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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Detecció d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques i ús de la reserva de plaça. 
Proposta de desplegament del Decret 11/2021»
360-00003/13

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 9, tinguda el 
14.02.2022, DSPC-C 192.

Informe del Síndic de Greuges «L’Educació inclusiva a Catalunya»
360-00004/13

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 9, tinguda el 
14.02.2022, DSPC-C 192.

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Consell per la qual es modifiquen la Directiva 
2008/118/CE i la Directiva UE/2020/262 pel que fa a les botigues 
lliures d’impostos
295-00052/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al millorament 
de les condicions laborals en el treball en les plataformes digitals
295-00053/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2014/59/UE
295-00054/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA
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CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA
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2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de defensa del sector primari
250-00189/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral en la sessió 7, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Proposta de resolució sobre la defensa del sector forestal
250-00246/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral en la sessió 7, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Proposta de resolució sobre la població del peix aranya a la Costa 
Brava centre
250-00291/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral en la sessió 7, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Proposta de resolució sobre la gestió telemàtica ramadera
250-00312/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral en la sessió 7, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.



BOPC 239
17 de febrer de 2022

3.01.01. Projectes de llei 8

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 de creació del Fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat de Catalunya
200-00001/13

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la Presidenta del Parlament
La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 

2022, ha estudiat el text del Projecte de llei de creació del Fons Complementari de 
Riscos de la Generalitat de Catalunya (tram. 200-00001/13), l’informe de la ponèn-
cia i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos 
de  la Generalitat de Catalunya (tram. 200-00001/13)

Preàmbul

I
El principi d’indemnitat en relació amb l’exercici de funcions públiques com-

porta que cap servidor públic no es pugui veure perjudicat com a conseqüència de 
l’exercici legítim del càrrec públic que ocupa. Aquest principi ha estat consolidat per 
la jurisprudència del Tribunal Suprem, que, en la Sentència del 8 de juliol de 2020, 
entre d’altres, li atorga caràcter general tot establint que el principi d’indemnitat o 
rescabalament no es limita només als cossos i forces de seguretat, sinó que s’estén a 
tots els treballadors públics, en tant que es configura com a inherent al sentit instru-
mental de tota administració, en la mesura que els qui serveixen no actuen en interès 
propi sinó en interès públic, en interès de tothom.

En conclusió, com assenyala el Tribunal Suprem, si els servidors públics patei-
xen un mal o perjudici en la prestació del servei, sense que hi hagi culpa o negligèn-
cia, han d’ésser rescabalats. Aquest principi està recollit per l’article 14.f del text re-
fós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, del 30 d’octubre, que, de manera expressa inclou, entre els drets individuals 
dels empleats públics, el dret a la defensa jurídica i a la protecció de l’Administració 
en els procediments que se segueixen davant de qualsevol ordre jurisdiccional com 
a conseqüència de l’exercici de llurs funcions.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i amb la mateixa finalitat, l’article 9 de 
la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, disposa que l’advocat de la Generalitat pot assumir 
la representació i la defensa dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels fun-
cionaris i empleats públics de l’Administració de la Generalitat i dels seus organis-
mes, sigui quina sigui llur posició processal, quan els procediments se segueixin per 
actes o omissions relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els interessos del 
representat i els de la Generalitat siguin oposats o contradictoris.

D’altra banda, la protecció d’aquests drets no seria completa si no comportés 
igualment el dret a ésser beneficiari de les garanties necessàries per a fer front a 
les reclamacions que es presentin contra els empleats públics, per tal d’evitar que 
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aquestes reclamacions puguin comportar un perjudici en el patrimoni personal de 
les persones involucrades.

II
Els alts càrrecs i els membres del Govern gaudeixen igualment de garanties i prin-

cipis que els protegeixen en l’exercici de llurs càrrecs i funcions. D’acord amb l’ar-
ticle 68.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern dirigeix l’acció política i 
l’Administració de la Generalitat i, en conseqüència, les seves actuacions i decisions 
es regeixen pel principi de discrecionalitat, la qual cosa li atorga un ampli marge de 
decisió per a definir les polítiques públiques i les actuacions que en formen part. L’au-
tonomia política de les comunitats autònomes i llur capacitat d’autogovern, en parau-
les del Tribunal Constitucional, es manifesta sobretot en la capacitat d’elaborar llurs 
polítiques públiques en matèries de llur competència (sentències del Tribunal Consti-
tucional 13/1992, fonament jurídic 7, i 192/2000, fonament jurídic 7).

