafant
227. Vilafranca del Penedès
228. Vilagrassa
229. Vilamalla
230. Vilanova del Camí
231. Vilanova i La Geltrú
232. Vila-seca
233. Vilassar de Dalt
234. Vilassar de Mar
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ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats
Esmena 68
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (14)

D’addició d’un nou municipi a l’annex

«Balsareny»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) estima que més de 200.000 llars 

del 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, l’Idescat apunta, a partir de dades de l’Enquesta de 
condicions de vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que la taxa de risc 
de pobresa o exclusió social a Catalunya se situava l’any 2014 en el 26% de la po-
blació entre 18 i 59 anys. L’Idescat indica també que, l’any 2014, el 12,9% de la po-
blació de Catalunya tenia moltes dificultats per arribar a fi de mes.

Aquesta realitat socioeconòmica, combinada amb una forta contracció del mer-
cat immobiliari fruit de la fallida generalitzada del sector de la construcció i dels 
ajustos al sector financer, ha suposat un factor clau per entendre l’important nombre 
de desnonaments i de casos de famílies 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 l’ha-
bitatge, 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 ur-
bans (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 re-
alitzant 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. En aquest sentit, s’està aplicant l’exercici del dret de 
tanteig i retracte previst al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordi-
nàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’exe-
cució hipotecària. Fruit de l’aplicació d’aquesta normativa s’han pogut adquirir 184 
habitatges durant l’any 2015, i està prevista l’adquisició de més de 260 habitatges 
durant l’any 2016. Paral·lelament, s’han establert convenis de col·laboració amb di-
verses entitats financeres per a la cessió temporal voluntària d’habitatges buits, que 
la Generalitat destina a l’atenció de casos d’emergència. Fins al maig de 2016, els 
convenis signats suposaven el compromís de cessió de 1.860 habitatges.

Malgrat aquest esforç per incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, Ca-
talunya ha de reforçar les mesures destinades a atendre, des d’una perspectiva pre-
ventiva, les necessitats urgents de les persones i famílies que es troben en situació 
de vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge. S’està fent amb els programes socials 
d’habitatge, que han passat de 50 milions d’euros en prestacions per al pagament del 
lloguer l’any 2012, a més de 81 milions destinats a aquests ajuts l’any 2015.
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Aquesta política preventiva ha de comptar amb la col·laboració de les entitats fi-
nanceres i grans tenidors d’habitatge, que disposen d’un parc d’habitatges buits que 
permetria donar sortida a l’aposta per solucions eficaces que es formula en aquesta 
Llei. El Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, creat 
a l’empara del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i ur-
gents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipo-
tecària, tenia inscrits, el maig de 2016, més de 46.000 habitatges propietat d’entitats 
financeres i grans tenidors en algun dels 72 municipis definits com a municipis amb 
demanda acreditada pel Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habi-
tatge.

Aquest parc d’habitatges, una part significativa del qual difícilment es pot co-
mercialitzar en el mercat privat, esdevé un instrument clau per assolir els objectius 
d’aquesta Llei. D’una banda, perquè permet ampliar els habitatges cedits temporal-
ment a la Generalitat de Catalunya a través de convenis de col·laboració (i, per tant, 
respondre a la necessitat d’ampliació del parc destinat a lloguer social) i, de l’altra, 
perquè permet donar sortida a processos de mediació per sobreendeutament i fer 
possible l’expropiació temporal forçosa.

El dret a l’habitatge és reconegut per diversos tractats internacionals ratificats 
per Espanya (per exemple, a l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans de 1948, i a l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals de 1966).

D’acord amb l’article 10.1 de la Constitució, el dret a gaudir d’un habitatge digne 
i adequat, regulat a l’article 47 de la mateixa norma, ha de ser interpretat de confor-
mitat amb els tractats esmentats. L’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals reconeix el dret de tothom a un nivell de vida adequat per 
a ell i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i també a 
una millora constant de les seves condicions de vida. En aquest sentit, cal esmentar 
les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre el cas McCann 
contra el Regne Unit (13/05/2008) i el cas Rousk contra Suècia (25/07/2013).

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea també conté, a l’article 34, 
una referència a l’habitatge. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha 
tutelat aquest dret a través de la seva jurisprudència referida a la protecció dels con-
sumidors europeus. El famós cas Aziz, suscitat arran d’una qüestió prejudicial, n’és 
un bon exemple (sentència del TJUE de 14 de març de 2013, dictada arran d’una 
qüestió prejudicial presentada pel Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona relativa 
al caràcter abusiu d’una clàusula contractual en un préstec bancari, que va afectar 
la legislació hipotecària espanyola perquè era contrària al dret de la Unió Europea).

Més recentment, la Sentència del TJUE de 10 de setembre de 2014 ha reconegut 
l’existència d’un dret a l’habitatge en vinculació amb l’article 7 de la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea, que consagra el dret al respecte de la vida privada 
i familiar, continuant, doncs, el camí obert pel TEDH.

A més, el TJUE ha assenyalat que l’habitatge social és un servei d’interès gene-
ral (per exemple, en la Sentència de 8 de maig de 2013). Com tothom sap, l’accés als 
serveis d’interès general és un dels drets reconeguts per l’article 36 de la Carta de 
Drets Fonamentals de la Unió Europea, en vinculació amb la cohesió social i terri-
torial de la Unió.

Per la seva part, el Parlament Europeu, en la Resolució d’11 de juny de 2013 so-
bre habitatge social a la Unió Europea, ha emfatitzat el paper de l’habitatge com a 
servei econòmic d’interès general en la Unió:

«Tenint en compte que la política d’habitatge social forma part integrant dels 
serveis d’interès econòmic general, per contribuir a cobrir les necessitats d’habitat-
ge, facilitar l’accés a la propietat, promoure la qualitat de l’hàbitat, millorar l’hàbitat 
existent i adequar les despeses d’habitatge a la situació familiar i als recursos dels 
ocupants, mantenint amb tot un esforç de la seva part.»
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El Parlament Europeu, en la Resolució d’11 de juny de 2013 sobre habitatge so-
cial a la Unió Europea esmentada, «demana als estats membres i a les autoritats re-
gionals 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’es-
peculació immobiliària i mobilitzar aquests habitatges per convertir-los en habitat-
ges socials».

Efectivament, països com França, Bèlgica, Regne Unit o els Estats Units d’Amè-
rica, entre d’altres, estableixen a través de la seva legislació mesures per combatre 
l’existència d’habitatges buits. Si bé tots aquests països recorren a mesures de fo-
ment, també tots combinen aquestes mesures amb intervencions públiques de limi-
tació que poden arribar fins a l’expropiació de l’ús de l’habitatge buit 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’apro-
vació de decrets de gestió d’habitatges buits (empty dwellings management orders, 
EDMO).

Com s’ha assenyalat, la Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i ade-
quat 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 sobreendeuta-
ment.

D’altra banda, i en els mateixos termes que el Pacte Internacional de Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a vet-
llar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment 
de les més vulnerables. En aquest sentit, l’article 148.1.3 de la Constitució atorga a 
les comunitats autònomes la potestat d’assumir competències en matèria d’habitat-
ge, i efectivament l’article 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat de Catalunya 
la competència exclusiva en aquesta matèria, com també li atribueix, per mitjà de 
l’article 123, la competència exclusiva en matèria de consum.

En el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l’habitatge i l’obliga-
ció d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són objecte de 
regulació a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, l’article 4 de 
la qual determina que el conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habi-
tatges destinats a polítiques socials es configuri com un servei d’interès general per 
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.

S’ha de reconèixer de manera explícita, i com a dret subjectiu, el dret a un habi-
tatge estable a favor dels qui no disposen d’un habitatge digne i adequat en l’accep-
ció esmentada ni dels recursos econòmics precisos per aconseguir-ne un.

Així mateix, és una exigència social que els poders públics reaccionin i asse-
gurin el dret a l’habitatge de les persones afectades per desnonaments provinents 
d’execucions hipotecàries, a fi que puguin continuar ocupant el seu habitatge, cosa 
que ha de suposar, en el marc de la normativa legal aplicable, l’atribució als poders 
públics de l’exercici de formes d’actuació en el marc de l’exercici de les seves com-
petències en matèria d’habitatge, consum i serveis socials.

Els poders públics han de ser capaços de reaccionar amb diferents nivells d’ar-
ticulació, a l’efecte d’atendre la situació d’emergència social provocada per drames 
humans que fan que sigui el propi dret a la vida el que s’hagi vist afectat com a con-
seqüència de les privacions del dret a l’habitatge.

D’altra banda, la sentència del TJUE de 14 de març de 2013 (assumpte C-415-11) 
posa en evidència la necessitat d’una actuació urgent dels poders públics, en els seus 
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àmbits competencials, dirigits a la salvaguarda dels drets fonamentals i estatutaris 
que van lligats a l’ús i el gaudi de l’habitatge habitual.

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, fruit d’una iniciativa legislativa 
popular, va establir mesures que tenien per objecte protegir les persones més des-
favorides, mitjançant la intervenció de la Generalitat de Catalunya en l’exercici de 
les competències que li són pròpies en matèria d’habitatge, consum i serveis socials.

No obstant això, aquesta Llei ha estat objecte de recurs d’inconstitucionalitat per 
part del Govern de l’Estat, fet que ha obligat a cercar els mecanismes alternatius 
que, en el marc normatiu vigent, i en exercici de les competències pròpies de la Ge-
neralitat de Catalunya, permetin ajudar les persones més desfavorides.

Per aquesta raó, els mecanismes previstos en aquesta Llei tenen per finalitat aju-
dar a les persones que es trobin en risc d’exclusió residencial o que ja es trobin en 
aquesta situació, cercant fórmules d’actuació de les administracions públiques ca-
talanes que, sota el principi de cooperació, permetin reaccionar i, al mateix temps, 
conciliar tots els béns jurídics que cal protegir. En aquest sentit, les mesures previs-
tes en aquesta Llei no substitueixen d’altres que es puguin haver establert legalment, 
i s’han d’entendre sota el prisma de la seva complementarietat amb d’altres, estatals 
o locals, que s’estableixin.

Una de les prioritats de les polítiques públiques d’habitatge ha estat, i continua 
sent, la mobilització del parc dels habitatges buits, en funció de les necessitats de 
cada municipi. Per tant, s’han d’abordar les polítiques socials d’habitatge d’una ma-
nera conjunta des de tots els àmbits, tal com han fet els municipis amb mesures en 
aquesta direcció.

Per això, és important mantenir la relació de confiança amb han treballat els 
municipis amb la Generalitat de Catalunya, coneixedors que l’esforç conjunt de les 
administracions públiques catalanes és el que ha de donar una resposta, en tot el seu 
conjunt, a la problemàtica de l’accés a l’habitatge. Amb aquesta finalitat, la docu-
mentació que integra l’expedient d’elaboració de la norma ha incorporat el compro-
mís de la Generalitat de coresponsabilitat en les despeses mitjançant l’establiment 
de les mesures de foment que siguin necessàries per a la implantació i l’execució de 
la norma. Igualment, les relacions entre les administracions públiques han d’articu-
lar-se sota el principi de lleialtat institucional, conforme al qual cada administració 
ha d’assumir la responsabilitat i ha d’aportar els recursos en funció de les competèn-
cies que té reconegudes legalment com a administració actuant amb competència 
obligada o complementària en matèries d’habitatge i de polítiques públiques.

Les mesures previstes en aquesta Llei tenen per objecte la protecció de les per-
sones i unitats familiars que es troben en situació d’exclusió residencial, derivada 
d’una situació de sobreendeutament, o en risc de trobar-se en aquesta situació. Per 
aquesta raó, el legislador català té com a finalitat cercar solucions que permetin que 
una persona pugui fer front als seus deutes derivats d’una relació de consum, que in-
clourien les derivades del pagament de l’habitatge, situació originada per causes 
sobrevingudes, com les que han derivat de la crisi econòmica que afecta la societat 
catalana.

Al mateix temps, la llei configura la funció social de la propietat en relació a la 
satisfacció del dret fonamental a disposar d’un habitatge digne i adequat per a per-
sones en situació vulnerable, comptant amb la participació de les entitats privades.

Aquesta Llei consta de divuit articles agrupats en tres títols, de set disposicions 
addicionals, cinc disposicions finals i un annex.
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ESMENES PRESENTADES

Paràgraf quart
Esmena 69
GP Socialista (7)

De modificació

Es modifica un incís del paràgraf quart de l’exposició de motius
«Exposició de motius
La Generalitat de Catalunya, a través de diferents programes d’actuació, està re-

alitzant un esforç significatiu La Generalitat té entre les seves competències l’elabo-
ració del programa d’actuació 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.»

Paràgraf cinquè
Esmena 70
GP Socialista (8)

De supressió

Es suprimeix un incís del paràgraf cinquè de l’exposició de motius
«Exposició de motius
Malgrat aquest esforç per incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, Ca-

talunya ha de reforçar les mesures destinades a atendre, des d’una perspectiva pre-
ventiva, les necessitats urgents de les persones i famílies que es troben en situació 
de vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge. S’està fent amb els programes socials 
d’habitatge, que han passat de 50 milions d’euros en prestacions per al pagament del 
lloguer l’any 2012, a més de 81 milions destinats a aquests ajuts l’any 2015.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 69 i 70.

TEXT PRESENTAT

Títol del projecte

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIÓ FINAL DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes tècniques i lingüístiques propo-
sades per l’assessora lingüística i el lletrat que mereixin la conformitat dels ponents 
i que s’incorporen al predictamen.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2116
Marc Solsona i Aixalà, Sergio Sanz Jiménez, Jordi Terrades i Santacreu, Josep 

Lluís Franco Rabell, Fernando Sánchez Costa, Joan Garriga Quadres



BOPC 285
15 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 56

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES I HABITATGE

A la presidenta del Parlament
La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 

tinguda el dia 13 de desembre de 2016, ha estudiat el text del Projecte de llei de me-
sures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’ex-
clusió residencial (tram. 200-00016/11), l’Informe de la Ponència i les esmenes i els 
vots particulars presentats pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial

Exposició de motius
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) estima que més de 200.000 llars 

de Catalunya tenen tots els membres en atur, amb una taxa que, tot i ésser inferior a 
la mitjana de l’Estat espanyol, a l’abril del 2016 era del 17,4% de la població activa. 
Alhora, l’Idescat apunta, a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida de 
l’Institut Nacional d’Estadística, que la taxa de risc de pobresa o exclusió social a 
Catalunya l’any 2014 se situava en el 26% de la població entre 18 i 59 anys. L’Ides-
cat també indica que l’any 2014 el 12,9% de la població de Catalunya tenia moltes 
dificultats per a arribar a final de mes.

Aquesta realitat socioeconòmica, combinada amb una forta contracció del mer-
cat immobiliari com a conseqüència de la fallida generalitzada del sector de la cons-
trucció i dels ajustos al sector financer, és un factor clau per a entendre la gran quan-
titat de desnonaments i de casos de famílies en risc d’exclusió residencial que hi ha 
a Catalunya.

La situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, 
i el sobreendeutament hipotecari és un dels problemes més punyents. Segons les 
dades publicades pel Consell General del Poder Judicial, durant l’any 2015 a Cata-
lunya es van produir més de 15.000 llançaments per execucions hipotecàries i pro-
cediments derivats de la Llei 29/1994, del 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 
D’aquests, més de 5.000 corresponien a execucions hipotecàries i prop de 10.000, a 
procediments derivats de la Llei 29/1994.

Una de les competències de la Generalitat és elaborar el programa d’actuació per 
a incrementar el parc d’habitatge social i atendre d’una manera més ràpida i eficaç 
les necessitats de les persones i unitats familiars amb més riscos d’exclusió residen-
cial. En aquest sentit, s’està aplicant l’exercici del dret de tanteig i retracte regulat 
pel Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Fruit 
de l’aplicació d’aquesta normativa s’han pogut adquirir 184 habitatges durant l’any 
2015, i està previst d’adquirir-ne més de 260 durant l’any 2016. Paral·lelament, s’han 
establert convenis de col·laboració amb diverses entitats financeres per a la cessió 
temporal voluntària d’habitatges buits, que la Generalitat destina a l’atenció de casos 
d’emergència. Fins al maig del 2016, els convenis signats implicaven el compromís 
de cessió de 1.860 habitatges.

Malgrat aquest esforç per a incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, 
Catalunya ha de reforçar les mesures per a atendre, des d’una perspectiva preventi-
va, les necessitats urgents de les persones i famílies que es troben en una situació de 
vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge.

Aquesta política preventiva ha de comptar amb la col·laboració de les entitats fi-
nanceres i els grans tenidors d’habitatge, que disposen d’un parc d’habitatges buits 
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que permetria donar sortida a l’aposta de la llei per solucions eficaces. El Registre 
d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, creat a l’empara del 
Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, tenia 
inscrits, al maig del 2016, més de 46.000 habitatges propietat d’entitats financeres 
i grans tenidors en algun dels setanta-dos municipis definits com a municipis amb 
demanda acreditada pel Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla per al dret a l’ha-
bitatge.

Aquest parc d’habitatges, una part significativa del qual difícilment es pot co-
mercialitzar en el mercat privat, és un instrument clau per a assolir els objectius 
d’aquesta llei. D’una banda, perquè permet ampliar els habitatges cedits temporal-
ment a la Generalitat mitjançant convenis de col·laboració (i, per tant, respondre a 
la necessitat d’ampliar el parc destinat a lloguer social) i, de l’altra, perquè permet 
donar sortida a processos de mediació per sobreendeutament i fer possible l’expro-
piació temporal forçosa.

El dret a l’habitatge és reconegut per diversos tractats internacionals ratificats 
per l’Estat espanyol (per exemple, per l’article 25 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans del 1948, i per l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals del 1966).

D’acord amb l’article 10.1 de la Constitució espanyola, el dret a gaudir d’un ha-
bitatge digne i adequat, regulat per l’article 47 de la mateixa norma, s’ha d’inter-
pretar de conformitat amb els dits tractats. L’article 11 del Pacte Internacional de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals reconeix el dret de tota persona a un nivell 
de vida adequat per a si mateixa i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el 
vestit i l’habitatge, i també a una millora constant de les seves condicions de vida. 
En aquest sentit, cal esmentar les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans 
sobre el cas McCann contra el Regne Unit (13/05/2008) i el cas Rousk contra Suè-
cia (25/07/2013).

L’article 34 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea també fa refe-
rència a l’habitatge. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tutelat aquest dret 
mitjançant la seva jurisprudència referida a la protecció dels consumidors europeus. 
El cas Aziz n’és un bon exemple: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 14 de 
març de 2013 va dictar una sentència arran d’una qüestió prejudicial presentada pel 
Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, relativa al caràcter abusiu d’una clàusula 
contractual en un préstec bancari, que va afectar la legislació hipotecària espanyola 
perquè era contrària al dret de la Unió Europea.

Més recentment, la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 10 
de setembre de 2014 ha reconegut l’existència d’un dret a l’habitatge en vinculació 
amb l’article 7 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que consagra 
el dret al respecte de la vida privada i familiar, continuant, doncs, el camí obert pel 
Tribunal Europeu de Drets Humans.

A més, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha assenyalat, per exemple, en 
la Sentència del 8 de maig de 2013, que l’habitatge social és un servei d’interès ge-
neral. L’accés als serveis d’interès general és un dels drets reconeguts per l’article 36 
de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, en vinculació amb la cohesió 
social i territorial de la Unió.