En conseqüència, el control jurisdiccional dels actes polítics del Govern corres-
pon, d’una banda, a la jurisdicció contenciosa administrativa mitjançant un control 
afeblit i limitat als aspectes formals, procedimentals i competencials –és a dir, els 
elements reglats dels actes– i, de l’altra, a la jurisdicció constitucional. Els actes po-
lítics del Govern i l’exercici de les seves potestats discrecionals només estan sotme-
sos a la Constitució i al bloc de la constitucionalitat, en el qual s’insereix l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, i llur control ha de respectar en tot cas el principi de la 
divisió de poders i la posició institucional del Govern, tenint en compte l’existència 
d’un nucli de discrecionalitat indisponible.

L’exercici per part del Govern de la direcció política inclou tant l’establiment de 
directrius com de polítiques públiques, però, a més, els membres del Govern, en 
l’exercici de llurs funcions, gaudeixen de tots els drets fonamentals constitucional-
ment protegits, com la llibertat d’expressió, el dret de reunió o la llibertat d’infor-
mació amb caràcter reforçat, com ha reconegut reiteradament la jurisprudència del 
Tribunal Europeu de Drets Humans, de manera que l’exercici lícit d’aquests drets en 
cap cas no pot comportar un perjudici econòmic a la Generalitat. En el mateix sen-
tit, tampoc no es pot fer responsable d’aquestes actuacions els empleats públics que 
hagin intervingut en les actuacions administratives corresponents complint tots els 
tràmits legalment preceptius, ja que el control d’oportunitat està especialment vedat, 
en paraules del Tribunal Constitucional, als òrgans de control o d’intervenció.

Així mateix, entre les polítiques públiques que, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, correspon definir i dirigir al Govern, s’hi inclou l’acció exterior, que es fona-
menta en l’article 193 de l’Estatut d’autonomia i que es configura com un manament 
adreçat a la Generalitat per tal que impulsi la projecció de Catalunya a l’exterior i en 
promogui els interessos en aquest àmbit. A l’empara d’aquest manament estatutari el 
Govern pot acomplir qualsevol activitat adreçada a la consecució d’aquestes finali-
tats, tant en l’exercici de les seves competències com en defensa dels seus interessos, 
amb l’únic límit constitucional de les relacions internacionals que corresponen a la 
competència de l’Estat, i també d’altres competències estatals amb projecció exte-
rior, com la sanitat exterior o el comerç exterior.

Tanmateix, el reconeixement de l’acció exterior de les comunitats autònomes és 
fins i tot anterior al vigent Estatut d’autonomia, ja que, com han assenyalat la doctri-
na i la jurisprudència constitucional, té el fonament constitucional en el principi d’au-
tonomia que estableixen els articles 2 i 147 de la Constitució, en tant que és un ins-
trument ordinari per a l’exercici de llurs competències i la defensa de llurs interessos.

III
Per a fer front a les seves responsabilitats i obligacions legals de protecció dels 

servidors públics, la Generalitat té subscrites pòlisses de responsabilitat civil per a 
la cobertura dels riscos en què puguin incórrer. En conseqüència, en cas de sinistre, 
es posen en marxa els mecanismes de cobertura corresponents. Tanmateix, aquesta 
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situació s’ha alterat i actualment s’exclouen determinats riscos de les pòlisses subs-
crites, exclusió que, eventualment, pot tenir efectes retroactius.

Aquest canvi afecta situacions molt diverses en què es poden trobar els servidors 
públics i que s’han anat incrementant els darrers anys. Així, afecta negativament els 
drets dels funcionaris, els alts càrrecs, els directius i, fins i tot, els membres del Go-
vern que s’hi han vist involucrats. Per tant, és necessari i urgent que la Generalitat 
adopti mesures complementàries als mecanismes existents adreçades a garantir i 
protegir el dret a la indemnitat de les persones afectades en l’exercici de llurs fun-
cions, almenys fins que no hi hagi un pronunciament judicial que declari amb caràc-
ter ferm llur responsabilitat disciplinària, comptable o penal. Un dels supòsits que 
fan necessària i urgent aquesta actuació per la situació de vulnerabilitat en què es 
troben les persones afectades davant d’una decisió administrativa no ferma són les 
Actuacions prèvies 80/2019 del Tribunal de Comptes, sector públic autonòmic (infor-
me de fiscalització de la destinació dels recursos assignats a l’execució de polítiques 
d’acció exterior per part de la Generalitat en els exercicis 2011 a 2017), objecte de la 
notificació de la liquidació provisional amb data del 30 de juny de 2021, que afecta 
diversos alts càrrecs, responsables polítics i funcionaris de la Generalitat.