Per la seva part, el Parlament Europeu, en la Resolució de l’11 de juny de 2013 
sobre habitatge social a la Unió Europea, ha destacat el paper de l’habitatge com a 
servei econòmic d’interès general en la Unió: «Tenint en compte que la política d’ha-
bitatge social forma part integrant dels serveis d’interès econòmic general, per con-
tribuir a cobrir les necessitats d’habitatge, facilitar l’accés a la propietat, promoure 
la qualitat de l’hàbitat, millorar l’hàbitat existent i adequar les despeses d’habitatge 
a la situació familiar i als recursos dels ocupants, mantenint amb tot un esforç de la 
seva part».



BOPC 285
15 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 58

El Parlament Europeu, en la resolució esmentada, «demana als estats membres i 
a les autoritats regionals i locals que adoptin mesures eficaces i incentivadores, ba-
sant-se en anàlisis prospectives de la necessitat d’habitatges, per lluitar contra l’exis-
tència d’habitatges buits de llarga durada, en especial, a les zones amb tensions, per 
lluitar contra l’especulació immobiliària i mobilitzar aquests habitatges per conver-
tir-los en habitatges socials».

Efectivament, països com França, Bèlgica, el Regne Unit o els Estats Units 
d’Amèrica, entre altres, per mitjà de llur legislació estableixen mesures per a comba-
tre l’existència d’habitatges buits. Si bé tots aquests països recorren a mesures de fo-
ment, també tots combinen aquestes mesures amb intervencions públiques de limi-
tació que poden arribar fins a l’expropiació de l’ús de l’habitatge buit 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).

L’article 47 de la Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el 
vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació, l’article 33 impo-
sa als poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de 
manera antisocial i l’article 128 subordina tota la riquesa, sigui quina en sigui la ti-
tularitat, a l’interès general.

Així mateix, l’article 5 de l’Estatut d’autonomia 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.

D’altra banda, i en els mateixos termes que el Pacte Internacional de Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a vet-
llar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment 
les més vulnerables. En aquest sentit, l’article 148.1.3 de la Constitució atorga a les 
comunitats autònomes la potestat d’assumir competències en matèria d’habitatge, i 
efectivament l’article 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència ex-
clusiva en aquesta matèria, com també li atribueix, per mitjà de l’article 123, la com-
petència exclusiva en matèria de consum.

En el marc de la legislació de Catalunya, la protecció del dret a l’habitatge i 
l’obligació d’erradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són ob-
jecte de regulació a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, l’arti-
cle 4 de la qual determina que el conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment 
d’habitatges destinats a polítiques socials es configuri com un servei d’interès gene-
ral per a assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.

S’ha de reconèixer de manera explícita, i com a dret subjectiu, el dret a un habi-
tatge estable a favor dels qui no disposen d’un habitatge digne i adequat en l’accep-
ció esmentada ni dels recursos econòmics precisos per aconseguir-ne un.

Així mateix, és una exigència social que els poders públics reaccionin i asse-
gurin el dret a l’habitatge de les persones afectades per desnonaments provinents 
d’execucions hipotecàries, a fi que puguin continuar ocupant llur habitatge, cosa que 
ha de suposar, en el marc de la normativa legal aplicable, l’atribució als poders pú-
blics de l’exercici de formes d’actuació en el marc de l’exercici de llurs competències 
en matèria d’habitatge, consum i serveis socials.

Els poders públics han d’ésser capaços de reaccionar amb diferents nivells d’arti-
culació, per a atendre la situació d’emergència social provocada per drames humans 
en què, com a conseqüència de les privacions del dret a l’habitatge, ha arribat a que-
dar afectat el dret a la vida.

D’altra banda, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 
de març de 2013 (assumpte C-415-11) posa en evidència la necessitat urgent que els 
poders públics actuïn, en llurs àmbits competencials, per a la salvaguarda dels drets 
fonamentals i estatutaris relatius a l’ús i gaudi de l’habitatge habitual.
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La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, fruit d’una iniciativa legislativa 
popular, va establir mesures que tenien per objecte protegir les persones més desfa-
vorides, mitjançant la intervenció de la Generalitat en l’exercici de les competències 
que li són pròpies en matèria d’habitatge, consum i serveis socials.

No obstant això, el Govern de l’Estat ha interposat un recurs d’inconstituciona-
litat contra aquesta llei, per la qual cosa s’han hagut de cercar mecanismes alterna-
tius, en el marc normatiu vigent i en exercici de les competències pròpies de la Ge-
neralitat, per a ajudar les persones més desfavorides.

La present llei estableix mecanismes per a assistir les persones que es troben en 
situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, per mitjà de fórmu-
les d’actuació de les administracions públiques catalanes que, seguint el principi de 
cooperació, permetin reaccionar i, al mateix temps, conciliar tots els béns jurídics 
que cal protegir. En aquest sentit, les mesures que regula aquesta llei no són substi-
tutives sinó complementàries de les establertes per altres lleis i de les que es puguin 
establir en l’àmbit estatal o local.

Una de les prioritats de les polítiques públiques d’habitatge ha estat, i continua 
essent, la mobilització del parc dels habitatges buits, en funció de les necessitats de 
cada municipi. S’han d’abordar les polítiques socials d’habitatge d’una manera con-
junta des de tots els àmbits, tal com han fet els municipis amb mesures en aquesta 
direcció.

Per això, és important mantenir la relació de confiança amb què han treballat els 
municipis amb la Generalitat, ja que només amb l’esforç conjunt de les administra-
cions públiques catalanes es podrà donar resposta al problema de l’accés a l’habitat-
ge. Amb aquesta finalitat, la Llei incorpora el compromís de la Generalitat de cor-
responsabilitat en les despeses, mitjançant l’establiment de les mesures de foment 
que siguin necessàries per a implantar i executar la norma. Igualment, les relacions 
entre les administracions públiques s’han d’articular sota el principi de lleialtat ins-
titucional, conforme al qual cada administració ha d’assumir la responsabilitat i ha 
d’aportar els recursos en funció de les competències que té reconegudes legalment 
com a administració actuant amb competència obligada o complementària en matè-
ries d’habitatge i de polítiques públiques.

Les mesures regulades per aquesta llei tenen per objecte la protecció de les per-
sones i unitats familiars en situació d’exclusió residencial com a conseqüència d’una 
situació de sobreendeutament, o que estan en risc de trobar-se en aquesta situació. 
Per aquesta raó, el legislador té com a finalitat cercar solucions que permetin que 
una persona pugui afrontar els deutes derivats d’una relació de consum, inclosos 
els del pagament de l’habitatge, en situacions de sobreendeutament originades per 
causes sobrevingudes, moltes de les quals són derivades de la crisi econòmica que 
afecta la societat catalana.

Al mateix temps, la Llei pretén preservar la funció social de la propietat amb re-
lació a la satisfacció del dret fonamental a disposar d’un habitatge digne i adequat 
per a persones en situació vulnerable, comptant amb la participació de les entitats 
privades.

Aquesta llei consta de dinou articles, agrupats en tres títols, i de dotze disposi-
cions addicionals, set disposicions finals i un annex.

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta llei és adoptar mesures de protecció del dret a l’habitatge 

i serveis socials, i regular els procediments extrajudicials de resolució de conflictes 
derivats de les relacions de consum, amb relació a les persones físiques residents 
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a Catalunya que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de 
trobar-s’hi.

2. El que disposa aquesta llei s’entén sens perjudici d’altres mesures protectores 
establertes per la normativa vigent. En el cas de concurrència de règims que resul-
tin incompatibles, s’aplica el que sigui més beneficiós per a la persona interessada, 
a petició d’aquesta.

Article 2. Principis
Les polítiques públiques que es promoguin en compliment d’aquesta llei estan 

sotmeses als principis següents:
a) El compliment de la funció social de la propietat en la satisfacció del dret fo-

namental a disposar d’un habitatge digne i adequat en el cas de les persones en si-
tuació vulnerable.

b) L’erradicació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret a un habitatge.
c) L’establiment de mesures d’acció positiva a favor dels col·lectius més vulne-

rables.
d) La planificació i programació de les polítiques públiques d’habitatge i allotja-

ment dotacional, des de la consideració que l’habitatge de lloguer és un instrument 
fonamental per a donar resposta al manament constitucional representat en el dret a 
un habitatge, amb la dotació econòmica corresponent.

e) El foment de la participació de les entitats privades en la solució de les situa-
cions d’emergència social, i la responsabilitat en el compliment de la funció social 
de l’habitatge.

f) La col·laboració i coordinació de totes les administracions públiques de Cata-
lunya en la garantia del dret a un habitatge digne, adequat i accessible.

g) La coherència de les actuacions públiques i privades en les iniciatives rela-
cionades amb l’efectivitat del dret a accedir a l’ocupació legal d’un habitatge digne 
i adequat.

h) L’aportació dels mitjans personals, tècnics i financers necessaris per a garantir 
els drets i les mesures que estableix aquesta llei, amb el principi de corresponsabi-
litat en les despeses a efectuar.

i) La prevenció, amb l’establiment de mesures i actuacions que es puguin utilit-
zar en els procediments de llançament de l’habitatge habitual, en els casos en què 
les persones afectades poden veure vulnerats llurs drets fonamentals, i mentre se’ls 
faciliten alternatives o ajuts per a accedir a un habitatge digne.

Article 3. Fórmules d’actuació
1. Les administracions públiques de Catalunya, en protecció de les persones que 

es troben en situació d’exclusió residencial o en risc de trobar-s’hi, al marge d’altres 
fórmules establertes per la resta de l’ordenament jurídic que siguin compatibles, po-
den adoptar les fórmules d’actuació següents:

a) La mediació en l’àmbit del consum.
b) L’expropiació temporal d’habitatges buits.
c) L’obligació de reallotjament, en determinats supòsits, de persones o unitats fa-

miliars en risc d’exclusió residencial.
d) L’expropiació del dret d’ús en els casos establerts per aquesta llei.
e) La dotació d’ajuts econòmics que permetin mantenir l’ús de l’habitatge habi-

tual.
f) La dotació d’ajuts econòmics per al reallotjament.
g) La dotació dels ajuts necessaris per a garantir a les famílies en situació de vul-

nerabilitat l’accés a un habitatge com a suport bàsic.
h) El suport i la informació tant a l’Administració de justícia com als particulars 

implicats en procediments que poden comportar la pèrdua de llur habitatge habitual, 
per a evitar que es vulnerin llurs drets fonamentals.
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2. Les fórmules d’actuació establertes per aquesta llei s’han d’aplicar d’acord 
amb els principis de proporcionalitat i lleialtat institucional, i adoptar la que sigui 
menys perjudicial per als administrats i que garanteixi l’ús adequat de l’habitatge.

3. S’ha de complir el principi de subsidiarietat tant en l’exercici de les fórmu-
les d’actuació establertes per aquesta llei, com en l’aplicació del marc sancionador, 
d’acord amb el que determina la disposició final primera 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 pobresa energètica.

Article 4. Definicions
Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Situació de sobreendeutament: la situació d’incapacitat manifesta d’una perso-

na per a afrontar els deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes 
sobrevingudes, com ara l’atur, la incapacitat d’un membre de la unitat familiar o al-
tres d’anàlogues, i les circumstàncies econòmiques i financeres alienes a la voluntat 
del deutor que han implicat un augment significatiu de la càrrega hipotecària i que 
provoquen una disminució important de la seva capacitat econòmica.

b) Persona sobreendeutada: la persona física que es troba en situació de sobre-
endeutament, 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 relació definida per l’article 111-2.m del Codi de consum 
de Catalunya, aprovat per la Llei 22/2010, del 20 de juliol.

d) Habitatge habitual: l’habitatge en el qual resideixen les persones amb caràc-
ter permanent i continuat. Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani per a 
cada unitat de convivència. L’acreditació de l’habitatge habitual es pot fer amb l’em-
padronament, la declaració de la renda, la inclusió en el cens electoral o qualsevol 
altre document acreditatiu del domicili principal.

e) Risc d’exclusió residencial: la situació econòmica personal a què fan referència 
els apartats 10 i 11 de l’article 5 de la Llei 24/2015.

f) Situació d’exclusió residencial: la situació en què es troben les persones o uni-
tats familiars que no disposen d’habitatge, o han perdut la propietat o la possessió 
immediata de l’immoble que és llur habitatge, i que no tenen un habitatge alterna-
tiu ni ingressos suficients per a aconseguir-ne un de digne i adequat, amb un nivell 
d’ingressos inferiors a l’indicat per la lletra e.

g) Presumpció de la bona fe del deutor: la bona fe de la persona sobreendeutada 
es presumeix quan la situació de sobreendeutament ha esdevingut per causes sobre-
vingudes.

h) Estudi d’orientació: l’estudi basat en l’anàlisi dels elements actuals i futurs que 
determinen l’actiu i el passiu de la persona sobreendeutada, i també la seva situació 
personal i familiar, en què s’ha de tenir en compte el patrimoni, els ingressos eco-
nòmics i les condicions socials.

i) Pla de sanejament: el programa integral i econòmic respecte al passiu, per 
a 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.

j) Situació d’ocupació sense títol habilitant: la situació en què es troben les per-
sones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial, a què fa referència la lletra e, 
i que ocupen, de manera continuada i sense títol, un habitatge que constitueix llur 
habitatge habitual.
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Títol I. Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions 
d’Emergència Social

Article 5. Creació i objecte
1. Es crea la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència 

Social.
2. La Comissió té per objecte coordinar l’actuació de les administracions públi-

ques de Catalunya en l’establiment de mecanismes de solució de conflictes i l’aplica-
ció de les mesures d’acció protectora establertes per aquesta llei, amb la participació 
d’entitats sense ànim de lucre representatives d’interessos afectats.

Article 6. Estructura territorial
1. La Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social 

s’estructura en seccions territorials, la demarcació de les quals es correspon amb els 
àmbits territorials de les delegacions del Govern.

2. La Comissió depèn del departament competent en matèria d’habitatge.
3. Es poden crear seccions en altres àmbits territorials, per mitjà d’una ordre del 

conseller del departament competent en matèria d’habitatge, en funció del volum de 
feina o altres necessitats tècniques, per a millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.

Article 7. Composició
1. Cada secció territorial de la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situaci-

ons d’Emergència Social té la composició següent:
a) Un representant del departament competent en matèria d’habitatge, que n’exer-

ceix la presidència.
b) Un representant del departament competent en matèria de consum.
c) Un representant del departament competent en matèria d’economia.
d) Un representant del departament competent en matèria de justícia.
e) Un representant del departament competent en matèria de serveis socials.
f) Dos representants de les entitats associatives municipalistes més representa-

tives.
g) Un representant de les organitzacions de consumidors, escollit pel Consell de 

Persones Consumidores de Catalunya.
h) Un representant de les entitats financeres i de crèdit.
i) Un representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
j) Un representant del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Fin-

ques de Catalunya i un representant del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Catalunya.

k) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives.
l) Tres representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya, que 

desenvolupen llur activitat en defensa d’un habitatge digne per a les persones en si-
tuació de vulnerabilitat social, nomenats pel conseller del departament competent 
en matèria d’habitatge.

2. Els membres de la Comissió i, si escau, els membres suplents són nomenats 
pel conseller del departament competent en matèria d’habitatge, a proposta dels òr-
gans o entitats que en formen part.

3. Per a tractar assumptes específics, es poden demanar informes a experts en 
l’àmbit de la mediació o l’arbitratge, a professionals del sector financer o a persones 
qualificades en la resolució de conflictes de naturalesa economicosocial, que poden 
assistir la Comissió amb veu i sense vot.

4. El secretari de cadascuna de les seccions territorials de la Comissió, amb veu 
i sense vot, és nomenat pel president, entre els funcionaris del departament compe-
tent en matèria d’habitatge.

5. El departament competent en matèria d’habitatge ha de vetllar perquè la com-
posició de la Comissió atengui al principi de representació paritària de dones i ho-
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mes, d’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes.

Article 8. Funcions
La Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social té 

les funcions següents:
a) Intervenir com a òrgan de coordinació i supervisió en el procediment de me-

diació, en els termes establerts per aquesta llei.
b) Col·laborar en l’establiment de criteris comuns en l’actuació de les administra-

cions públiques de Catalunya en l’àmbit d’aplicació dels procediments de resolució 
de conflictes establerts per aquesta llei.

c) Informar i, si escau, ratificar el pla de sanejament que li sigui traslladat pel 
mediador en el conflicte sotmès a mediació.

d) Aprovar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació con-
cursal establerta per la Llei de l’Estat 25/2015, del 28 de juliol, de mecanisme de 
segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

e) Denunciar davant les autoritats competents situacions o clàusules contractuals 
que puguin resultar abusives o contràries a la llei, incloses les detallades per l’article 
251-6.4 del Codi de consum de Catalunya.

f) Aplicar la perspectiva de gènere i incorporar la perspectiva de les dones en 
tots els nivells i en totes les etapes de les actuacions que es duguin a terme per a 
protegir el dret a l’habitatge de les persones que es troben en situació d’exclusió re-
sidencial o que estan en risc de trobar-s’hi.

Article 9. Funcionament i adopció d’acords
1. Els acords de la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emer-

gència Social s’adopten per majoria simple de vots. En el cas d’empat, el vot del 
president és diriment.

2. El funcionament de la Comissió, en tot el que no estableix aquesta llei, es re-
geix per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya, i per la normativa general de funcionament 
dels òrgans col·legiats.

3. Els membres de la Comissió i els mediadors estan sotmesos al deure de confi-
dencialitat regulat per la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i per 
la resta de la normativa aplicable.

Títol II. Mesures protectores en matèria d’habitatge i consum

Capítol I. Mesures protectores en situacions de sobreendeutament

Article 10. Mediació en l’àmbit del consum
1. En els casos de consumidors que es troben en una situació de sobreendeuta-

ment derivada d’una relació de consum o que estan en risc de trobar-s’hi, s’ha d’apli-
car l’article 132-4.3 del Codi de consum de Catalunya.

2. El que disposa l’apartat 1 no és aplicable en els casos en què hi ha un proce-
diment judicial concursal.

Article 11. Procediment de mediació
1. El procediment de mediació es regeix pel que disposa el Codi de consum de 

Catalunya, amb les particularitats que estableix aquesta llei i la normativa que la 
desplega.

2. En tot allò que no regula la normativa de consum, cal complir les disposicions 
del procediment administratiu comú.

Article 12. Naturalesa voluntària del procediment de mediació
1. El procediment de mediació i s’inicia a sol·licitud del deutor o de l’entitat cre-

ditora.
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2. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la secretaria de la secció territorial de la Comis-
sió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social on la persona té 
la residència habitual, i acreditar degudament l’existència dels deutes.

3. El procediment es fa, preferentment, per mitjans electrònics.

Article 13. Admissió a tràmit i trasllat als creditors
1. La Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social 

ha d’acordar l’admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.
2. Són causes d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud:
a) El fet de no trobar-se en situació de sobreendeutament, en els termes establerts 

per l’article 4.a.
b) La certesa que en la sol·licitud s’han donat dades falses o s’han omès dades 

especialment rellevants.
c) La pèrdua de la capacitat d’obrar del deutor.
3. L’acord d’inadmissió a tràmit d’una sol·licitud ha d’estar motivat i s’ha de no-

tificar al sol·licitant.
4. Contra la resolució d’inadmissió, es pot interposar un recurs de reposició da-

vant la Comissió.
5. L’admissió a tràmit de la sol·licitud té el caràcter d’acord d’inici del procedi-

ment, amb vinculació per als creditors que ho acceptin d’acord amb el que estableix 
l’article 6 de la Llei de l’Estat 5/2012, del 6 juliol, de mediació en assumptes civils i 
mercantils, i s’ha de documentar en l’expedient.

6. L’acord d’inici s’ha de notificar a l’altra part i, si escau, a totes les entitats i cre-
ditors que constin en la sol·licitud formulada pel deutor. El creditor pot decidir sus-
pendre els interessos moratoris i també pot sol·licitar la suspensió dels procediments 
d’execució singulars que s’hagin instat. També pot aportar, en el termini de vint dies 
naturals, propostes alternatives de redreçament de la situació de sobreendeutament 
i formular objeccions, si escau, respecte al deute declarat i manifestar desacord res-
pecte a l’import del deute o dels interessos.

7. L’acord d’inici ha de designar la persona física que actuarà com a mediador, 
d’acord amb la normativa de consum, la qual ha de tenir els coneixements i les com-
petències d’especialització necessaris per a exercir les funcions de mediació.

8. L’acord ha d’establir la data i l’hora de la sessió de mediació amb les parts 
implicades.

9. El mediador i les parts han d’actuar d’acord amb les exigències de la bona fe.
10. La Comissió pot determinar que l’acord d’admissió es publiqui en un portal 

habilitat a aquest efecte, si considera que hi poden haver tercers creditors. La infor-
mació publicada ha d’ésser l’estrictament pertinent, i s’ha de mantenir publicada el 
temps necessari per a complir la finalitat que legitima la difusió de les dades.

Article 14. Fase de mediació
1. El mediador ha d’elaborar un estudi d’orientació amb l’anàlisi de l’actiu actual 

i futur previsible i el passiu actual i futur del deutor, la seva situació personal i fami-
liar i, si escau, els plans convencionals de reestructuració dels deutes, aportats pels 
diversos creditors, i ha de proposar un pla de sanejament per a redreçar la situació 
econòmica del deutor.

2. El pla de sanejament a què fa referència l’apartat 1 ha de tenir una durada 
màxima de tres anys. Excepcionalment, i atenent a les circumstàncies personals del 
deutor, pot tenir una durada de cinc anys.

3. El pla de sanejament pot incloure:
a) La reordenació dels préstecs o crèdits i possibles deutes restants, amb la pos-

sibilitat de fer ajornaments o fraccionament de pagaments, fins a un límit màxim de 
tres anys, i excepcionalment de cinc, amb interessos que no poden superar l’interès 
legal del diner incrementat en dos punts.

b) La condonació parcial o total dels deutes.
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c) La liquidació del patrimoni del deutor, amb la satisfacció dels deutes mitjan-
çant l’import obtingut, i la condonació dels deutes restants.

d) L’alliberament de deutes, que es pot acordar en el cas que el deutor estigui en 
risc d’exclusió residencial, sempre que renunciï expressament a fer pagaments a crè-
dit, ajornats o similars, dins el termini establert pel pla.

e) Qualsevol altra qüestió que sigui rellevant i, en especial, altres limitacions del 
deutor amb relació a la seva capacitat de disposició patrimonial.

4. El mediador, durant la sessió de mediació, ha de presentar l’estudi d’orientació 
i el pla de sanejament a les parts interessades i compareixents, les quals poden ma-
nifestar el que considerin pertinent amb relació a la proposta i suggerir les modifi-
cacions necessàries per a arribar a un acord.

5. S’ha d’estendre una acta de la sessió i s’ha d’elaborar una proposta definitiva 
del pla de sanejament o la proposta de tancament del procediment per desacord, que 
el mediador ha de presentar a la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions 
d’Emergència Social perquè la ratifiqui.

6. En la fase de mediació es poden fer totes les sessions que calguin per a arribar 
a un acord, dins un termini de dos mesos.

7. Si es detecten situacions de necessitats d’atenció especial, d’acord amb el que 
determina l’article 7 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, s’ha 
d’oferir a les persones afectades la intervenció dels serveis socials bàsics, els quals, 
si aquestes hi consenten, elaboren un pla d’atenció social personalitzat, ajustat a llurs 
necessitats.

Article 15. Acords de la Comissió d’Habitatge i Assistència per a 
Situacions d’Emergència Social
1. El mediador ha de traslladar a la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Si-

tuacions d’Emergència Social la proposta de resolució de la mediació, que ha d’in-
cloure, si escau, el pla de sanejament proposat.

2. Si la Comissió ho considera necessari, pot convocar les parts per a aprofun-
dir en el debat de les propostes per a redreçar la situació de sobreendeutament del 
deutor. Els membres de la Comissió poden demanar a les persones interessades els 
aclariments necessaris.

3. Si hi ha acord, la Comissió ratifica el pla de sanejament i el termini d’execució.
4. Si no hi ha acord, la Comissió conclou el procediment amb una resolució que 

detalla el pla de sanejament proposat per a redreçar la situació de sobreendeutament, 
i fa constar els punts de desacord i d’acord, si n’hi ha, i, si escau, les recomanacions 
que consideri pertinents. Aquesta resolució s’ha de notificar a les parts, i pot ésser 
presentada davant l’òrgan jurisdiccional en el cas que qualsevol de les parts decidei-
xi recórrer a un procediment judicial.

5. La Comissió pot reformular els termes del pla de sanejament i tornar a sotme-
tre’l a les parts.

6. Si el sol·licitant desisteix, el desistiment s’ha de fer constar en acta.
7. S’ha d’estendre una acta de cada sessió, amb un breu resum dels debats que 

s’hi han tingut i els acords a què s’ha arribat. Les actes han d’anar signades pel se-
cretari de la Comissió, amb el vistiplau del president.

8. Les resolucions de la Comissió tenen naturalesa administrativa i són suscep-
tibles de recurs davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sens per-
judici de la possibilitat d’interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes.

9. En casos de procediments judicials per impagaments derivats d’una situació 
de sobreendeutament, si en el procediment de mediació no s’arriba a un acord, el pla 
de sanejament pot ésser requerit i considerat per l’autoritat judicial, o bé pot ésser 
aportat per les parts en el procediment. En tots els casos, s’ha de respectar el princi-
pi de confidencialitat i la protecció de dades de caràcter personal.
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10. Les resolucions de la Comissió han de respectar la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal, la confidencialitat, la neutralitat, la voluntarietat, la 
imparcialitat i tots els principis de la mediació, d’acord amb el que estableix la Llei 
de d’Estat 5/2012, i s’han de publicar en el portal d’internet habilitat a aquest efecte.

Capítol II. Mesures per a augmentar el parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer

Article 16. Expropiació temporal d’habitatges buits per causa d’interès 
social
1. Les administracions públiques de Catalunya, per causa d’interès social, d’acord 

amb la normativa d’expropiacions, a l’efecte de dotar-se d’un parc social d’habitat-
ges assequibles de lloguer per a atendre les necessitats d’habitatge de les persones 
que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, 
poden dur a terme l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, durant un 
període de quatre anys com a mínim i de deu anys com a màxim, d’acord amb l’ar-
ticle 72 de la Llei de l’Estat del 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.

2. Per a aplicar el que disposa l’article 72 de la Llei sobre expropiació forçosa, cal 
la concurrència dels requisits següents:

a) Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l’article 12.5 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge i el 
parc d’habitatges buits que hi hagi en l’àmbit territorial corresponent. Per a deter-
minar aquest àmbit, s’ha de donar audiència a les entitats locals afectades i tenir en 
compte la participació del Consell de Governs Locals o de les organitzacions asso-
ciatives dels ens locals més representatives.

b) Que els habitatges estiguin inscrits al Registre d’habitatges buits i habitatges 
ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o pertanyin a 
persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits al Regis-
tre 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’inicia mitjançant una comunicació al titular de l’habitatge, a 
l’efecte que acrediti, en el termini d’un mes, que disposa d’un contracte que n’habi-
lita l’ocupació. Una vegada transcorregut aquest termini, s’inicia el procediment ex-
propiatori, el qual conclou si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de l’ús 
de l’habitatge a una administració pública de Catalunya perquè aquesta estableixi un 
lloguer social, que s’ha de subscriure en el termini de tres mesos.

4. Atenent a la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’expe-
dient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’ocupació urgent, als efec-
tes del que estableix l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa.

5. El que disposa aquest article està sotmès a l’obligació del beneficiari de la 
càrrega de complir amb la funció desatesa, que ha estat la causa de 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 determina mitjançant l’acord de les 
parts, atenent als criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 
24/2015. Si no hi ha acord, s’inicia l’expedient de just preu, que ha d’ésser fixat pel 
Jurat d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la seva normativa reguladora. En la 
determinació de l’import s’ha de tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitat-
ge, a l’efecte de garantir que l’immoble es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, 
d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007.

7. L’exercici d’aquest dret ha de respectar el principi de proporcionalitat, tenint 
en compte les necessitats residencials que hi hagi al municipi corresponent, i l’esforç 
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o càrrega amb relació a la cessió d’habitatge de lloguer assequible que hagi efectuat 
el titular de l’habitatge d’immobles de la seva titularitat, directa o indirecta.

8. El termini a què fa referència l’apartat 1 compta a partir de l’ocupació efectiva 
de l’habitatge, una vegada aquest s’ha adequat.

9. El pagament del just preu es pot fer de manera fraccionada, en períodes men-
suals.

Capítol III. Mesures per a resoldre la manca d’habitatge de les persones 
o unitats familiars en risc d’exclusió residencial

Article 17. Obligació de reallotjament en determinats supòsits de 
persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial
1. S’estableix un sistema transitori i excepcional per a reallotjar les persones o 

unitats familiars ocupants de determinats habitatges si es troben en risc d’exclusió 
residencial i poden perdre l’habitatge habitual, sempre que no tinguin cap possibili-
tat d’accedir a l’ús legítim d’un altre habitatge.

2. Els supòsits de pèrdua de l’habitatge establerts per aquest article són els se-
güents:

a) La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pa-
gament 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 
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 que es trobin en les 
condicions a què fa referència l’apartat 1 el reallotjament a un habitatge de llur titu-
laritat, en règim de lloguer i per un termini de tres anys, els adquirents dels habitat-
ges i els instants dels processos judicials d’execució hipotecària o de desnonament 
per impagament de rendes de lloguer a què fan referència les lletres a i b que, alhora, 
siguin persones jurídiques titulars d’habitatges inscrits en el Registre d’habitatges 
buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o susceptibles de ser-hi inscrits, o 
persones jurídiques titulars d’habitatges que hagin adquirit d’un titular d’habitatges 
inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular ac-
tual sigui un fons de titulització d’actius 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, la qual s’ha de revisar anualment i sem-
pre que canviïn les condicions de la persona o la unitat familiar.

b) S’ha de prioritzar el reallotjament a l’habitatge habitual afectat pel deute.
c) L’habitatge alternatiu ha d’estar situat 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.

d) L’obligació de reallotjament és aplicable abans de l’adquisició del domini en el 
cas de l’apartat 2.a, o a partir del moment que s’hagi presentat la demanda judicial 
d’execució hipotecària o de desnonament per manca de pagament de les rendes de 
lloguer en els casos a què fa referència l’apartat 2.b, o que s’hagi notificat la volun-
tat de presentar-la.

e) L’oferiment de reallotjament a què fa referència l’apartat 3 s’ha de comunicar, 
en el termini de tres dies hàbils des del moment en què s’ha produït, a l’ajuntament 
del municipi en què està situat l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

f) Una vegada transcorreguts trenta dies des de l’oferiment de reallotjament, si 
no s’ha acceptat formalment s’entén rebutjat.
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5. La concessió d’un habitatge alternatiu ha d’anar vinculada a la participació de 
les persones afectades en un pla d’acompanyament econòmic, social i laboral, ade-
quat a llur situació i orientat a ajudar-les a recuperar la plena autonomia.

6. La vigència de les mesures establertes per 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, sens perjudici de la durada dels contractes de lloguer concertats a 
l’empara d’aquest article.

Article 18. Expropiació de l’ús
1. La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pa-

gament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge, establerts per la impos-
sibilitat de retornar el préstec hipotecari, si el transmitent o la unitat familiar que 
la integra no té una alternativa d’habitatge pròpia i es troba en risc d’exclusió resi-
dencial, estan sotmesos al procediment de mediació regulat per l’article 10, que pot 
ésser instat per qualsevol de les dues parts.

2. Les persones o unitats familiars que consideren que es troben en la situació a 
què fa referència l’apartat 1 han de posar-ho en coneixement de l’òrgan de l’Admi-
nistració competent en matèria de serveis socials, el qual ha d’emetre un informe 
sobre l’existència de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat i, en cas que sigui 
afirmatiu, també ho ha de posar en coneixement dels òrgans corresponents compe-
tents en matèria d’habitatge, a l’efecte que adoptin les mesures de protecció establer-
tes per aquesta llei.

3. Si l’adquirent de l’habitatge està inscrit al Registre d’habitatges buits i habitat-
ges ocupats sense títol habilitant, i l’habitatge objecte de transmissió està situat en 
els àmbits territorials a què fa referència l’article 16.2.a, es declara d’interès social 
la cobertura de la necessitat d’habitatge de les persones a què fa referència l’apar-
tat 1. A aquest efecte, les administracions públiques poden exercir una expropiació 
del dret de l’ús recollit per l’article 562-1 del Codi civil de Catalunya, a favor de les 
administracions públiques catalanes i per un període de tres anys, a l’efecte de per-
metre el reallotjament.

4. L’import de l’expropiació temporal es determina per acord de les parts, atenent 
als criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 24/2015. Si no hi ha 
acord, s’inicia l’expedient de just preu que fixa el Jurat d’Expropiació de Catalunya, 
d’acord amb la seva normativa reguladora. Per a determinar l’import, s’ha de tenir 
en compte el cost de l’adequació de l’habitatge, per a garantir que l’immoble es tro-
ba en condicions d’ús efectiu i adequat, d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007.

5. Atenent a la necessitat urgent que cal satisfer, la resolució d’inici de l’expedient 
d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’ocupació urgent, als efectes de 
l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa.

Article 19. 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 ha-
bitatge 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·li-
citar 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.

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 per-
sones 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 



BOPC 285
15 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 69 

l’exercici de les competències en aquesta matèria. Aquesta comunicació de dades 
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. Col·laboració entre administracions
1. Les administracions públiques de Catalunya han de determinar fórmules de 

cooperació i d’intercanvi d’informació, respectant la normativa de protecció de da-
des, a l’efecte d’establir els marcs convencionals i pressupostaris pertinents per a 
complir el que estableix aquesta llei, en el marc de les disponibilitats pressupostà-
ries.

2. El Govern, a l’efecte del que estableix l’apartat 1, en el pressupost anual ha 
d’habilitar una dotació econòmica específica per a garantir la suficiència finance-
ra dels ajuntaments amb relació als processos d’expropiació temporal d’habitatges 
buits per a garantir el reallotjament de les persones en situació de vulnerabilitat, de 
conformitat amb les previsions d’impacte econòmic contingudes en l’informe eco-
nòmic i pressupostari d’aquesta llei.

3. La Generalitat s’ha de corresponsabilitzar en les despeses derivades de l’apli-
cació d’aquesta llei, assumint com a mínim el cinquanta per cent del cost consignant 
una partida específica en els pressupostos anuals de la Generalitat que s’ha de sumar 
a les convocatòries de subvencions ja existents.

Segona. Foment de la mediació en situacions de sobreendeutament
El Govern ha de promoure i fomentar l’ús del procediment de mediació entre les 

persones deutores i les entitats creditores, regulat per aquesta llei, com a mesura de 
protecció en situacions de sobreendeutament.

Tercera. Convenis de la Generalitat i la resta d’administracions 
públiques catalanes
1. La Generalitat i la resta d’administracions públiques catalanes, dins llurs com-

petències, 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.

2. L’objectiu d’aquests convenis és la concertació de mecanismes complemen-
taris 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’habitat-
ge, 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.

Cinquena. Referència del Codi de consum a les comissions de 
sobreendeutament
La referència a les comissions de sobreendeutament que fa l’article 132-4.4 del 

Codi de consum de Catalunya s’entén feta a la Comissió d’Habitatge i Assistència 
per a Situacions d’Emergència Social, regulada per l’article 5 de la present llei.

Sisena. Valoració de l’exclusió residencial en la gradació de les 
sancions
Entre els criteris per a determinar la gradació de les sancions per infraccions 

comeses en matèria d’habitatge, particularment per l’incompliment de les prescrip-
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cions que estableix aquesta llei, s’ha de tenir en compte el fet que la infracció hagi 
derivat en una situació efectiva d’exclusió residencial.

Setena. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Es crea una secció territorial de la Comissió d’Habitatge i Assistència per a 

Situacions d’Emergència Social per a l’Àmbit del Municipi de Barcelona.
2. Aquesta secció territorial de la Comissió és integrada pels membres següents:
a) Un representant del departament competent en matèria d’habitatge, que n’exer-

ceix la presidència, nomenat pel seu titular.
b) Tres representants de la Generalitat, nomenats pel Govern.
c) Tres representants de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats per l’alcaldia.
d) Un representant de les organitzacions de consumidors de l’àmbit territorial de 

Barcelona, escollit pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
e) Un representant de les entitats financeres i de crèdit.
f) Un representant de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
g) Dos representants de les entitats del tercer sector social.
2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir els mecanismes neces-

saris, en el termini de quatre mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
perquè l’Ajuntament de Barcelona pugui accedir de manera permanent a la consul-
ta electrònica de les dades dels habitatges situats al terme municipal de Barcelona i 
inscrits al Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant que li 
calguin per a l’exercici de les seves competències en matèria d’habitatge.

3. Els drets de tanteig i retracte regulats per l’article 2 del Decret llei 1/2015, del 
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitat-
ges provinents de processos d’execució hipotecària, en l’àmbit territorial del muni-
cipi de Barcelona poden ésser exercits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o 
per l’Ajuntament de Barcelona. A aquest efecte, la decisió de transmetre l’habitatge 
s’ha de comunicar a totes dues administracions.

4. La competència sancionadora a què fa referència l’article 131.1.a de la Llei 
18/2007, amb relació a les infraccions comeses al terme municipal de Barcelona, 
correspon a l’Ajuntament de Barcelona si la multa proposada supera els 500.000 
euros.

Vuitena. Comissions en municipis de gran població
1. En els municipis de gran població es pot crear una comissió d’habitatge i assis-

tència per a situacions d’emergència social, d’acord amb el que disposa l’article 6.3.
2. La comissió a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure tres representants de 

l’ajuntament del municipi, nomenats per l’alcaldia.

Novena. Recollida i tractament de dades de caràcter personal
1. Les administracions públiques que, a l’empara d’aquesta llei i de la Llei 

24/2015, hagin d’adoptar mesures per a atendre els supòsits d’exclusió residencial i 
de pobresa energètica, a l’efecte de garantir el dret a l’habitatge i als subministra-
ments bàsics d’aigua potable, d’electricitat i de gas, poden recollir i tractar totes les 
dades de caràcter personal que siguin necessàries i adequades, sense que calgui ob-
tenir el consentiment de la persona afectada per a la comunicació d’aquestes dades.

2. Amb la mateixa finalitat a què fa referència l’apartat 1, les persones jurídiques 
que, com a propietàries d’habitatges, com a titulars de crèdits personals o hipote-
caris o com a comercialitzadores dels subministraments bàsics estan obligades per 
aquesta llei i per la Llei 24/2015, 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 prescripcions d’aquesta llei, sense que calgui el consen-
timent de la persona afectada per a la comunicació d’aquestes dades. També estan 
obligats a aquesta comunicació els poders públics que per raó de l’exercici de llurs 



BOPC 285
15 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 71 

competències tinguin coneixement de situacions d’exclusió residencial i de pobresa 
energètica.