La brevetat dels terminis en molts d’aquests supòsits i la manca de mecanismes 
per a donar cobertura a la situació produïda obliguen la Generalitat a adoptar, amb 
caràcter urgent i general, les mesures necessàries per a garantir tant el principi d’in-
demnitat com la protecció dels drets fonamentals de tots els servidors públics afectats 
per sinistres no coberts per les pòlisses de responsabilitat civil i patrimonial actuals de 
la Generalitat, mitjançant un fons específic complementari de les pòlisses subscrites.

IV
Aquesta llei s’aprova a l’empara de la potestat d’autoorganització i de les com-

petències que l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat en els articles 136, en 
matèria de funció pública; 159.1 i 2, en matèria de règim jurídic, procediment i res-
ponsabilitat patrimonial de les administracions públiques catalanes, i 211, en matè-
ria d’ordenació i regulació de les finances de la Generalitat.

Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquesta llei és la regulació del Fons Complementari de Riscos de la 

Generalitat de Catalunya.

Article 1 bis. Finalitat del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya 
El Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) és 

l’instrument per a fer front a les obligacions legals que corresponen a la Generalitat 
amb relació als riscos no coberts per les pòlisses d’assegurances de responsabilitat 
civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat per sinistres que puguin 
afectar les persones compreses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei en l’exercici de llur 
càrrec o funcions que es puguin veure afectades en llur patrimoni per resolucions 
o actes administratius o judicials en procediments administratius o judicials que no 
hagin conclòs amb resolució ferma.

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu
S’inclouen en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquesta llei les persones que tinguin 

o hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
i dels ens i organismes del seu sector públic, d’alts càrrecs i de membres del Govern 
de la Generalitat.

Article 2 bis. Dotació mínima del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya 
La dotació mínima del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Cata-

lunya es fixa inicialment en 10 milions d’euros. Anualment s’hi ha de fer una apor-
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tació per un import almenys igual a les liquidacions que s’hagin dut a terme l’any 
anterior amb càrrec a aquest fons, amb l’actualització corresponent.

Article 2 ter. Gestió del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat 
de Catalunya
El Govern pot encomanar la gestió del Fons Complementari de Riscos de la Ge-

neralitat de Catalunya a una entitat gestora constituïda a aquest efecte o a una entitat 
gestora ja existent, o bé pot determinar que l’assumeixi directament el departament 
competent en matèria de finances.

Article 3. Riscos coberts
Els riscos que cobreix el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Ca-

talunya són els que pateixen les persones incloses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei 
i que estan exclosos de la cobertura de les pòlisses d’assegurances de responsabili-
tat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat, per tal de cobrir les 
obligacions que, d’acord amb la normativa vigent, li correspon assumir directament 
pels danys corporals i materials i les conseqüències directes d’aquests danys, pels 
perjudicis econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials o corporals 
previs, causats per acció o omissió a terceres persones en l’exercici de llur activitat, 
i també per la responsabilitat civil professional, inclosa la responsabilitat comptable, 
mentre no hi recaigui una sentència ferma.

Article 4. Condicions per a sol·licitar la cobertura 
1. La cobertura del sinistre amb càrrec al Fons Complementari de Riscos de la 

Generalitat de Catalunya es duu a terme amb la presentació prèvia d’una sol·licitud, 
d’acord amb el model inclòs a l’annex d’aquesta llei, davant l’entitat o òrgan gestor 
del Fons. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable en què 
la persona sol·licitant manifesti que compleix les condicions següents: 

a) Que no existeix una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions 
realitzades.

b) Que el risc no està cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Admi-
nistració de la Generalitat o per alguna entitat del seu sector públic.

c) Que la Generalitat no ha iniciat cap acció contra la persona afectada ni, en 
particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment judicial 
de reclamació de responsabilitat civil.

2. Sens perjudici dels efectes de la declaració responsable des de la presentació 
de la sol·licitud, l’entitat o òrgan gestor l’ha de comunicar, perquè sigui verificada, 
als òrgans següents: 

a) Pel que fa a l’apartat 1.a, als òrgans competents en matèria de representació i 
defensa jurídica de la Generalitat.

b) Pel que fa a l’apartat 1.b, als òrgans competents en matèria d’assegurances de 
la Generalitat.

c) Pel que fa a l’apartat 1.c, simultàniament a tots els departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat perquè en verifiquin el compliment amb relació als departa-
ments mateixos i a les entitats que hi són adscrites o que en depenen.

3. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud o consti en la declaració responsable com-
porta la impossibilitat de gaudir de la cobertura i genera una obligació de retorn, 
sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pugui 
donar lloc.

4. El perjudici patrimonial s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de la resolució 
o l’acte relatiu al procediment administratiu o judicial que l’afecti, el qual no pot ha-
ver conclòs per resolució judicial ferma.

5. Si els afectats pel perjudici patrimonial ho són en concepte de responsabilitat 
solidària, l’emissió de la garantia no pot superar el total de l’import reclamat i, si 
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no hi ha acord entre els afectats, s’ha de distribuir proporcionalment entre ells. En 
tot cas, la garantia no pot superar individualment el 50% del total a distribuir, lle-
vat que l’import reclamat no superi el 5% del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya.

6. Els òrgans competents han de dur a terme la verificació que estableix aquest 
article en un termini de deu dies a comptar de l’endemà del dia que reben la comu-
nicació.

7. L’entitat o òrgan gestor, si l’expedient es resol favorablement, ha de garantir a 
l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del Fons Complemen-
tari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval té caràcter reglat i 
s’ha de formalitzar d’acord amb el procediment establert per reglament.

Article 5. Obligació de retorn
1. Si es produeix un pronunciament judicial ferm i, si escau, s’han esgotat totes 

les vies d’impugnació jurisdiccionals, estatals i internacionals, es confirma l’exis-
tència de responsabilitat comptable o civil derivada d’un delicte per part dels bene-
ficiaris i s’ha executat la garantia, es genera un crèdit de dret públic de devolució per 
part dels beneficiaris dels imports garantits, i també dels interessos i de les despeses 
que s’hagin produït per raó de les garanties efectuades amb càrrec al Fons Comple-
mentari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

2. L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Generalitat 
i aquesta ha de dur a terme totes les actuacions necessàries per a recaptar l’import 
corresponent, fins i tot el procediment executiu de recaptació, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent.

3. Els beneficiaris, d’acord amb la normativa general de recaptació, poden sol·li-
citar l’ajornament de l’acció de retorn. En tot cas, la resolució administrativa d’ajor-
nament, si s’escau, ha de garantir que l’obligació de retorn es faci efectiva.

4. Si els beneficiaris interposen un recurs d’empara davant del Tribunal Constitu-
cional o presenten una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans, la Generali-
tat pot no exercir l’acció de retorn fins que aquests tribunals no dictin una sentència 
que tingui caràcter desestimatori o una resolució que en declari la inadmissió, o bé 
que no permeti la revisió de la sentència dictada pels tribunals estatals. Si la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeu de Drets Humans estima el 
recurs interposat o la demanda presentada, l’exercici de l’acció de retorn resta con-
dicionat, si escau, al que disposi la sentència que dictin els tribunals estatals.

Article 6. Actuacions per a la dotació del Fons Complementari de 
Riscos de la Generalitat de Catalunya
1. El departament competent en matèria de finances ha de dur a terme les actua-

cions corresponents per a dotar el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat 
de Catalunya dels recursos econòmics necessaris.

2. La modalitat de control de les operacions necessàries per a la dotació del Fons 
Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya és el control posterior, amb 
les finalitats i el procediment que estableix el Decret llei 46/2020, del 24 de novem-
bre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

Disposicions transitòries 

Primera. Gestió provisional del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
Mentre el Govern no constitueixi l’entitat gestora del Fons Complementari de 

Riscos de la Generalitat de Catalunya o n’encarregui la gestió a una entitat ja cons-
tituïda o bé l’assumeixi directament el departament competent en matèria de finan-
ces, se n’encomana la gestió, excepcionalment i provisionalment, a l’Institut Català 
de Finances.
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Segona. Atorgament excepcional de la garantia
Si, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no és possible aplicar el que 

estableix l’article 4.7, l’entitat o òrgan gestor, excepcionalment, pot atorgar la garan-
tia per qualsevol mitjà admès en dret, sens perjudici que posteriorment aquesta ga-
rantia sigui substituïda d’acord amb el que estableix el dit article 4.7.