Desena. Col·laboració dels col·legis professionals
Les administracions públiques, en els casos en què no procedeixi el dret a la 

justícia gratuïta, han d’arribar a acords amb els col·legis professionals per a establir 
mecanismes de suport en matèria d’assessorament jurídic i tècnic en les mesures 
d’aplicació d’aquesta llei.

Onzena. Consulta de dades dels habitatges buits i ocupats
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir els mecanismes pertinents, 

dins un termini de quatre mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, per-
què els ajuntaments de municipis definits com a àrees de demanda residencial forta 
i acreditada puguin consultar per via electrònica, de manera permanent, les dades 
que necessitin dels habitatges situats al terme municipal de llur municipi i inscrits al 
Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, per a l’exercici 
de llurs competències en matèria d’habitatge.

2. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
ha d’aprovar el reglament que ha de regular el Registre d’habitatges buits i habitat-
ges ocupats sense títol habilitant, establert per la Llei 1/2015.

Dotzena. Habilitació de recursos per als serveis socials bàsics
El Govern ha d’habilitar els recursos pertinents, per mitjà dels contractes pro-

grama de serveis socials, per a complir les obligacions derivades d’aquesta llei, mit-
jançant un perfil professional específic que s’ha d’incorporar als equips de serveis 
socials bàsics.

Disposicions finals

Primera. Extinció del deute en situacions de sobreendeutament
1. La resolució del procediment de mediació a què fa referència el capítol I del 

títol II ha de determinar l’extinció del deute en els termes que estableixi la legislació 
civil de Catalunya.

2. El Govern ha d’iniciar la tramitació d’una modificació de la legislació civil 
per a reforçar la protecció dels consumidors en els processos d’execució derivats de 
situacions de sobreendeutament, incloent-hi, si escau, els mecanismes d’extinció del 
deute.

Segona. Municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i 
acreditada
1. Mentre no s’aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge, als efectes de les 

prescripcions establertes per aquesta llei, del tanteig i retracte regulat pel Decret llei 
1/2015 i de l’aplicació de l’impost sobre els habitatges buits creat per la Llei 14/2015, 
els municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada és el 
que figura a l’annex.

2. L’actualització continuada de la relació de municipis a què fa referència l’apar-
tat 1 es pot fer d’ofici, mitjançant una ordre del conseller del departament competent 
en matèria d’habitatge, amb l’audiència prèvia dels municipis afectats, o a petició 
dels municipis que acreditin que compleixen els requisits per a ésser incorporats a la 
relació, tenint en compte les situacions d’exclusió residencial dels municipis.

Tercera. Modificació de la Llei 18/2007
1. Es modifiquen els apartats 1, 2, 3 de l’article 118 de la Llei 18/2007, del 28 de 

desembre, del dret a l’habitatge, que resten redactats de la manera següent:
«1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 90.001 a 900.000 

euros.
»2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 9.001 a 90.000 euros.
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»3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 3.000 a 9.000 euros.»
2. S’elimina l’apartat 4 de l’article 118 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 

del dret a l’habitatge, i els apartats 5, 6 i 7 passen a ésser, respectivament, els apar-
tats 4, 5 i 6.

3. S’afegeixen tres noves lletres, la k, la l i la m, a l’article 124.2 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:

«k) No sotmetre’s al procediment de mediació en els casos en què sigui legal-
ment preceptiu, en situacions de sobreendeutament o en què persones o unitats fa-
miliars en risc d’exclusió residencial puguin quedar sense habitatge.

»l) No presentar una demanda d’execució hipotecària, o no comunicar la voluntat 
de presentar-la, o no exercir una acció de desnonament, en els casos establerts per la 
Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial.»

»m) No oferir el reallotjament que determina la Llei de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, o oferir-lo incomplint 
les condicions que estableix la mateixa llei.»

Quarta. Ocupació d’habitatges sense títol habilitant
1. Les resolucions d’adjudicació de les administracions públiques d’habitatges 

que són propietat o estan gestionats per administracions o entitats públiques, en el 
cas que estiguin ocupats sense títol habilitant, han d’atendre als criteris determinats 
pel Govern mitjançant un reglament, tenint en compte les situacions d’emergència 
econòmica i social que s’han de satisfer. Mentre no s’aprovi el reglament, aquests 
criteris han d’ésser determinats per les meses de valoració de situacions d’emergèn-
cies socials i econòmiques, en el marc de llur normativa reguladora.

2. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges, a proposta de les meses de valo-
ració de situacions d’emergències econòmiques i socials, han de tenir en compte 
les situacions de convivència veïnal. A aquest efecte, s’han de valorar els informes 
emesos pels òrgans competents dels ajuntaments corresponents i, si escau, les al·le-
gacions fetes per les comunitats de propietaris interessades.

3. L’ocupació d’habitatges sense títol habilitant que són propietat o estan gestio-
nats per administracions o entitats públiques no dona preferència per a l’accés als 
habitatges d’aquest mateix parc públic o gestionat per administracions públiques.

4. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges són immediatament executives. Si 
les resolucions no es poden executar perquè l’habitatge està ocupat il·legalment, l’ad-
ministració o l’ajuntament competent pot utilitzar els mecanismes d’execució forço-
sa dels actes administratius, a l’efecte de protegir el dret de les persones en situació 
d’exclusió residencial a les quals s’ha atorgat el dret d’ocupar l’habitatge.

5. El Govern ha d’aprovar el reglament a què fa referència l’apartat 1 en el termi-
ni d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Cinquena. Pròrroga de les mesures fixades per l’article 17
El Govern pot prorrogar el termini fixat per l’article 17, per un període màxim de 

tres anys, si en finir el termini es mantenen les condicions d’emergència social que 
justifiquen les mesures establertes pel dit article.

Sisena. Criteris de regulació dels arrendaments urbans
El Govern ha d’aprovar els criteris d’acord amb els quals s’han de regular els ar-

rendaments urbans a Catalunya i, en el termini de nou mesos des de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei, ha d’elaborar un projecte de llei que tingui com a objecte facilitar 
l’accés a l’habitatge, amb la modalitat de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat 
de la relació contractual, i adoptant mesures que contribueixin a evitar increments 
de les rendes desproporcionades. La nova regulació ha d’incloure la durada dels 
contractes, les causes de resolució, les cessions i subrogacions, els drets d’adquisició 
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preferent, les causes de suspensió i d’extinció, els dipòsits i altres garanties i els su-
pòsits de preus de lloguer abusiu.

Setena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Esmena 2
GP de Ciutadans (1)

De modificació de l’apartat 1.1. de l’article 1 que quedaria redactat de la següent 
manera

«Article 1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquesta Llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del 

dret a l’habitatge i serveis socials, així com la regulació dels serveis i les prestacions 
publiques destinades a les persones físiques residents a Catalunya que es troben en 
situació o en risc d’exclusió residencial.»

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (3)

D’addició d’una nova lletra i a l’article 2
«i) suficiència de recursos públics: els pressupostos de la Generalitat han de con-

tenir les previsions necessàries per garantir l’efectivitat de les mesures de reallotja-
ment o d’ajuda, mitjançant partides ampliables en funció de les necessitats reals.»

Esmena 13
GP de Ciutadans (2)

De modificació de l’article 4 que quedaria redactat de la següent manera

«Article 4. Definicions
a) Situació de sobreendeutament: segons al previst a la normativa concursal 

aplicable, és la impossibilitat actual o imminent de fer front als seus deutes derivats 
de manera regular amb el seu patrimoni actual i futur.

b) Persona sobreendeutada: Persona física que es troba en situació de sobreen-
deutament, 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 con-
sum de Catalunya.

d) Habitatge habitual: Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràc-
ter permanent i continuat. Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani 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 qual-
sevol altre document acreditatiu del domicili principal que indubitadament acrediti 
el caràcter permanent i continuat de l’habitatge i la inexistència de dret d’ús sobre 
qualsevol altre habitatge.

e) Risc d’exclusió residencial: Situació econòmica personal que impossibilita
transitòria o continuadament l’accés a l’ús d’un habitatge mitjançant els meca-

nismes de lliure mercat. Es presumeix que una persona es troba en risc d’exclusió 
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residencial quan estigui en la situació prevista a l’apartat 10 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 dispo-
sen 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’in-
dicat a l’apartat anterior.

g) Bona fe de la persona deutora: La bona fe de la persona sobreendeutada es 
presumeix quan la situació es deguda a causes no imputables a la mateixa. La de-
terminació de l’eventual concurs de creditors com a culpable comportarà la pèrdua 
de qualsevol benefici o prestació previst en aquesta llei.

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 situa-
ció personal i familiar, en què es tindrà en compte el patrimoni, els ingressos econò-
mics i les condicions socials.

i) Pla de viabilitat i proposta d’acord extrajudicial de pagaments: segons el pre-
vist a la normativa concursal aplicable, un programa integral i econòmic respecte al 
passiu, per donar compliment a les obligacions de crèdit de la persona sobreendeu-
tada, que té per objecte restablir la solidesa econòmica de la persona sobreendeuta-
da, amb l’adopció de mesures de reorganització, reestructuració, períodes d’espera, 
quitances o condonació dels deutes i de les despeses.»

Esmena 16
GP de Ciutadans (3)

De modificació de l’article 5

«Article 5. Creació
Es crea la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència 

Social, que té per objecte vigilar i avaluar l’actuació de les administracions públi-
ques catalanes en la provisió de serveis i prestacions i l’aplicació de les mesures 
d’acció protectora recollides en aquesta Llei, amb la participació de persones i en-
titats sense ànim de lucre representatives d’interessos afectats.»

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)

De supressió fe les lletres h i j de l’article 7 punt 1

«Article 7. Composició
7.1. Cada secció territorial de la Comissió té la composició següent:
a) una persona representant del departament competent en matèria d’habitatge, 

que n’exerceix la presidència.
b) una persona representant del departament competent en matèria de consum.
c) una persona representant del departament competent en matèria d’economia.
d) una persona representant del departament competent en matèria de justícia.
e) una persona representant del departament competent en matèria de serveis 

socials.
f) dues persones representants de les entitats associatives municipalistes més re-

presentatives.
g) una persona representat de les organitzacions de persones consumidores, es-

collida pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
h) una persona representant de les entitats financeres i de crèdit.
i) una persona representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
j) una persona representant del Consell del Col·legis Territorials d’Administra-

dors de Finques de Catalunya o del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Catalunya, nomenada per la persona titular del departament com-
petent en matèria d’habitatge.
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k) dues persones representants de les organitzacions sindicals més representati-
ves.

j) tres persones representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya, 
que desenvolupen la seva activitat en defensa de les persones i de les situacions de 
vulnerabilitat social en defensa d’un habitatge digne, nomenades per la persona titu-
lar del departament competent en matèria d’habitatge.»

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

De modificació de la lletra h de l’apartat 1, de l’article 7

«h) dos persones representants de les entitats financeres i de crèdit.»

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De modificació de la lletra k de l’apartat 1, de l’article 7

«k) dues persones representants dels principals agents econòmics i sindicals.»

Esmena 21
GP de Ciutadans (4)

De modificació de l’article 8 que quedaria redactat de la següent manera

«Article 8. Funcions 
Les funcions de la Comissió són:
a) intervenir com a òrgan d’avaluació i supervisió dels serveis i prestacions pre-

vistos en aquesta llei.
b) col·laborar en l’establiment de criteris comuns en l’actuació de les adminis-

tracions públiques catalanes en l’elaboració dels informes de serveis socials, estudis 
d’orientació, plans de pagament i viabilitat patrimonial.

c) informar i assessorar a les administracions públiques catalanes amb relació 
amb les prestacions i serveis previstos en aquesta llei.

d) proposar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació con-
cursal prevista a la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportuni-
tat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

e) denunciar a les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que 
puguin resultar abusives o contràries a la llei, incloses les detallades a l’article 
251.6.4 del Codi de consum de Catalunya.

f) aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones a tots els nivells 
i a totes les etapes de les actuacions que es duguin a terme per a la protecció del 
dret d’habitatge de les persones que es troben en situació o en risc d’exclusió resi-
dencial.»

Esmena 22
GP de Ciutadans (5)

De modificació de l’article 10 que quedaria redactat de la següent manera

«Article 10. Mediació en l’àmbit del consum
10.1. En el cas de persones consumidores que es trobin o es puguin trobar en una 

situació de sobreendeutament, les mateixes podran instar un procediment de me-
diació amb l’objectiu d’assolir un acord extrajudicial de pagament o qualsevol tipus 
d’acord que tingui la intenció de satisfer els interessos del deutor i els seus creditors.

10.2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable en els casos en què 
existeixi un procediment judicial concursal i/o una mediació segons el previst en la 
normativa relativa als acords extrajudicials de pagament i/o mediació concursal.»
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Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

D’addició de l’apartat 1, de l’article 12

«12.1 El procediment de mediació és voluntari per a les parts i s’inicia a sol·lici-
tud de la persones deutora i/o de l’entitat creditora.»

Esmena 27
GP de Ciutadans (8)

De modificació de apartat 6 de l’article 16 que quedaria redactat de la següent 
manera

«16.6. L’import de l’expropiació temporal es determinarà mitjançant l’acord de 
les parts, atenent als criteris de valoració objectiva corresponents; en cas de manca 
d’acord, s’iniciarà l’expedient de just preu, que fixarà el Jurat d’Expropiació de Ca-
talunya, 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’efec-
te 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.»

Esmena 28
GP de Ciutadans (9)

De modificació de apartat 9 de l’article 16 que quedaria redactat de la següent 
manera

«16.9. El pagament del just preu es podrà realitzar segons l’acord de les parts: (i) 
de forma fraccionada, en períodes mensuals, (ii) de manera anticipada.»

Esmena 31
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

D’addició a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 17

«b) L’execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de 
lloguers, sempre que aquesta execució o impagament generi una situació d’exclu-
sió residencial per a les persones afectades d’acord amb el que estableix l’article 4.f 
d’aquesta Llei.»

Esmena 33
GP de Ciutadans (11)

De modificació de apartat 3 de l’article 17 que quedaria redactat de la següent 
manera

«17.3. Els serveis socials de les diferents administracions públiques de Catalu-
nya 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 o del que disposin d’ús, en règim de lloguer i per un 
termini màxim de tres anys.»

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

De modificació de l’apartat 3, de l’article 17

«17.3 Estan obligats, com a última mesura, a oferir un reallotjament en un habi-
tatge de la seva propietat, en règim de lloguer i per un termini de tres anys per a la 
finalitat descrita en aquest article:

a) Les administracions públiques catalanes, disposant dels habitatges buits de la 
seva titularitat.

b) Els adquirents dels habitatges i els instants dels processos judicials d’execu-
ció hipotecària o de desnonament per impagaments de rendes de lloguer descrits a 
l’apartat anterior, i que a la vegada, siguin persones jurídiques titulars d’habitatges 
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inscrits, o susceptibles de ser-ho, en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocu-
pats 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 o que 
l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de 
societats mercantils.»

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

De modificació de la lletra b, de l’apartat 4, de l’article 17

«b) L’habitatge alternatiu ha de trobar-se en un indret que no perjudiqui greument 
la situació familiar i laboral de les persones afectades. La direcció general d’habi-
tatge haurà de validar l’habitatge proposat, en diàleg amb les entitats afectades i els 
serveis socials.»

Esmena 40
GP de Ciutadans (12)

De modificació de apartat 4 de l’article 18 que quedaria redactat de la següent 
manera

«18.4. L’import de l’expropiació temporal es determinarà per acord de les parts, 
atenent als criteris de valoració objectius i, en cas de manca d’acord, s’iniciarà l’ex-
pedient 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’im-
moble es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, tal com estableix l’article 30 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre.»

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (12)

D’addició d’un nou article 20

«Article 20. Protecció de l’accés efectiu a l’habitatge i lloguer abusiu
20.1. Es considerarà com a «lloguer abusiu» el lloguer d’una finca urbana des-

tinada a habitatge habitual que suposi per a l’arrendatari un esforç econòmic supe-
rior al 30% dels ingressos de les llars del municipi on s’ubica, sempre i quan aquest 
habitatge hagi estat inscrit –o sigui susceptible d’inscripció– en el Registre d’habi-
tatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o es trobi en una àrea de 
tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de de-
sembre, del Dret a l’Habitatge.

20.2. També es considerarà abusiu el lloguer realitzat en les condicions esmen-
tades en l’article precedent sempre que sigui concertat, directament o indirectament, 
per grans tenidors d’habitatges inscrits o susceptibles d’inscripció al Registre d’ha-
bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb independència que el 
contracte de lloguer es refereixi a un d’aquests habitatges.

20.3. Les anteriors previsions s’aplicaran igualment als habitatges que siguin 
propietat de fons de titulació d’actius, i en els casos de transmissions d’accions o 
participacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o 
gestió de patrimonis immobiliaris.

20.4. Als municipis de més de 50.000 habitants, el Ple Municipal podrà aprovar 
una delimitació d’àrees per a l’aplicació del percentatge esmentat al primer article, 
quan les diferències entre els ingressos mitjans de les llars d’aquell terme així ho 
justifiquin.

20.5. Els conceptes continguts en els precedents articles s’han d’entendre definits 
o delimitats en els termes que resulten de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, de 
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la Llei 24/2015 de Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica, de la Llei d’imposició sobre habitatges buits i demés 
legislació aplicable en els àmbits de la protecció dels drets dels usuaris en matèria 
d’habitatge.

20.6. La concertació de lloguers abusius es considerarà una infracció greu i serà 
susceptible, per tant, de denúncia i sanció administrativa.»

Esmena 45
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

D’addició d’una nova disposició addicional primera bis

«Disposició addicional primera bis. Fons de rescat per a combatre el risc d’ex-
clusió residencial

1. El Govern de la Generalitat ha de crear un Fons de rescat per a combatre el 
risc d’exclusió residencial, amb el que l’administració de la Generalitat podrà aju-
dar de forma puntual a les persones en risc a fer front al pagament mensual del crè-
dit hipotecari o les rendes de lloguer.

2. Les ajudes del Fons de rescat tindran una durada màxima d’un any i estaran 
condicionades al seguiment d’un pla d’inclusió determinat pels serveis socials i la-
borals. L’objectiu d’aquestes ajudes és contribuir a superar una situació concreta de 
dificultat econòmica i financera i proporcionar les eines perquè les persones afecta-
des puguin superar la situació de dificultat de forma permanent.

3. El Fons de rescat es materialitzarà amb la concessió d’ajudes a fons perduts 
o la concessió de préstecs a retornar en condicions adequades a la situació de les 
famílies.

4. El Fons es nodreix de les dotacions pressupostàries contingudes a la llei de 
pressupostos de la Generalitat.

5. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries, constituirà aquest fons 
l’any 2017 amb una dotació mínima de 10 milions d’euros.»

Esmena 49
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

D’addició d’una nova disposició addicional primera sixties

«Disposició addicional sixties. Informes reformes normatives
A fi de reforçar el dret i l’accés a l’habitatge de tots els catalans, el Govern pre-

sentarà al Parlament en el termini de sis mesos un informe sobre les reformes nor-
matives necessàries per:

a) Reforçar la seguretat jurídica immobiliària a Catalunya.
b) Augmentar l’oferta d’immobles.
c) Rebaixar els preus del sòl i els impostos que dificulten l’accés a l’habitatge.
d) Dificultar els usos no residencials i les grans especulacions sobre el parc im-

moble català.»

Esmena 52
GP de Ciutadans (13)

De supressió i modificació de la disposició addicional sisena l’article 18 que 
quedaria redactat de la següent manera

«Disposició addicional sisena. Recollida i tractament de dades de caràcter per-
sonal

A l’efecte de garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics d’ai-
gua 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, sen-
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se que calgui obtenir el consentiment de la persona afectada per a la comunicació 
d’aquestes dades.

Amb la mateixa finalitat, els poders públics que per raó de l’exercici de les seves 
competències tinguin coneixement de situacions d’exclusió residencial i de pobresa 
energètica les persones jurídiques que, com a propietàries d’habitatges, com a titu-
lars de crèdits personals o hipotecaris o com a comercialitzadores dels subministra-
ments 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 mí-
nimes 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 co-
municació d’aquestes dades. També estan obligats a aquesta 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.»

Esmena 55
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (6)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 12
«4. En garantia d’interessos supralocals, a més de les reserves de sòl que la le-

gislació urbanística estableix com a mínimes, el Pla territorial sectorial d’habitatge 
pot establir reserves de sòl més àmplies destinades als habitatges a què fa referència 
l’apartat 3.b, en l’àmbit d’un o més municipis, i pot incidir en llur repartiment en-
tre aquests, d’una manera equilibrada i no segregada, d’acord amb els ajuntaments 
afectats.»

Esmena 56
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (7)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 punt 5 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

«5. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de delimitar les àrees del territori 
que poden contenir àmbits susceptibles d’ésser declarades pel mateix Pla o bé pels 
plans locals d’habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, als 
efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6. Per a la determinació d’aques-
tes àrees, el Pla territorial sectorial d’habitatge ha de tenir en compte els criteris se-
güents: la proporció de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial i la quantitat d’habitatges disponibles i de sòl urbanitzable 
disponible, la densitat demogràfica de la zona, la necessitat d’habitatge derivada de 
les característiques geogràfiques o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona.»

Esmena 57
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (8)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addiciona un nou apartat 6 a l’article 12 amb el següent text:
«12.6 En les àrees a què fa referència l’apartat 5, s’han d’establir programes 

d’inspecció dels edificis residencials per a detectar l’existència d’habitatges desocu-
pats i per a establir censos de propietats susceptibles d’ésser afectades per les mesu-
res que estableix l’article 42.»
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Esmena 58
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (9)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 punt 10 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

Es modifica el punt 10 de l’article 12, amb el següent text:
«12.10 El Govern ha d’establir una línia de finançament específica, en forma de 

memòria econòmica, que asseguri i concreti la inversió de la Generalitat per fer 
efectives les mesures i per atendre els requeriments amb càrrega econòmica que de-
termini el Pla territorial sectorial d’habitatge.»

Esmena 59
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (10)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 14 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addiciona un nou apartat 7 a l’article 14, amb el següent text:
«14.7. En els municipis que es trobin en alguna de les àrees delimitades pel Pla 

territorial sectorial d’habitatge com a susceptibles d’ésser-hi declarats àmbits de 
demanda residencial forta i acreditada, els plans locals d’habitatge poden contenir 
aquesta declaració, als efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6»

Esmena 60
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (11)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 14 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 2 i 4 a l’article 17, amb el següent text:
«17.2 La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial que es-

tableix la legislació urbanística, com a regla general, ha d’ésser uniforme per a tots 
els àmbits d’actuació 7 en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable. Si, excep-
cionalment, es modifica el repartiment uniforme, s’ha de justificar aquesta decisió 
en la memòria social d’habitatge del pla urbanístic corresponent o en un document 
equivalent, se n’han d’explicitar les raons i s’ha d’acreditar que no hi ha una con-
centració excessiva d’habitatge amb protecció oficial i que no es genera segregació 
espacial. S’ha de procurar que l’habitatge amb protecció oficial es barregi amb el 
lliure i que ambdós tipus d’habitatge coexisteixin en el territori

17.4 El Pla territorial sectorial d’habitatge, d’acord amb les necessitats detecta-
des, i atès l’escàs potencial de creixement en sòl urbanitzable o en sòl urbà no con-
solidat, ha d’establir àmbits territorials concrets, municipals o supramunicipals, en 
els quals s’hagi de qualificar sòl urbà consolidat amb destinació total o parcial de 
l’edificació a habitatge amb protecció oficial, i ha d’establir els criteris quantitatius 
per a determinar la reserva sobre el sostre destinada a habitatges amb protecció ofi-
cial, per a qualsevol règim de sòl.»

Esmena 61
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (12)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 42 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 6 i 7 a l’article 42, amb el següent text:
«42.6 Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment 

que estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de de-
manda residencial forta i acreditada, l’administració pot declarar l’incompliment de 
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la funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de l’habitatge. La declara-
ció de l’incompliment s’ha de fer per mitjà d’un expedient contradictori, d’acord amb 
el que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar 
les vies de foment específiques que s’hagin posat a disposició de la propietat per a 
facilitar-li el lloguer de l’habitatge. En l’acord de declaració també s’ha d’advertir 
que en el moment en que l’habitatge compleixi 2 anys desocupat, si no s’ha corregit 
la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l’administració pot 
expropiar temporalment l’usdefruit de l’habitatge, per un període no superior a cinc 
anys, per llogar-lo a tercers.

42.7 El procediment d’expropiació temporal de l’usdefruit a què fa referència 
l’apartat 6 s’ha d’ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació 
d’expropiació forçosa. En la 8 determinació del preu just de l’expropiació s’han de 
deduir les despeses assumides per l’administració en la gestió i en les eventuals 
obres de millora executades en l’habitatge. La resolució que posi fi al procediment 
ha de determinar la manera en què els propietaris poden recuperar l’ús de l’habitat-
ge un cop transcorregut el termini de l’expropiació temporal.»

Esmena 62
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (13)

D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 79 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 2, 3 i 4 a l’article 79, amb el següent text:
«2. En el cas d’habitatges amb protecció oficial construïts en sòl públic i en sòl 

qualificat per a ésser destinat a protecció oficial, els terminis de qualificació, comp-
tats a partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada nor-
ma de desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser infe-
riors a trenta anys. Aquests habitatges resten vinculats al règim jurídic que estableix 
l’article 78, d’acord amb la qualificació del sòl.

3. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors han rebut ajuts 
públics per a aquella promoció en concret, els terminis de qualificació, comptats a 
partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada norma de 
desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser inferiors a 
trenta anys.

4. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors no han rebut 
ajuts públics per a aquella promoció en concret, el termini de qualificació ha d’ésser 
de trenta anys.»

Esmena 63
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot (14)

D’addició d’una nova disposició addicional de supressió de la Disposició 
transitòria novena de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

«Termini de protecció
Mentre no s’aprovi el reglament que desplegui el règim jurídic dels habitatges 

amb protecció oficial, el termini de qualificació dels habitatges que es qualifiquin 
provisionalment a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de trenta 
anys o el que estableixi la reglamentació vigent en matèria d’ajuts i finançament per 
a la promoció. El termini es compta a partir de la data de qualificació definitiva.»



BOPC 285
15 de desembre de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 82

Esmena 64
GP de Ciutadans (14)

De supressió de tota la disposició final primera

Esmena 66
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

D’addició d’una nova disposició final sisena

«Disposició final sisena. Desenvolupament reglamentari
S’habilita al Govern de la Generalitat, perquè en el termini de tres mesos des 

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, realitzi el seu desenvolupament reglamentari.»

Esmena 68
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (14)

D’addició d’un nou municipi a l’annex

«Balsareny»

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 45279; 45335; 45644).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.12.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.12.2016 al 30.12.2016).
Finiment del termini: 16.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Proposta de designació de candidats per a l’elecció de magistrats 
del Tribunal Constitucional
284-00013/11

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Finiment del termini: 13.01.2017; 14:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures 
pediàtriques pal·liatives
250-00704/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a 
Malàisia
250-00706/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes 
sords
250-00707/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre 
els anys 1936 i 1990
250-00708/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci 
Sanitari del Maresme
250-00709/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar 
l’homofòbia en l’esport
250-00711/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista 
en el debat i la discussió del Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall dels 
informes d’execució del pressupost de la Generalitat
250-00713/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Fascicle tercer
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Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució del 
pressupost de la Generalitat
250-00714/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb 
origen en la repressió de la dictadura franquista
250-00715/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de 
violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin 
analitzar la situació social d’infants i joves
250-00717/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00720/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.



BOPC 285
15 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 88

Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00721/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00722/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00723/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00724/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00725/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00726/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00727/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00728/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00729/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00730/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00731/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00732/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00733/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00734/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00735/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00736/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al 
tractament penitenciari
250-00737/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.
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Proposta de resolució sobre la formació específica per als 
funcionaris i el personal interí de les presons
250-00738/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de 
Mossos d’Esquadra
250-00739/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de 
tractament de purins
250-00740/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft i 
Seidor
250-00741/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de 
Camarasa
250-00742/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància 
a Catalunya
250-00743/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.
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Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
en temes d’acció exterior
250-00745/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de 
rodalia
250-00747/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
250-00748/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis 
socials per a incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les 
matemàtiques i les ciències
250-00750/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les 
persones amb discapacitat
250-00751/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2016.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta 
eficiència i de baix cost, des de la carretera B-23 fins a l’entrada de 
Barcelona
250-00753/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC

Reg. 44659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan Ra-

mon Casals i Mata, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Granados Galiano, por-
taveu del Grup Parlamentari Socialista, Eva Martínez Morales, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’un 
carril bus d’alta eficiència i de baix cost, des de la B-23 fins a l’entrada de Barcelona, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per tal de millorar la mobilitat en transport públic al Baix Llobregat i al Barcelo-

nès, fa temps que s’estudia la creació d’un carril bus d’alta eficiència i de baix cost, 
des de la B-23 fins a l’entrada de Barcelona ciutat per l’Avinguda Diagonal.

És una necessitat evident que està reclamada des de fa molts anys pel Parlament 
de Catalunya, per tots els ajuntaments de la zona i per les empreses i operadors dels 
serveis de transport públic per carretera que hi presenten serveis. Per això, forma 
part de tots els plans i projectes de millora del transport públic de Catalunya i de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Des de la Generalitat de Catalunya, havent mantingut amb diverses converses 
amb les administracions locals i de l’Estat, es va redactar un projecte constructiu 
per l’addició d’un carril bus d’entrada a Barcelona, que aprofitava els sobreamples 
existents de la B-23 i la configuració actual de carrils a la via i garantia 3,5 metres 
d’amplada.

Aquest carril bus quedava emplaçat a l’esquerra dels carrils de circulació sentit 
Barcelona existents i aprofitava l’espai disponible a la mitjana i vorals.

El projecte té la virtut de tenir una elevada taxa de retorn social amb una alta 
rendibilitat econòmica i social, i només amb uns costos de licitació de 12’5 M€.

Aquest projecte, tindria un impacte molt positiu pel transport públic de super-
fície per a les comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès i la més que evident 
contribució a la millora de la qualitat de l’aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya ha fet arribar aquest nou projecte constructiu de 
carril BUS a la B-23 al Govern de l’Estat espanyol, però l’Estat encara no ha fet cap 
programació ni ha fet cap previsió de recursos necessaris per dur a terme la licitació 
de les obres en el termini raonable del 2017.

Ateses les reiterades sol·licituds de la posada en marxa d’aquest projecte, tenint 
en compte que no s’ha fet cap pas significatiu des de l’administració titular aquesta 
infraestructura i en funció de la proposta aprovada en el debat de política general 
d’aquest Parlament, que reclama el traspàs de la xarxa de carreteres de l’Estat a la 
Generalitat, per poder garantir les inversions i execucions de les necessitats de la 
xarxa de carreteres a Catalunya, com és el cas del carril Bus a la B-23, el Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la importància i la necessitat de l’execu-

ció urgent, per part del Govern de l’Estat espanyol, del projecte constructiu bàsic de 
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definició d’un carril bus d’accés a Barcelona per la carretera B-23 des l’enllaç amb 
la A2 a Sant Feliu de Llobregat fins a l’Avinguda Diagonal (carril bus de la B-23 
amb codi TPC07 del Pla director d’Infraestructures de Transport Públic Col·lectiu 
de la Regió Metropolitana de Barcelona), aprovat per la Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-
vern de l’Estat espanyol –que no ha fet els passos necessaris per executar les obres 
del carril bus de la B-23 amb codi TPC07 del Pla director d’Infraestructures de 
Transport Públic Col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI)– el tras-
pàs a la Generalitat de Catalunya de la titularitat de la carretera B-23, juntament 
amb la partida econòmica corresponent per al seu manteniment, així com la partida 
necessària per a l’execució de les obres definides al projecte redactat per la Genera-
litat d’un carril bus d’entrada a Barcelona per la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat, 
per tal que aquesta infraestructura s’iniciï durant l’any 2017.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Joan Ramon Casals i Mata, Anna Simó i Cas-

telló, diputats, GP JS. Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, 
diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris i 
personal interí de presons
250-00754/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre for-
mación específica para funcionarios y personal interino de prisiones, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La formación continua de los trabajadores de la administración y su efectividad 

como garantía de un mejor servicio al ciudadano es uno de los grandes retos actu-
ales para las diferentes administraciones públicas.

Este reto es especialmente importante para la administración penitenciaria pues-
to que los trabajadores al servicio de la misma deben garantizar la máxima efectivi-
dad los derechos fundamentales (integridad, intimidad, etc.) de los ciudadanos pri-
vados de libertad y a la vez garantizar y vigilar el debido cumplimiento de las penas.

En consecuencia, es indispensable establecer la formación continua y específica 
como prioridad de la administración de justicia para todos sus servidores públicos.

Actualmente los actuales programas de formación básica están injustificadamen-
te destinados solamente a servidores públicos que tengan la condición de funciona-
rios y no a aquellos que, a pesar de ser trabajadores de la administración de justicia 
en centros de reclusión, son interinos.

Por otra parte, el personal de colectivo de educadores sociales que forman parte 
de los equipos de tratamiento y son básicos para la reinserción al trabajar con los in-
ternos en turnos de mañana y tarde, de lunes a domingo, esta carga laboral y la falta 
de coordinación les impide recibir cualquier tipo de formación.

Asimismo, la formación inicial básica solamente se imparte en los momentos 
iniciales de la carrera profesional de los profesionales de prisiones y en ocasiones, 
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su duración, estructura y contenido demuestra que es más un trámite formal que una 
auténtica y útil formación capaz de dotar de herramientas y competencias necesarias  
para la prestación de un servicio de calidad.

Muestra de ello es lo sucedido en el año 2016, en la que los interinos contratados 
para prestar sus servicios en un centro penitenciario reciben una formación de ape-
nas 5 días en el centro Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) 
y en algunos casos, dicha formación se limitó a un solo curso de 3 horas, lo que, 
evidentemente, repercute en el servicio, y puede repercutir en el derecho del inter-
no a ser correctamente tratado, con la misma profesionalidad que lo haría personal 
funcionario con una formación más adecuada.

En consecuencia, debería establecerse un conjunto de programas e itinerarios de 
formación continua de alcance general y de contenido relevante y efectivo destinado 
para todo el personal que preste servicio en los centros penitenciarios.

Además y en relación con el personal de tratamiento (psicólogos, educadores 
sociales y juristas), adicionalmente a la formación específica referida a su función, 
estos profesionales deberían recibir formación a criterios de seguridad y prevención 
de conflictos y protocolos de seguridad y coordinación con los funcionarios de vi-
gilancia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Diseñar e implementar un currículum formativo destinado, con carácter gene-

ral, al personal que sirve a los ciudadanos en la administración de la justicia y espe-
cialmente, al personal adscrito a centros penitenciarios.

2. Incluir en dicho currículum cursos específicos en materia de autoprotección 
personal y de gestión de la información en la relación con el interno.

3. Garantizar el acceso a la formación inicial y continua a todo el personal que se 
encuentra sirviendo en centros penitenciarios con independencia del régimen legal 
que aplique a su relación laboral concreta (interinos, funcionarios de carrera, etc.).

Palacio del Parlamento, 07 de diciembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit
250-00755/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció dels 
accidents de trànsit, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2020 té com a objec-

tiu col·locar a Catalunya a la davantera dels països europeus amb menys nombre de 
morts per milió d’habitants.

L’objectiu de la política de la Unió Europea sobre seguretat viària 2011-2020 és 
reduir la mortalitat en un 50%, considerant que els millors mètodes són l’educació, 
persuasió i dissuasió introduint a més la responsabilitat compartida.
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Les dades estadístics de sinistralitat no disminueixen substancialment, el que ens 
indica la necessitat de potenciar les mesures preventives.

Tal i com s’ha demostrat en diversos estudis podem observar que les campanyes 
informatives influeixen molt més en els joves que en els adults.

Els accidents de trànsit són una de les principals causes de mort per als joves 
europeus. I a Catalunya també és una de les principals causes de mortalitat jove.

És per això que creiem que s’han d’adoptar totes les mesures possibles per dis-
minuir els riscos de patir sinistres a la carretera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Realitzar campanyes específiques dirigides als joves sobre els perills de la 

conducció temerària, ja sigui per velocitat excessiva, distraccions, consum d’alcohol 
o substàncies tòxiques, fent una avaluació posterior de l’èxit o no d’aquestes.

2. Organitzar jornades als diferents centres educatius en les quals s’expliquin de 
les conseqüències dels accidents d’una manera pedagògica i realista als joves de 14 
a 18 anys, fent un seguiment posterior als alumnes per veure si recorden el que s’ha 
explicat.

3. Fer campanyes entre els joves sobre la importància de fer servir d’una manera 
correcta el cinturó de seguretat.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els 
escolars
250-00756/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’exercici físic en escolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’obesitat i el sedentarisme s’han convertit en un greu problema de la societat 

actual dels països desenvolupats, i així ho confirmen les estadístiques de l’OMS se-
gons les quals, en 2014, el 39% de les persones majors de 18 anys tenia sobrepès i al 
voltant del 13% de la població mundial era obesa. Dins d’aquestes alarmants xifres, 
cal posar especialment de relleu les relatives a l’obesitat infantil.

A Espanya, la prevalença d’obesitat infantil es troba entre les majors d’Europa, 
juntament amb Malta, Itàlia, Regne Unit i Grècia. En tot cas, els diferents estudis 
estadístics especialitzats no fan sinó confirmar l’existència d’un percentatge d’obesi-
tat i sobrepès superior al 35 per cent entre els nens i joves. Els diferents organismes 
sanitaris nacionals i internacionals ja han deixat palès que l’obesitat infantil segueix 
sent un greu problema salut pública a Espanya.

Pel que fa a la població infantil, a Catalunya sabem que al voltant del 34% dels 
infants de 6 a 12 anys té excés de pes i que afecta per igual a nens i nenes, mentre 
que l’obesitat afecta més als nens (el 13,8%) que a les nenes (l’11,6%).
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El sobrepès i l’obesitat són factors de risc per a un ampli ventall de malalties i 
problemes de salut (hipertensió, hipercolesterolemia, diabetis, malalties coronàries, 
certs tipus de càncer i d’altres malalties cròniques).

Està demostrat que el descens de l’activitat física i esportiva i l’augment de la 
vida sedentària són dues de les causes principals del sobrepès i l’obesitat, raó per 
la qual, des de diferents àmbits de la societat, es demanda el foment i potenciació 
d’una adequada pràctica d’activitat física i esport, juntament amb una dieta equi-
librada, com a mesura efectiva per fer front a la crisi de sedentarisme i obesitat. 
L’OMS va recomanar en 2015 que els escolars de Primària i Secundària ja els joves 
haguessin de practicar un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física i esport, així 
com portar una més adequada alimentació.