Disposició derogatòria. Derogació del Decret llei 15/2021
Es deroga el Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complemen-

tari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions finals

Primera. Modificació del text refós de la Llei de l’Institut Català de 
Finances
S’afegeix una disposició transitòria al text refós de la Llei de l’Institut Català de Fi-

nances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de setembre, amb el text següent: 
«Disposició transitòria
»L’Institut Català de Finances s’ha d’encarregar de la gestió provisional del Fons 

Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya mentre el Govern no cons-
titueixi l’entitat gestora del Fons o n’encarregui la gestió a una entitat ja constituïda, 
o bé l’assumeixi directament el departament competent en matèria de finances.»

Segona. Habilitació normativa
S’habilita el Govern per al desplegament i l’execució d’aquesta llei, que inclou la 

modificació, si escau, dels models de sol·licitud i de declaració responsable inclosos 
en l’annex, per ordre del titular del departament competent en matèria de finances.

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

de la Generalitat de Catalunya.

Annex 

Model de sol·licitud a presentar a l’entitat gestora del Fons*
1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms: 
DNI: 
Adreça: 
Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica per a notificacions: 

Manifesto: 

2. Fets
.........
.........
.........

3. Responsabilitat solidària
Sí
No

S’adjunta acord
Sí
No

* Institut Català de Finances.
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4. En conseqüència, sol·licito: 
Que la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Fons Complementari de Riscos 

de la Generalitat de Catalunya, doni cobertura econòmica a la quantitat de ..............., 
que se’m reclama en concepte de responsabilitat civil/patrimonial/comptable en el 
procediment administratiu/judicial ..... En el cas que resulti condemnat amb sentèn-
cia ferma en els termes que estableix l’article 5.1 de la Llei del Fons Complementa-
ri de Riscos de la Generalitat de Catalunya, em comprometo a retornar els imports 
garantits, i també les despeses i els interessos corresponents.

Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant 

Les dades que faciliteu seran tractades per l’Institut Català de Finances (en en-
davant, també l’ICF) o bé per l’entitat o òrgan gestor que es determini, en qualitat 
de responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de cobertura 
del sinistre d’acord amb el que estableix la Llei del Fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat de Catalunya. La base jurídica de legitimació per al tractament de 
les dades personals radica en l’execució de la vostra petició.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a tramitar la sol·licitud i 
per a complir les obligacions legals a les quals l’entitat o òrgan gestor estigui sotmès.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si 
escau, oposició. Podeu exercir aquests drets per diferents vies.

En el cas que l’entitat gestora sigui l’ICF: 
– Per correu electrònic, enviant un missatge a protecciodedades@icf.cat.
– Per escrit, a l’adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 6a planta, 

08010 Barcelona.
– A través dels formularis del web http://www.icf.cat/ca/common/Privacitat/.
En tots els casos, sempre podeu presentar la reclamació pertinent davant del de-

legat de protecció de dades de l’ICF (dpoICF@icf.cat) o de l’entitat o òrgan gestor 
corresponent, o bé de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Per a més informació, consulteu la política de privacitat de l’ICF a www.icf.cat.
(Les referències a l’ICF es poden substituir per la denominació de l’entitat o òr-

gan gestor que en el futur gestioni el Fons.)
Adjunteu una declaració responsable sobre el compliment de les condicions le-

gals i la documentació acreditativa de l’existència del procediment administratiu/
judicial i de l’import reclamat.

Model de declaració responsable sobre el compliment de les 
condicions legals

Dades de la persona declarant
Nom i cognoms: 
DNI: 
Adreça: 
Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica per a notificacions: 
Departament de la Generalitat o entitat del sector públic de la Generalitat on 

presta o ha prestat serveis: 
Període de prestació dels serveis: 

Declaro responsablement que: 
a) No existeix cap resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions 

dutes a terme.
b) El risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Admi-

nistració de la Generalitat o per alguna entitat del seu sector públic.
c) La Generalitat no ha iniciat cap acció contra la persona afectada i, en particu-

lar, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment judicial de re-
clamació de responsabilitat civil.

http://www.apdcat.cat
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Autoritzo la Generalitat de Catalunya i l’entitat o òrgan gestor del Fons Com-
plementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya per tal que puguin sol·licitar, si 
escau, la informació necessària per al control i seguiment de la sol·licitud i fer les 
consultes necessàries per a acreditar aquests fets.