Els experts recomanen potenciar totes les mesures encaminades a modificar l’en-
torn, de forma que faciliti l’activitat física des d’incrementar els itineraris urbans i 
els carrils per a bicicletes fins a la millora del transport públic, per esmentar els més 
rellevants, i l’escola no pot ser una excepció. D’altra banda, caldria potenciar l’acces-
sibilitat a aliments saludables en aquells espais i equipaments d’ús públic.

Davant aquest panorama d’inqüestionables dades i clares recomanacions, l’assig-
natura de l’Educació Física i les activitats físiques esportives extraescolars i els es-
ports desenvolupats als centres educatius fos de l’horari lectiu adquireixen un prota-
gonisme i rellevància fonamental per aconseguir, no solament un tipus de vida més 
saludable –que tindrà repercussions positives al llarg de la seva vida-sinó fer front 
de manera efectiva al sobrepès i a l’obesitat infantil i juvenil.

A la vista d’aquesta situació, també a Catalunya es fa necessari un increment de 
les hores d’Educació Física i activitat física esportiva als centres, amb la finalitat de 
potenciar hàbits saludables i autònoms de l’alumnat, reduir l’obesitat i el sedentaris-
me i prevenir els problemes de salut i despesa sanitària que comporta, potenciant les 
capacitats socialitzadores i educatives.

La llei Orgànica 8/2013 proposa que les Administracions educatives promoguin 
la pràctica diària d’esport i exercici físic per part dels alumnes i alumnes durant la 
jornada escolar, en els termes i condicions que, seguint les recomanacions dels orga-
nismes competents, garanteixin un desenvolupament adequat per afavorir una vida 
activa, saludable i autònoma.

Així mateix, la Llei 10/1990 de l’Esport Estatal determina que les instal·lacions 
esportives dels centres docents es projectaran de manera que s’afavoreixi el seu ús 
esportiu polivalent, podent posar-se a la disposició de la comunitat local i associa-
cions esportives amb respecte al normal desenvolupament de les activitats docents.

Per això, el centre educatiu ha d’utilitzar-se com a centre integral promotor d’ac-
tivitat física i esport en totes les seves dimensions i manifestacions, de manera que 
garanteixi la pràctica esportiva i potenciï hàbits saludables, educatius i autònoms 
derivats de la pràctica esportiva, tant en activitats lectives com a extraescolars, ge-
nerant una àmplia oferta en connexió i coordinació amb l’entorn social proper i amb 
les entitats associatives, públiques privades com a accions dirigides a la prevenció 
de la salut, de l’obesitat i del sedentarisme, potenciant a més la carrera esportiva de 
futurs esportistes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Estudiar l’augment de la càrrega horària de l’assignatura d’Educació Física, en 

el context d’un futur pacte per l’Educació, amb l’objectiu d’arribar a tres hores set-
manals en tots els cursos de les etapes de Primària i de Secundària així com d’in-
cloure l’assignatura d’Educació Física com a part de les assignatures troncals.

2. Fomentar i potenciar el centre educatiu com a centre integral de promoció de 
l’activitat física i esport dins del sistema educatiu amb una àmplia oferta integral.
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3. Fomentar i potenciar la utilització constant i eficient dels espais esportius del 
centre educatiu fora de l’horari lectiu, en connexió amb l’entorn social i les diferents 
entitats associatives públiques o privades.

4. Fomentar i potenciar l’adequada connexió entre l’Educació Física i les activi-
tats físic esportives extraescolars, potenciant els beneficis de salut, d’educació i so-
cials que general aquesta activitat.

5. Promocionar la connexió i coordinació de l’Educació Física, les activitats físic 
esportives extraescolars i altres activitats esportives desenvolupades al centre edu-
catiu amb clubs i entorn esportiu de competició, per afavorir el desenvolupament de 
carreres de futurs esportistes.

6. Fomentar i garantir que l’Educació Física, les activitats físic-esportives ex-
traescolars i altres activitats esportives desenvolupades al centre educatiu siguin 
adequades tant per la seva qualitat, eficiència, seguretat i acompliment professional, 
condicions laborals i titulació d’activitat física i esport.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’adequació del Codi ictus als infants i 
els joves
250-00757/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
adecuación a niños y jóvenes del código Ictus, para que sea sustanciada ante la Co-
missió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El daño cerebral adquirido, sea por alteraciones vasculares como por ejemplo 

el Ictus o por accidentes, traumatismos, etc. es más frecuente en personas adultas, 
pero los menores de 18 años de edad no están exentos de sufrir este tipo de lesiones.

En Cataluña disponemos del Código Ictus, un código bien desarrollado y que ha 
servido de modelo en otras comunidades autónomas para garantizar que la cadena 
asistencial desde el reconocimiento de los síntomas por parte del sujeto hasta su lle-
gada a las unidades especializadas siga un protocolo que asegura una atención que 
permite conseguir los mejores resultados.

Aunque este código no especifica la edad del sujeto para su activación, está bási-
camente diseñado para personas adultas que pueden percibir y expresar sus sínto-
mas con más facilidad que un niño en edades tempranas.

Es por ello, que reconociendo la validez y utilidad del Código Ictus, considera-
mos necesario su revisión desde el punto de vista de la posibilidad de que el paciente 
a atender sea de edad infantil o juvenil.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a, mediante el De-

partament de Salut, crear un grupo de trabajo, bajo la coordinación y con la colabo-
ración de los profesionales que desarrollaron el Código Ictus, y que incluya neurope-
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diatras e intensivitas pediátricos, para complementar este Código con un protocolo 
del proceso asistencial destinado especialmente a menores de 18 años de edad.

Palacio del Parlamento, 7 de diciembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada, Sonia Sierra 

Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre «El setge de Cambrils de 1640», per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al vídeo penjat a Youtube per l’escola Guillem Fortuny de Cambrils es pot veu-

re com un mestre li fa dir a un alumne: «els catalans s’han rebel·lat contra Espanya. 
Com a rei, he d’acabar amb aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen, moriran», 
la qual cosa es rebuda amb entusiasme i «sí» d’alegria per part dels seus súbdits. 
Tant el rei com les seves tropes són representades com persones emprenyades.

Després, es pot veure com el mestre li fa dir a una nena «Armengol, ja tinc la 
pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol». Com la nena no diu 
«espanyol», el mestre ho repeteix i ella ho diu també. El representant de les tropes 
castellanes, diu que es quedaran fins que obrin les portes o moriran tots i la resta de 
la tropa un celebra.

Armengol negocia obrir les portes a canvi de que no matin ningú, però quan les 
tropes li expliquen al rei, ell diu –repetint sempre les paraules del professor– que els 
enganyaran i que quan obrin les portes, els mataran a tots i així ho fan. Es pot veure 
com un alumne acaba tirant al terra a un altre. Es tracta de nens molts petits, de 5 o 
6 anys, que clarament no entenen la majoria de coses que estan dient i que el profes-
sor els ha d’anar apuntant. És obvi que alumnes de tan curta edat no poden entendre 
que va significar la Guerra dels Segadors.

També a Cambrils s’ha representat L’auca del Setge de Cambrils entre el 28 de 
novembre i el 2 de desembre davant uns 1.500 alumnes de 6è de primària de set es-
coles del municipi a càrrec de la companyia Bigolis Teatre, A aquesta representació, 
es crida contra l’enemic espanyol i «no volem pagar, fora el rei d’Espanya» i es fa 
cridar als nens «no volem pagar».

Als actes finals de la commemoració del Setge de Cambrils va tenir especial pro-
tagonisme el senador d’ERC, Santiago Vidal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret el l De-

partament d’Ensenyament, a 
1. Vetllar per a que els alumnes catalans tinguin sempre activitats adequades per 

la seva edat i que puguin entendre pel seu grau de maduresa.
2. Vetllar per a que les escoles catalanes es fomenti la cultura de la pau, la fra-

ternitat entre els pobles i la no violència.
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3. Vetllar per a que les escoles catalanes siguin espais lliures de posicions polí-
tiques partidistes.

4. Condemnar les representacions teatrals amb presència amb exaltació de la 
violència fetes durant l’horari escolar.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, Sonia Sierra Infante, 

diputades, GP C’s

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre la 
protecció dels refugiats a Catalunya
251-00006/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP JS, JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP, 

GABRIELA SERRA FREDIANI, DEL GP CUP-CC

Reg. 45695 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.12.2016

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
Els diputats signants, d’acord amb l’article 55 del Reglament, sol·liciten la creació 

en el si d’aquesta comissió del Grup de treball següent: 

Denominació: 
Grup de treball sobre la protecció de refugiats a Catalunya

Objecte: 
Fer un seguiment i avaluació de l’impacte de l’acció de Govern de la Generalitat 

en matèria de protecció de refugiats a Catalunya.

Composició: 
El grup de treball es compon d’un representant de cada grup parlamentari.

Incorporació d’especialistes o tècnics: 
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’especialistes o tècnics so-

bre les matèries objecte d’estudi.

Informe: 
El resultat dels treballs serà l’elaboració d’un Informe, adoptat per consens, amb 

propostes i recomanacions sobre les matèries objecte d’estudi.

Termini pel lliurement de l’informe: 
El lliurament de les conclusions es farà al final de la legislatura.

Metodologia: 
El grup de treball es reunirà un cop al mes.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Ferran Pedret i Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Gabriela 

Serra Frediani, GP CUP-CC; Magda Casamitjana i Aguilà, Marta Rovira i Vergés, 
GP JS
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00016/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre la contaminació provocada per 
purins
360-00017/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 83/XI, sobre el transport 
sanitari a les zones de Terrassa i Sant Cugat del Vallès
290-00071/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44637 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 83/XI, sobre 
el transport sanitari a les zones de Terrassa i Sant Cugat del Vallès (tram. 290-
00071/11), us informo del següent:

D’acord amb el que va establir la Moció 99/X, del Parlament de Catalunya so-
bre el Transport sanitari, s’ha mantingut i s’ha incrementat el pressupost assignat al 
Transport Sanitari Urgent dins el nou concurs de Transport Sanitari Integrat (TSI) 
així com les hores de cobertura del servei, especialment en les unitats de Suport Vi-
tal Avançat (SVA), millorant la distribució de recursos al territori i l’atenció a la cor-
ba de demanda del ciutadà, basant-nos en l’experiència acumulada dels darrers anys.

En relació al restabliment de reforços estacionals que l’actual concurs contem-
pla tant d’hivern com d’estiu, en el marc del Pla Integral d’Urgències de Catalunya 
(PIUC), i d’acord amb les tendències dels darrers anys on s’experimenten variaci-
ons importants de l’activitat que no es podrien assumir amb l’estructura de recursos 
assistencials habitual durant l’any, estan previstos reforços d’hivern als lots de l’àm-
bit metropolità de l’Alt Penedès-Garraf-Baix Penedès nord, l’àmbit metropolità Baix 
Llobregat Centre Litoral i L’Hospitalet així com Barcelona ciutat.

En el cas de Terrassa, s’ha observat que l’activitat anual presentava una evolució 
molt lineal, sense grans diferències intermensuals. Els trimestres de més activitat 
s’han situat, en el cas de Terrassa, únicament 2-3 punts en percentatge de l’activitat 
anual per damunt dels trimestres d’activitat més baixa. Per aquest motiu s’ha optat 
per un reforç de l’estructura habitual al territori de la zona de Terrassa que arriba, 
incloent les millores ofertes pel nou adjudicatari, a un increment del 5,11% en la co-
bertura de Suport Vital Bàsic (SVB) respecte a la de l’any 2014.

El nou concurs del transport sanitari incorpora, com a novetat respecte a l’anterior, 
la gestió per part de Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) del transport sanitari no 
urgent, amb l’objectiu d’aprofitar el coneixement del SEM en la gestió del transport 
i les possibles sinèrgies entre les dues modalitats en determinats moments. D’acord 
amb el concurs, està prevista la integració dels sistemes d’informació del transport no 
urgent amb un nou aplicatiu del SEM dedicat a aquesta activitat. Es tracta d’un procés 
progressiu que es finalitzarà en aquest darrer trimestre de 2016. Permetrà millorar el 
servei de cara al ciutadà, la gestió de possibles incidències en el moment que es pro-
dueixin, la prevenció de les mateixes i l’augment de l’eficiència del transport.

A diferència de la modalitat del transport urgent, en el no urgent es contracta 
l’activitat amb uns compromisos de qualitat del servei. El nombre de vehicles pre-
sentats són una garantia per prestar el servei, però en el cas que fossin necessàries 
més unitats per assumir l’activitat amb els nivells de qualitat requerits, l’adjudicatari 
té l’obligació d’adequar-se.

Per altra banda, des de la posada en marxa del concurs de TSI, s’han dut a ter-
me una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal de comunicació i de treball en xarxa 
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del SEM amb les diferents Regions Sanitàries. D’aquesta manera, s’ha arribat a un 
acord compartit i s’ha creat un model únic d’informació, que ha de facilitar la de-
tecció precoç d’incidències que actualment es produeixen en el marc del Transport 
Sanitari no urgent, i la seva resolució.

Així mateix, des del naixement del concurs TSI, el SEM ha realitzat un exhaustiu 
seguiment del funcionament del mateix a través de la monitorització dels seus resultats.

A més, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el 
Servei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat una anàlisi quantitativa i qualitativa 
dels resultats inicials del desplegament del model del TSI. L’estudi quantitatiu ana-
litza els tres primers mesos de la posada en marxa d’aquest model, per la qual cosa 
caldrà complementar-lo en un futur, quan es tinguin més dades d’activitat.

Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, des del mes de maig s’han creat nuclis de de-
bat, estructurats funcionalment sota la metodologia de focus group, amb l’objectiu 
de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emergències mè-
diques i experts en la matèria, sobre el nou model de Transport Sanitari Integrat. 
Posteriorment, i al llarg del mes de juny i juliol, s’han realitzat noves reunions de 
treball amb aquesta metodologia territori per territori, per tal de realitzar aporta-
cions específiques de cada zona. Actualment s’està treballant amb aquestes aporta-
cions per tal de definir quins ajustos es poden aplicar a curt, mig i llarg termini. Cal 
tenir en compte que, com en qualsevol àmbit, els recursos són limitats i les accions 
a emprendre sempre han de venir marcades segons els resultats empírics que mostri 
l’evolució i implantació del model. Així mateix, cal realitzar un ajust heterogeni, se-
gons les especificitats de cada territori, per tal d’assegurar i millorar la resposta en 
l’assistència sanitària el màxim d’homogènia possible arreu de Catalunya, amb una 
visió global de servei al ciutadà.

En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema 
i el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del SEM, el CatSalut 
s’ha posat per objectiu el rendiment de comptes a través de la incorporació d’indica-
dors d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.

Barcelona, 24 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 107/XI, sobre l’ampliació del 
CAP Montivili, de Girona
290-00095/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44638 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 107/XI, sobre l’am-
pliació del CAP Montivili, de Girona (tram. 290-00095/11), us informo del següent:

El centre d’atenció primària (CAP) Montilivi està acreditat per ser centre docent 
per a fer formació postgrau de residents. Actualment acull tant metges especialistes 
em medicina familiar i comunitària (MIR) com professionals d’infermeria especia-
listes en medicina familiar i comunitària, i per aquest motiu a finals de l’any 2007 
es va plantejar la possibilitat d’ampliar el centre per poder dotar de majors espais 
als residents.

Aquesta ampliació havia de possibilitar també l’adaptació del CAP a futures 
necessitats en cas que la població de referència augmentés i calgués incrementar la 
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plantilla de professionals. En aquests moments, però, s’observa que la població s’ha 
mantingut estable. Per aquest motiu, s’han prioritzat altres actuacions inajornables 
d’inversió a la Regió sanitària de Girona, posposant l’ampliació i reforma del CAP 
Montilivi fins l’any 2018.

Barcelona, 24 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 126/XI, sobre el compliment 
de l’acord d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
290-00113/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44639 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 126/XI, sobre el 
compliment de l’acord d’ampliació de l’Hospital de Viladecans (tram. 290-00113/11), 
us informo del següent:

Pel que fa al l’apartat a), es va informar els ajuntaments de Viladecans, Gavà, 
Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat sobre el projecte d’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans en una reunió conjunta el 7 d’abril de 2016 i sobre el Pla de 
millora de plantilla de l’Hospital de Viladecans, en una reunió conjunta el 8 de juny 
de 2016.

Així mateix, tant la Junta de Personal com els professionals del centre hospitalari 
han estat informats del projecte d’ampliació i del Pla de millora de plantilla.

Els professionals estan participant activament en el projecte d’ampliació i reforma 
de l’hospital. El 30 de maig de 2016 van començar les reunions dels grups de treball, 
i fins el 22 de juliol de 2016 es va treballar participativament en el Pla executiu del 
projecte d’ampliació i reforma de l’Hospital. Així mateix, es va revisar la proposta 
arquitectònica i es va validar posteriorment, la seva incorporació amb la seva apro-
vació final. En el procés van participar més de 12 grups de treball i més de 60 pro-
fessionals de forma directa i molts més de manera indirecte a través de a seva unitat.

Quant a l’apartat b), en la sessió del Govern del 26 de juliol de 2016, a proposta 
conjunta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i del con-
seller de Salut, el Govern va acordar encarregar a Infraestructures.cat l’execució, 
per compte del Servei Català de la Salut (CatSalut), entre d’altres actuacions d’infra-
estructura sanitària, l’execució de les obres d’arquitectura de l’ampliació i reforma 
de l’Hospital de Viladecans i l’execució de les obres d’instal·lacions de l’ampliació i 
reforma de l’Hospital de Viladecans, amb un pressupost de 36 i 24 milions d’euros, 
respectivament, inclosos al Pla economicofinancer d’Infraestructures.cat.

Amb referència a l’apartat c), el 8 de juny de 2016, es va presentar als professio-
nals de l’Hospital de Viladecans i als ajuntaments del seu àmbit territorial de refe-
rència, la proposta per millorar i adequar la plantilla del centre a les necessitats ac-
tuals, amb un cost de 1.125.000 euros, segons el compromís adquirit pel conseller de 
Salut el mes d’abril. Aquesta quantitat ha de servir per reforçar el nombre de profes-
sionals, donar estabilitat a la plantilla, incrementar l’activitat i garantir la formació. 
Actualment només resta contractar la cobertura d’una plaça de psicologia i una altra 
de nutricionista a temps parcial. Es preveu que aquestes contractacions es duguin a 
terme en breu. D’altra banda, s’està executant la inversió d’1,5 milions d’euros per 
a una nova àrea de gabinets intervencionistes a la tercera planta del centre. L’àrea 
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consta de tres sales d’endoscòpia i un quiròfan per a cirurgia menor. Dues d’aques-
tes sales es van posar en marxa el mes d’abril i la previsió és poder obrir el 2017 la 
tercera sala d’endoscòpies i el quiròfan de cirurgia menor, així com altres despatxos 
i espais funcionals complementaris.

En relació a l’apartat d), tant l’Hospital de Viladecans com l’Hospital Universita-
ri de Bellvitge són centres sanitaris gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS) 
i, per tant, alineats amb els projectes estratègics del propi ICS. A banda, ambdós 
centres es troben sota la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS que ha 
d’assegurar tant l’assistència que es presta com la coordinació dels diferents disposi-
tius ubicats sota la seva responsabilitat. Els professionals d’ambdós centres treballen 
de manera coordinada i, a més, cal indicar que, per tal de millorar l’atenció que rep 
la ciutadania, l’impuls del treball en xarxa és una de les prioritats del Departament 
de Salut per aquest propers mesos.

Pel que fa a l’apartat e), la mitjana de les ràtios de població atesa-assignada dels 
equips d’atenció primària (EAP) que tenen com a referència l’Hospital de Vilade-
cans és de 1.244 persones per a cada professional, la qual cosa vol dir que està per 
sota de la ràtio estàndard a Catalunya, que té un valor de1.250.

Respecte a l’increment de l’activitat, el Pla integral per a la millora de llistes d’es-
pera sanitàries estava vinculat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya de l’any 2016, tal com va explicar el conseller de Salut el mes d’abril de 
2016, quan va visitar l’Hospital de Viladecans. Malgrat la no aprovació dels pressu-
postos per al 2016, el mes d’agost de 2016 el CatSalut va ampliar la compra d’activi-
tat quirúrgica per a realitzar en el centre. En aquests moments, des del Departament 
i des del propi centre s’estan realitzant tot els esforços per tal d’incrementar l’acti-
vitat quirúrgica i així poder disminuir els temps d’espera, especialment per aquells 
pacients que porten més temps esperant.

Alhora, a més a més de l’increment de l’activitat, el Pla contempla altres actua-
cions que s’estan implementant, com ara l’elaboració d’informació sobre les llistes 
d’espera més accessible, en format de dades obertes; l’increment de la proactivitat 
del sistema, a través del lliurament als pacients un document informatiu d’interven-
ció quirúrgica, en el moment d’inclusió a la llista d’espera, i la comunicació de les 
alternatives d’intervenció abans que finalitzi el temps de referència; i l’apoderament 
de l’atenció primària, dotant-la de capacitat de programació directa de primeres vi-
sites a atenció especialitzada.

Barcelona, 24 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 209/XI, sobre la 
transparència en les subvencions del Departament de la Presidència
290-00194/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45108 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 209/XI, sobre 
la transparència en les subvencions del Departament de la Presidència (tram. 290-
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00194/11), us informo, amb el document annex facilitat per la Direcció de Serveis, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent: 
El Departament de la Presidència ha publicat, a l’apartat de Subvencions de la 

pàgina web departamental, (http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/trans-
parencia/subvencions/) quatre documents en format xlsx que contenen informació 
relativa a les subvencions concedides pel Departament de la Presidència durant l’any 
2015. En concret, hi consta la informació següent: 

Per a cadascuna de les convocatòries: 
– Unitat responsable
– Identificació de la subvenció
– Objectiu de la convocatòria
– Procediment de concessió
– Plurianualitat, si és el cas
– Criteris que s’han tingut en compte per a la concessió
– Documents previs lliurats
– Mecanismes de control

Per a cadascuna de les subvencions concedides: 
– Persones beneficiàries
– Import concedit.
– Activitats dutes a terme 
– Justificació
– Observacions, si escau

En el cas de les subvencions excloses de concurrència pública: 
– Procediment de concessió
– Documents previs lliurats
– Mecanismes de control
– Unitat responsable de la concessió 
– Persones beneficiàries
– Import concedit
– Activitats dutes a terme
– Justificació
– Observacions
Pel que fa a la previsió de convocatòries de subvencions durant l’exercici pressu-

postari, el mes de desembre de l’any 2015, el Departament de la Presidència va pu-
blicar la previsió per al 2016, en compliment de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El proper 
mes de desembre de 2016 es preveu publicar la previsió de subvencions corresponent 
a l’any 2017. Un cop tancat l’exercici 2016, es publicarà la informació corresponent 
a les subvencions concedides durant aquest any.

Teresa Prohias i Ricart, directora

http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia/subvencions/
http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia/subvencions/
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 45/XI, sobre les condicions 
laborals dels docents
390-00045/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44658 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 45/XI, sobre les condicions laborals 
dels docents (tram. 390-00045/11), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el calendari per retornar a 
tot el personal docent de Catalunya la totalitat del dèbit pendent corresponent a la 
paga extraordinària del 2012, com a la resta d’empleats públics.

D’acord amb l’establert en l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig (DOGC núm. 
7133, de 2.6.2016) es va modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-
2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de Mesa Sectorial de 17 de no-
vembre de 2005, sobre les condicions laborals específiques del professorat major de 
55 anys. Durant aquest període s’avaluarà la possibilitat de revisar aquest punt te-
nint en compte la disponibilitat pressupostària i el compliment de les hores lectives 
d’atenció directa del personal docent a l’alumnat en cada centre educatiu.

D’acord amb l’establert a l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, es va suspendre 
el pagament del mes de juliol al personal substitut amb més de sis mesos de servei, 
no obstant, l’avantprojecte de pressupost per l’any 2017 preveu la restitució d’aquest 
pagament.

La disponibilitat pressupostària no permet minorar la dedicació lectiva del pro-
fessorat a 23 hores en els ensenyaments d’educació infantil de segon cicle i primària, 
i a 18 hores en els ensenyaments d’educació secundària.

En l’avantprojecte de pressupost per l’any 2017 està prevista la recuperació de 
les 6/9 hores lectives destinades a la coordinació en instituts amb 10 o més grups 
escolaritzats.

Des del mes de gener de 2016 s’han aplicat millores en els criteris de substitu-
cions (en centres de menys de dos línies d’escolarització, substitucions de llicències 
de maternitat/adopció i de professorat que imparteix segon curs de batxillerat). En 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2017 està previst que el Departament d’Ense-
nyament cobreixi les llicències de més de set dies incloses les que tinguin data d’1 
de setembre.

Les llicències per reducció de jornada només poden ésser cobertes per substitu-
cions amb la mateixa dedicació que la reducció.

Barcelona, 1 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament



BOPC 285
15 de desembre de 2016

4.50.02. Compliment de mocions 112

Control del compliment de la Moció 46/XI, sobre les polítiques per a 
la gent gran
390-00046/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44871 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 46/XI, sobre les polítiques per a 
la gent gran (tram. 390-00046/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les ac-
cions que s’han impulsat per a fer-la efectiva.

Barcelona, 5 de desembre de 2016

Annex

El Govern ha generat el debat i està establint els espais de diàlegs adequats per 
tal de potenciar l’abordatge de les necessitat del sector de la gent gran que han de 
culminar amb la presentació del Projecte de Llei de la Gent Gran, com a molt tard 
el 30 de juny del 2017.

Per aquest motiu i en compliment també del mandat parlamentari d’aquesta mo-
ció el passat mes de setembre es va presentar el Primer Pla de Protecció de la Gent 
Gran a Catalunya. Aquest Pla inicia els treballs i marca les directrius per fer efectiu 
aquest punt de la moció a través del treball de cinc eixos principals:

1. La reforma del Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCAT).
2. Les polítiques de mentoring i acompanyament.
3. Formació integral per a les persones grans en la comunitat.
4. Polítiques actives de protecció a les persones grans.
5. Reconeixement a les persones grans centenàries.
En relació a l’establiment d’un sistema més àgil i transparent per a la tramitació 

administrativa dels expedients de la dependència, s’informa que el ciutadà sap quan 
començarà a rebre una prestació i/o servei. El dret a una prestació el dona la data de 
l’acord del programa individual d’atenció, el PIA, i aquest es realitza conjuntament 
amb la persona dependent i/o la seva família. El treballador social els informa en el 
mateix moment de quines prestacions i/o serveis existeixen dins la cartera de la de-
pendència, així com del temps que pot tardar a rebre’ls. Pel que fa concretament a la 
prestació del cuidador, en la mateixa resolució de l’acord de PIA s’informa al ciutadà 
dels efectes suspensius de dos anys que es poden aplicar arran del Real Decreto Ley 
de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria i de fomento 
de la competitividad. Sens perjudici d’aquest fet, el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies informa que ha realitzat les gestions oportunes perquè la carència 
s’hagi rebaixat dels 24 mesos màxims establerts al RDL 20/2012, a 18 mesos. És a 
dir, que els cuidadors començaran a cobrar la prestació 6 mesos abans.

En un altre ordre de coses, la Llei 39/2006 estableix respecte a les Prestacions 
Econòmiques Vinculades al Servei d’Atenció Residencial (PEV), que en principi 
s’haurien d’atorgar únicament quan no sigui possible l’accés a un servei públic o 
concertat. La mateixa llei també estableix que la prioritat en l’accés als serveis el 
determina el grau i en cas que sigui el mateix, la capacitat econòmica. El Govern 
de la Generalitat ja garanteix actualment l’accés a les PEV’s al servei d’atenció resi-
dencial a totes les persones tal com recull la Llei 39/2006, i està treballant per donar 
compliment a la moció 75/XI del Parlament de Catalunya, sobre les places residen-
cials i de centre de dia (tram. 302-00085/11), concretament al seu punt a, el redactat 
del qual és el següent:



BOPC 285
15 de desembre de 2016

4.50.02. Compliment de mocions 113 

a) Garantir, d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, en data de 31 de gener de 2018, 
l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial se-
gons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les presta-
cions econòmiques del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, per tal 
de recuperar-ne la universalitat i els terminis de gestió que estableix la llei.

En relació a l’ocupació de les places de residència i centre de dia, s’informa 
que l’ocupació és total respecte les places públiques i concertades. Pot existir algun 
desajust que té a veure amb les places que en un moment determinat per qüestions 
d’obres o manteniment no estan en disposició de ser ocupades. També existeix la 
possibilitat que les places puguin quedar buides mentre es gestiona l’ingrés de la 
persona quan ha quedat una plaça vacant.

En relació al termini de la llista d’accés per poder accedir a una plaça de centre 
de dia per a gent gran, i amb el sistema actual d’adjudicació de recursos, cal tenir 
present que depèn de diversos factors, com el territori, el fet de ser home o dona, i 
diferents moviments, com per exemple les renúncies que es presenten en el moment 
previ als ingressos, entre d’altres. En aquest sentit es fa difícil poder donar un temps 
d’espera aproximat públicament, atès que podria ser poc orientatiu de la realitat del 
moment. Aquest tipus d’informació, en tot cas, està sent tractada amb la màxima 
seguretat, ja que és informació personal.

Cal tenir present, però, que tant l’interessat com la seva família, gràcies a les 
gestions fetes pel Departament, ja poden accedir a aquesta informació a través del 
propi centre on està apuntada la persona, o a través dels Serveis Territorials de la 
seva zona, on se’ls informa del número d’ordre de la llista en que es troba la persona. 
Tot i així, el Departament està treballant per millorar tota aquesta informació per tal 
que sigui el màxim de transparent possible.

Així mateix, cal recordar que pel que fa a l’evolució de les dades de la depen-
dència, aquestes dades es publiquen trimestralment al web del Departament des del 
2011. En aquesta informació es donen dades, tant de valoracions, revisions, com de 
PIA i modificacions de PIA.

En relació als punts f, g i h i j apartat quart. El Departament està impulsant di-
ferents accions i treballs per tal de poder-ne fer el compliment efectiu en el termini 
indicat per la Moció.

Des de la Secretaria de Comunicació del Govern es fa avinent que en anys ante-
riors, el Govern ha treballat en la realització d’una campanya per a la promoció dels 
valors i del respecte vers les persones d’avançada edat.

En relació al punt i) de la moció, que insta el Govern a promoure, a partir del se-
gon semestre del 2016, en els mitjans de comunicació i també amb mitjans propis, 
campanyes per a la promoció dels valors i del respecte vers les persones d’edat avan-
çada, i la prevenció dels maltractaments a persones grans, dirigides al conjunt de la 
població, que indiquin què són els maltractaments a persones grans, les conseqüèn-
cies que tenen, com evitar-los, i els recursos existents en cas que es produeixin, cal 
fer avinent que en anys anteriors, el Govern ha treballat en la realització d’una cam-
panya per a la promoció dels valors i del respecte vers les persones d’avançada edat. 
Enguany, aquesta campanya inclou l’emissió d’una càpsula pels mitjans de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals següents: televisió (TV3, C33, Esports 3 
i 3/24) i ràdio (Cat Ràdio, Cat Música, Icat i Cat Info). A més, per tal d’aconseguir 
una major cobertura d’aquest missatge i un major impacte en el públic objectiu, el 
Govern va produir una càpsula informativa per a 8TV, RAC1 i RAC 105.

Amb relació al punt j, el Govern incorporarà l’atenció i la protecció de les víc-
times de maltractaments en el Projecte de Llei de la Gent Gran, i s’estudiarà la ne-
cessitat d’establir les indemnitzacions, ajuts i prestacions específiques per a les per-
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sones grans maltractades amb la finalitat de facilitar la recuperació de les persones 
que requereixin tractament mèdic quirúrgic o psicològic o un lloc per viure.

El Govern ha treballat per tal que hi hagi dos serveis telefònics a disposició de 
les persones grans maltractades per tal que puguin rebre suport i assessorament. 
D’una banda comptem amb el 112 com a telèfon d’emergències de la Generalitat de 
Catalunya. Les consultes realitzades sobre aquesta temàtica es deriven a l’Oficina de 
la Gent Gran Activa, i es dona suport jurídic en els casos que calgui. D’altra banda 
existeix el 012 com a telèfon d’informació per a qualsevol tipus de consulta. Amb-
dós telèfons compten ja amb protocols desenvolupats per tal d’atendre amb rapidesa 
aquesta tipologia de víctimes.

El Govern, tal com s’ha informat anteriorment, ha presentat el Primer Pla de 
Protecció de la Gent Gran a Catalunya. Aquest Pla inicia els treballs i marca les di-
rectrius per desenvolupar polítiques actives de protecció per a les persones grans. El 
proper pas que està desenvolupant el Govern en aquest sentit serà impulsar la for-
mació als professionals dels Casals de la Gent Gran per tal d’incidir en la detecció 
i intervenció dels maltractaments. Aquesta tipologia de formació es porta realitzant 
des del 2014 i s’intensificarà.

En un altre ordre de coses, les meses d’emergència són les encarregades de res-
pondre a les necessitats urgents i, en tractar-se d’una demanda de maltractaments a 
persones grans per garantir-ne la seva seguretat, s’estan desenvolupant accions en 
aquest sentit. Són tasques que també es realitzen en aquest àmbit en casos de perso-
nes víctimes de violència de gènere.

El Govern, a través del Primer Pla de Protecció de la Gent Gran a Catalunya, 
se centra ara a impulsar l’aflorament de la problemàtica del maltractament, identi-
ficar-lo i dirigir la millor intervenció per a les víctimes. Per tant, s’estan prioritzant 
aquestes accions per tal de poder treballar després la identificació de les persones 
maltractadores.

Amb relació a posar en marxa una taula de coordinació de professionals, tal com 
marca el Pla Integral de Seguretat de les persones Grans 2015-2018 dels serveis so-
cials, salut, cossos de seguretat, jutjats i tots aquells agents implicats per tal de de-
finir les estratègies a seguir en casos de maltractament, es va preveure i es va donar 
el vistiplau abans de l’aprovació de l’esmentat Pla. Només es resta a l’espera que es 
composi la taula o comissió i es faci la convocatòria per a la seva constitució.

El Departament de Territori i Sostenibilitat informa que actualment s’està im-
plantant dins de l’ATM de Barcelona amb la previsió de la futura extensió al conjunt 
del territori de Catalunya, el projecte T-Mobilitat que permetrà establir un nou siste-
ma de tarificació més personalitzat i on es podrà valorar el tractament que cal donar 
a determinats col·lectius, com és el cas de la gent gran.

Per tant, serà en el marc de la implantació del projecte T-Mobilitat on es preveu 
determinar el tractament tarifari de la gent gran tenint en compte, en tot cas, que 
d’acord amb la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic, l’esta-
bliment de tarifes socials ha de venir acompanyat de les aportacions econòmiques 
adients per garantir la viabilitat econòmica del sistema.

I finalment i en relació al punt p., la pròrroga està configurada en la normativa 
pressupostària com una situació excepcional i temporal i, per tant, està sotmesa a 
restriccions importants com, per exemple, que no pot superar els crèdits inicials de 
l’any anterior i que no pot afectar a crèdits per a despeses corresponents a serveis o 
programes que finalitzin durant l’exercici del pressupost prorrogat.

Les modificacions pressupostàries en període de pròrroga s’han de limitar a 
adaptacions orgàniques, garantir el finançament de l’anualitat vigent d’expedients 
de compromisos amb càrrec a exercicis futurs, atendre recurrències de despeses de 
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personal, garantir el manteniment dels serveis i cobrir insuficiències manifestes del 
pressupost que es prorroga i que són d’obligat compliment.

El Govern pot aprovar modificacions pressupostàries i fins i tot presentar al Par-
lament un projecte de Llei per obtenir un suplement de crèdit o un crèdit extraor-
dinari, però aquests mecanismes extraordinàries no poden substituir, en cap cas, la 
tramitació parlamentària de la Llei de pressupostos. El límit està en el dèficit demo-
cràtic que suposa que el poder executiu pugui acabar suplantant les prerrogatives del 
poder legislatiu pel que fa al pressupost.

En aquesta línia, cal recordar la Sentència del Tribunal Constitucional núme-
ro 3/2003, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei del Parlament 
Basc 1/2002, de 23 de gener, per haver inclòs previsions pressupostàries en una Llei 
diferent de la de Pressupostos, justament quan es trobava en situació de pròrroga 
pressupostària. Els pronunciaments de dita Sentència deneguen tota possibilitat de 
validesa a una norma que no sigui la Llei de Pressupostos per ampliar o limitar la 
despesa, especialment quan en situació de pròrroga una altra norma pretén incloure 
un precepte relatiu a aquesta matèria.

Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 48/XI, sobre les mesures i 
polítiques a emprendre davant la situació d’emergència social
390-00048/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45109 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, en compliment de la Moció 48/XI, sobre les mesures i polítiques a empren-
dre davant la situació d’emergència social (tram. 390-00048/11), us informo, amb el 
document annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 9 de desembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex

En relació amb el primer punt de la Moció, cal assenyalar que, efectivament, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya exerceix les seves potestats executives i la 
seva iniciativa legislativa per tal d’oferir la millor resposta i la màxima protecció 
a les persones més vulnerables, tot i que aquesta actuació es veu condicionada en 
molts casos per l’acció del Govern de l’Estat i del Tribunal Constitucional, que, a 
través dels seus recursos i impugnacions, condicionen la seva capacitat i el seu mar-
ge d’actuació.

Pel que fa al segon punt de la Moció, cal fer avinent que és voluntat del Govern 
seguir amb el procés de racionalització engegat des de la perspectiva de la millora 
de la governança del sector públic, i de la millora de les pràctiques de bon govern i 
transparència.

En coherència amb aquesta finalitat, des de l’Administració de la Generalitat s’es-
tan impulsant les mesures següents, en relació amb el compliment d’aquest punt 2: 

Pel que fa al punt 2.a), està planificada l’elaboració d’un protocol de supervisió 
contínua de les entitats del sector públic institucional. Aquesta mesura té per finali-
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tat dotar l’Administració de les eines i elements de judici necessaris per analitzar si 
es mantenen les circumstàncies que justificaren la creació d’una entitat en règim de 
descentralització funcional, la seva sostenibilitat financera, o l’existència de causes 
legals de dissolució. I, en el seu cas, emprendre les accions oportunes per gestionar 
les activitats o els serveis públics mitjançant altres fórmules diferents, prèvia dis-
solució i liquidació de l’entitat, o llur transformació en una personificació diferent.

Paral·lelament s’està treballant en un protocol d’auditories administratives inter-
nes per a les entitats del sector públic. La finalitat és detectar si existeixen febleses 
que impedeixen a les entitats mantenir o guanyar en eficàcia, eficiència i qualitat de 
les activitats i serveis que es presten en règim de descentralització funcional i, en el 
seu cas, dotar les entitats d’eines i sistemes per optimitzar els esmentats aspectes.

Ambdues mesures, per tant, s’adrecen a efectuar una anàlisi i supervisió con-
tinua de les entitats que permeti planificar i executar amb coneixement de causa 
operacions de simplificació, racionalització i reordenació del sector públic; i aplicar 
mesures adreçades a incrementar l’eficàcia i l’eficiència d’actuació d’aquelles que es 
mantenen.

Igualment s’ha planificat la modificació de l’Acord del Govern, de 10 de juliol de 
2012, pel qual s’aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’enti-
tats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació 
d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Go-
vern relatives a fundacions. Entre d’altres aspectes relatius als procediments de ra-
cionalització de les entitats, aquesta modificació ha d’establir pautes de governança 
corporativa en relació amb la selecció dels membres dels òrgans de govern. Aquesta 
mesura persegueix garantir que l’administració i planificació estratègica de les en-
titats és a mans de persones amb perfils, competències professionals i experiència 
adequada a les capacitats necessàries d’aquests llocs, incloent perfils professionals 
amb capacitat d’aportar talent específic i provat, i capacitat de lideratge en el sector 
o àmbit de producció o econòmic de l’entitat. En cada cas, es tria la persona adequa-
da i, actualment, es pot consultar al web de transparència de la Generalitat el perfil 
professional dels òrgans de direcció de les entitats del sector públic.

Així mateix, es troba en procés d’elaboració una guia de transparència adreçada 
a les entitats del sector públic que fixa criteris corporatius de publicitat activa de la 
informació corporativa establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre de trans-
parència, accés a la informació i bon govern.

En relació amb l’apartat 2.b) de la Moció, en aquests moments es troba en fase 
d’audiència corporativa el projecte de Decret relatiu al règim retributiu del personal 
directiu públic. El sistema retributiu que dissenya la norma en projecte parteix de 
la necessitat d’ordenar un model retributiu comú per a les entitats del sector públic, 
que garanteixi l’objectivitat i flexibilitat suficient per retribuir els directius en funció 
de la complexitat de gestió i directiva de les entitats, de les capacitats requerides a 
aquest respecte, i de l’assoliment dels objectius previstos. En aquesta línia, el projec-
te parteix d’un sistema de classificació de les entitats per raó de llur complexitat de 
gestió, que determina l’ordenació del personal directiu, a efectes retributius, en tres 
categories salarials establertes en base a uns topalls màxims. Prèvia la tramitació 
corresponent, s’espera que la norma en projecte entri en vigor al llarg de l’any 2017.

Quant al punt 3.a) de la Moció, el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge detallarà en el corresponent informe de compliment de la Mo-
ció 40/XI les accions dutes a terme en relació amb els mandats que s’hi inclouen.

En relació amb l’apartat 3.b) de la Moció, cal assenyalar que l’Agència Catalana 
de Consum (ACC) fa un seguiment estricte de la Llei 24/2015 amb relació a l’obli-
gatorietat d’aplicació del principi de precaució per part de les empreses subministra-
dores de serveis basics, i està sancionant aquelles empreses que no apliquen aquest 
principi de precaució i que efectuen talls indeguts. A data 30 de novembre de 2016, 
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hi ha 117 expedients incoats, dels quals 6 estan en fase de plec de càrrecs, 26 en fase 
de proposta de resolució i 85 en fase de resolució (d’aquests últims, 57 sancionats i 
notificats ja a les empreses).

Alhora, l’ACC té a disposició dels serveis socials una bústia d’emergència ener-
gètica per comunicar aquests incompliments i garantir el restabliment del servei 
interromput.

Quant a l’apartat c) del punt 3, cal dir que el Projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres per al 2017 introdueix en el text una bonificació en la quota de l’impost 
sobre transmissions patrimonials oneroses que grava els contractes d’arrendament, 
en els supòsits d’habitatges de parc públic destinat a lloguer social.

Pel que fa al punt 3.d), indicar que les oficines d’Afers Socials i Famílies són 
punts de registre de de la Generalitat de Catalunya i com qualsevol altre punt habi-
litat a aquest efecte estan a disposició de totes les persones, entitats o empreses que 
vulguin presentar qualsevol document que vagi adreçat a les administratives públi-
ques. Aquestes oficines estan sotmeses al que regula la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya al 
Títol II Actuació administrativa Capítols I Drets i Deures i IV Registres.

Així mateix, els potencials beneficiaris poden informar-se als propis serveis so-
cials, la xarxa d’oficines de consum d’arreu del territori, les diferents oficines d’aten-
ció ciutadana de l’administració local i de la Generalitat de Catalunya i també mit-
jançant el telèfon 012.

En relació amb el punt 3.e), cal dir que des del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies s’està elaborant una eina de diagnòstic de la gestió de les situa-
cions de vulnerabilitat social. En aquest moment s’ha realitzat la primera fase, que 
ha consistit en una anàlisi dels diferents instruments de diagnòstic i cribratge exis-
tents als diferents països europeus. Properament s’iniciarà una segona fase consis-
tent en l’adaptació d’alguns d’aquests instruments a la nostra realitat, mitjançant una 
sèrie d’experiències pilot controlades. L’objectiu del programa és agilitzar la trami-
tació de les condicions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Quant al punt 4.a), les llistes d’espera de l’atenció sanitària hospitalària es publi-
quen semestralment al web del CatSalut en format de dades obertes, per fer la infor-
mació més accessible a la ciutadania. Són públiques les dades de llista d’espera per 
operacions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes externes, de manera que 
es pot consultar, per exemple, el volum de pacients en espera i el temps mig d’es-
pera, amb desglossament per centre i tipus d’intervenció o prova. Aquesta transpa-
rència i major accessibilitat és un dels eixos clau del Pla integral per a la millora de 
llistes d’espera sanitàries que es va presentar el passat 4 d’abril i que s’està desple-
gant amb el calendari previst.

D’altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha treballat 
per permetre que les persones puguin saber en tot moment l’ordre en què es troben 
apuntats en la llista d’accés, i quines residències són les que tenen menys persones 
apuntades per accedir-hi. Aquesta informació també està disponible pels diferents 
serveis socials, a través dels referents comunitaris, tècnics d’enllaç entre els serveis 
territorials i els serveis socials. Sens perjudici d’aquesta, s’està estudiant la manera 
de publicitar amb el màxim rigor possible les dades a nivell territorial, però cal tenir 
en compte la complexitat de l’operació, perquè depèn de diferents factors, que sovint 
fan difícil aquesta anàlisi, com ho demostra per exemple la renúncia de 9.790 perso-
nes que constaven en llista d’accés, anunciat per la Consellera Bassa a la Comissió 
d’Afers Socials del passat 23 de novembre.

En relació amb el punt 4b), tal com s’estableix al Pla integral per a la millora 
de llistes d’espera sanitàries, des del Departament de Salut es garanteix una prio-
rització basada en criteris clínics i socials, aplicant el model de priorització de pa-
cients en llista d’espera realitzat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
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Catalunya (AQuAS). Els criteris que contempla aquest model són l’afectació clíni-
cofuncional (66%), el rol social (22%) i el benefici esperat (12%). En aquest sentit, 
l’aplicació d’aquests criteris permet ajudar a assolir un dels objectius principals del 
Departament, que és la lluita contra les desigualtats en salut, prioritzant aquelles 
persones i col·lectius que es troben en situacions més vulnerables.

En l’àmbit social, s’ha iniciat un treball compartit amb diferents professionals 
tant dels serveis socials bàsics com especialitzats, per establir la priorització d’in-
grés d’aquelles persones amb dependència o discapacitat que han sol·licitat l’accés 
als recursos residencials. En aquests moments es disposa d’un informe social con-
sensuat pels diferents professionals que serveix per establir la priorització d’ingrés 
d’aquelles persones que per motius de situació social vulnerable requereixen d’un 
ingrés residencial, independentment del grau de dependència o discapacitat. Aquest 
informe està disponible a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies en l’apartat d’accés pels professionals.

Quant a l’apartat c) del punt 4, tal com es preveu en el Pla Integral per a l’abor-
datge de les llistes d’espera sanitàries, un dels elements clau és la gestió proactiva 
dels pacients en llista d’espera. En aquest sentit, des del CatSalut s’ha publicat la Ins-
trucció 5/2016 Actuacions i informació que s’ha de facilitar a les persones incloses 
en el Registre de llistes d’espera quirúrgiques del servei Català de la Salut, que pre-
veu les actuacions que s’han de desenvolupar per a garantir aquesta gestió proactiva 
de les llistes d’espera. Des dels centres s’ofereix un document informatiu d’indica-
ció d’intervenció als pacients en el moment de ser inclosos en llista i se’ls comunica 
i se’ls ofereixen alternatives d’intervenció abans que acabi el temps de referència. 
Aquestes actuacions s’estan desplegant des del mes de setembre del 2016, tal com 
estava previst al calendari de desplegament del Pla.

En relació amb el punt 4d), des del Departament de Salut es treballa per a ga-
rantir la coordinació entre els diferents agents del SISCAT, amb l’objectiu d’oferir la 
millor assistència sanitària a la població. En aquest sentit, els sistemes d’informació 
desplegats permeten compartir informació entre els diferents proveïdors de la xar-
xa assistencial pública, essent el CatSalut el garant del desplegament dels registres 
compartits.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, la Instrucció 5/2016 del CatSalut estableix 
les actuacions que han de portar a terme els hospitals del SISCAT així com la infor-
mació que s’ha de facilitar a les persones incloses en el Registre de llistes d’espera 
quirúrgiques del CatSalut. D’aquesta manera, a través d’aquest registre es facilita la 
coordinació entre els diferents agents del SISCAT per tal de prestar una assistència 
de qualitat a la ciutadania.

Pel que fa al punt 4e), és essencial remarcar que l’atenció sanitària està garantida 
a Catalunya; en cap cas es denega l’assistència de serveis sanitaris a la població, i 
que els ciutadans amb grau de dependència apuntats en la llista d’accés per accedir 
a un recurs residencial no estan desateses, atès que gaudeixen d’altres prestacions 
derivades de la Llei de dependència, incloses dins de la cartera de serveis socials.

Pel que fa referència a l’apartat 4f), des del Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies s’està treballant per presentar de cara a l’any 2017, un calendari per fer 
possible l’actualització de la cartera de serveis socials juntament amb una memòria 
econòmica per al proper exercici, de manera que es continuïn garantint els serveis i 
les prestacions socials.

En relació amb el punt 5a), el Departament d’Ensenyament ha demanat al Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport que incrementi les aportacions per al curs actual 
i els següents, destinades a minorar les despeses de les famílies en llibres de text i 
altre material escolar, fins arribar a sufragar-ne el cost total.

Pel que fa al punt 5b) de la Moció, la Direcció General d’Igualtat (DGI) està des-
envolupant actuacions encaminades a promoure un canvi cultural i de valors dins de 
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les empreses i organitzacions públiques i privades envers les estructures temporals i 
la coresponsabilitat, en tant que l’actual organització del temps és un dels principals 
factors de desigualtat de les dones en l’àmbit laboral.

Aquest canvi cultural i de valors fomenta la integració de la igualtat de dones 
i homes en els processos i estructures organitzatives. El principal instrument de la 
DGI per assolir aquest canvi, són els plans i mesures d’igualtat. Un dels àmbits que 
ha de desenvolupar un pla d’igualtat és, precisament, l’organització del temps de tre-
ball i la coresponsabilitat.

En aquest sentit, la DGI realitza diverses actuacions per tal de facilitar a les or-
ganitzacions l’elaboració i implantació de mesures i plans d’igualtat, com ara l’as-
sessorament a les empreses, la formació especialitzada i l’acompanyament en la im-
plantació de les mesures i polítiques d’igualtat.

Per altra part, i com a novetat, enguany la DGI ha elaborat un nou mòdul forma-
tiu sobre temps de treball i coresponsabilitat que ha començat a impartir al territori. 
Aquesta formació s’adreça, prioritàriament, als equips directius de les empreses, les 
comissions d’igualtat i els/les representants legals dels treballadors i les treballadores.

En relació amb el punt 5.c), cal remarcar que durant el curs escolar els centres 
educatius en funció del seu projecte educatiu i en el marc del Decret de 23 de juny, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, poden incorporar propostes 
complementàries vinculades prioritàriament al gust per la lectura, la investigació i 
la recollida d’informació.

Pel que fa al punt 5d), el passat 14 de juny de 2016 es va aprovar (Acord 
GOV/79/2016) el Protocol d’actuació entre els departaments de Treball, Afers Soci-
als i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coor-
dinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu, 
que inclou novetats rellevants respecte a protocols anteriors sobre aquesta matèria. 
D’una banda, introdueix elements preventius per treballar amb infants i adolescents 
en l’àmbit escolar. D’altra banda, clarifica i amplia l’àmbit d’actuació del protocol, 
de manera que es diferencien els circuits i els criteris d’intervenció segons les situa-
cions de maltractament o d’abús sexual es produeixin dins o fora de l’àmbit familiar.

Pel que fa a la prevenció, el Protocol d’actuació entre els departaments de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, 
derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en 
l’àmbit educatiu inclou un recull d’activitats didàctiques per a educació infantil i pri-
mària i un altre per a educació secundària que aborden el reconeixement de situa-
cions abusives i les respostes que hi poden donar els menors, així com les persones, 
entitats i organitzacions a qui poden adreçar-se per a rebre ajuda.

En relació amb la detecció, el Protocol d’actuació entre els departaments de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, 
derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en 
l’àmbit educatiu inclou una relació d’indicadors de maltractament recollits en l’Ordre  
BSF/331/2013, de 18 de desembre. És a dir, observacions fetes en relació amb diver-
sos blocs o àrees d’observació (l’aspecte físic, l’aspecte emocional, el seu compor-
tament, el nivell de desenvolupament i/o d’aprenentatge, la relació dels seus pares, 
tutors legals o guardadors amb ell/a, i el context sociofamiliar i personal), que fan 
pensar que l’infant o adolescent podria trobar-se en una situació de maltractament.

En relació amb la intervenció, el Protocol d’actuació entre els departaments de 
Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notifica-
ció, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent 
en l’àmbit educatiu diferencia els circuits i els criteris d’intervenció de tot tipus de 
maltractament o d’abús sexual a infants i adolescents, segons les situacions detec-
tades en el centre educatiu es produeixin en l’àmbit familiar o fora d’aquest àmbit. 
En aquest segon cas, es diferencien les situacions de possible abús o maltractament 



BOPC 285
15 de desembre de 2016

4.50.02. Compliment de mocions 120

comès per personal docent, professionals d’atenció educativa, personal d’adminis-
tració i serveis o altres professionals que intervinguin en l’àmbit escolar, d’aquelles 
en què el possible abús o maltractament l’hagi comès un adult sense cap vincula-
ció professional amb el centre educatiu. Així mateix es contempla les situacions de 
maltractament comès per un altre infant o adolescent. En qualsevol cas, el protocol 
inclou el procediment a seguir, en funció de la gravetat de la situació de maltracta-
ment detectada.

Així mateix, el Protocol d’actuació entre els departaments de Treball, Afers So-
cials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i 
coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit edu-
catiu contempla mesures de protecció i seguiment de l’infant maltractat, com la co-
ordinació dels diversos agents implicats i l’oferiment d’espais d’escolta i contenció 
emocional.

Finalment, el Protocol d’actuació entre els departaments de Treball, Afers Soci-
als i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coor-
dinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu 
inclou l’obligació d’informar a la Inspecció d’Educació i els mecanismes de notifi-
cació o derivació a les instàncies administratives pertinents. També recull, tal com 
indica l’article 100 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, l’obligatorietat per part de qualsevol membre de la 
comunitat educativa de comunicar els casos detectats, així com, tal com indica la 
disposició addicional dinovena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, l’obligatorietat per part de la direcció del centre públic de comu-
nicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta per-
seguible penalment.

Quant al punt 5e), la DGAIA està promovent la creació de tres-centes noves pla-
ces en els diferents serveis residencials ja existents i en nous serveis, que ja s’han 
creat i es crearan, especialment a partir de l’aprovació del pressupost 2017. Els pres-
supostos del 2017 compten amb l’aproximació econòmica de les accions que es deri-
ven i que demana la Moció.

Finalment, en relació amb el punt 6, la pròrroga està configurada en la normativa 
pressupostària com una situació excepcional i temporal i, per tant, està sotmesa a 
restriccions importants com, per exemple, que no pot superar els crèdits inicials de 
l’any anterior i que no pot afectar a crèdits per a despeses corresponents a serveis o 
programes que finalitzin durant l’exercici del pressupost prorrogat.

Les modificacions pressupostàries en període de pròrroga s’han de limitar a: 
adaptacions orgàniques, garantir el finançament de l’anualitat vigent d’expedients 
de compromisos amb càrrec a exercicis futurs, atendre recurrències de despeses de 
personal, garantir el manteniment dels serveis i cobrir insuficiències manifestes del 
pressupost que es prorroga i que són d’obligat compliment.

El Govern pot aprovar modificacions pressupostàries i inclús presentar al Par-
lament un projecte de Llei per obtenir un suplement de crèdit o un crèdit extraor-
dinari, però aquests mecanismes extraordinàries no poden substituir, en cap cas, la 
tramitació parlamentària de la Llei de pressupostos. El límit està en el dèficit demo-
cràtic que suposa que el poder executiu pugui acabar suplantant les prerrogatives del 
poder legislatiu pel que fa al pressupost.

En aquesta línia, cal recordar la Sentència del Tribunal Constitucional núme-
ro 3/2003, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei del Parlament 
Basc 1/2002, de 23 de gener, per haver inclòs previsions pressupostàries en una Llei 
diferent de la de Pressupostos, justament quan es trobava en situació de pròrroga 
pressupostària.

Els pronunciaments de dita Sentència deneguen tota possibilitat de validesa a 
una norma que no sigui la Llei de Pressupostos per ampliar o limitar la despesa, es-
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pecialment quan en situació de pròrroga una altra norma pretén incloure un precepte 
relatiu a aquesta matèria.

Control del compliment de la Moció 74/XI, sobre l’espai català de 
comunicació audiovisual
390-00074/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016

Control del compliment de la Moció 75/XI, sobre les places 
residencials i de centre de dia
390-00075/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016

Control del compliment de la Moció 76/XI, sobre la planificació 
d’equipaments sanitaris
390-00076/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016

Control del compliment de la Moció 77/XI, sobre l’ocupació juvenil
390-00077/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016
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Control del compliment de la Moció 78/XI, sobre la transparència del 
Govern
390-00078/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio- 
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora 
d’Amnistia Internacional Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè exposi les conclusions i les recomanacions 
respecte a l’acollida de persones amb dret d’asil de l’informe .El asilo 
en España: un sistema poco acogedor.
356-00444/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 44043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 05.12.2016.

Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de 
SOS a la Capacitat Intel·lectual, davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre el Projecte integral d’atenció a les 
persones amb discapacitat intel·lectual
356-00446/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 44456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 05.12.2016.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00046/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 45694 / Coneixement: 14.12.2016

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la absència del conseller del Departament d’Afers i Relacions Institu-
cionals i Exteriors i Transparència, els dies 12 i 13 de desembre de 2016, ambdós 
inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 325/2016, de 7 de desembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència al 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 12 fins al 13 de 
desembre de 2016, és publicat al DOGC 7265, del 13 de desembre de 2016.
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