(Lloc, data i signatura de la persona declarant)

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2022
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; la presidenta de la Comis-

sió, Raquel Sans Guerra

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 1. Objecte
Esmena 1
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 1, que quedaria redactat de la següent manera

Article 1. Objecte 
1.1. És objecte d’aquesta llei la creació del Fons Complementari de Riscos de la 

Generalitat de Catalunya (en endavant, el Fons) per fer front a les obligacions le-
gals que li corresponen en relació amb els riscos no coberts per les pòlisses d’asse-
gurances de responsabilitat civil i patrimonial subscrites per la Generalitat de Ca-
talunya per sinistres que puguin afectar les persones compreses en l’àmbit subjectiu 
d’aquesta llei.

1.2. Aquest Fons no té cap dotació inicial. S’hi dotaran les quantitats precises 
que siguin aprovades per la Comissió Avaluadora de Riscos No Coberts als Emple-
ats Públics per les Pòlisses d’Assegurances, que seran les estrictament necessàries 
per fer front als riscos que aquesta Comissió consideri procedent cobrir.

Esmena 2
GP de Ciutadans (6)
De supressió de l’apartat 3 de l’article 1

1.3 La gestió del Fons es pot encarregar a l’entitat gestora que es constitueixi o 
bé a una entitat gestora ja existent.

Article 2. Àmbit subjectiu
Esmena 3
GP de Ciutadans (7)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 2, que quedaria redactat de la següent 
manera

2.1. Resten incloses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei les persones que tinguin o 
hagin tingut la condició de funcionari de carrera, funcionari interí o personal la-
boral al servei de l’Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu 
sector públic.

Esmena 4
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 2, que quedaria redactat de la següent manera

2.2. Queden expressament exclosos de l’àmbit subjectiu d’aquesta llei els funcio-
naris eventuals, els alts càrrecs i els membres del Govern.
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Article 3. Riscos objecte de cobertura
Esmena 5
GP de Ciutadans (9)
De modificació de l’article 3, que quedaria redactat de la següent manera

Article 3. Riscos objecte de cobertura
3.1. Els riscos objecte de cobertura pel Fons són els que pateixin les persones 

incloses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei i no haguessin actuat amb dol, culpa o 
negligència greus i que quedin exclosos de cobertura a càrrec de les pòlisses d’asse-
gurances de responsabilitat civil i patrimonial subscrites per la Generalitat de Ca-
talunya per tal de cobrir: 

i. Les obligacions que, d’acord amb la normativa vigent, li correspongui directa-
ment assumir pels danys corporals i materials i les conseqüències directes d’aquests 
danys, així com els perjudicis econòmics purs, no conseqüència de danys materials 
i/o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones en exercici de 
la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional, sempre que hagi estat 
en el marc de l’exercici legal de les funcions que té encomanades.

ii. Els danys i perjudicis que la pròpia Administració o tercers ocasionin als 
subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu d’aquesta Llei de manera il·legítima. En con-
cret, el Fons, sens perjudici de repetir contra el tercer o tercers responsables, haurà 
d’indemnitzar els servidors públics que pateixin en l’exercici de les seves funcions 
lesions físiques o psíquiques o danys patrimonialment avaluables que tercers insol-
vents o aparentment insolvents els haguessin ocasionat.

Esmena 6
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 3, que quedaria redactat de la següent manera

3.2. Queden expressament exclosos de l’àmbit objectiu d’aquesta llei, tant per als 
subjectes inclosos en el seu àmbit subjectiu com per als funcionaris eventuals, els 
alts càrrecs i els membres del Govern: 

i. Els riscos que puguin derivar en la responsabilitat comptable.
ii. Els riscos que hagin causat un dany a tercer o a la pròpia Administració deri-

vada de l’actuació amb dol, culpa o negligència greus assimilables dels seus res-
ponsables.

iii. Els riscos que derivin d’actes que puguin ser constitutius de presumptes de-
lictes i especialment els inclosos en els títols següents de la Llei orgànica 10/1995 
del Codi Penal: 

a) Títol XIV, contra la Hisenda pública i contra la Seguretat Social.
b) Títol XVI, relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del pa-

trimoni històric i el medi ambient.
c) Títol XVII, contra la seguretat col·lectiva.
d) Títol XVIII, contra les falsedats.
e) Títol XIX, contra l’Administració pública.
f) Títol XX, contra l’Administració de Justícia.
g) Títol XXI, contra la Constitució.
h) Títol XXII, contra l’ordre públic.
i) Títol XXIII, dels delictes de traïció i contra la pau o la independència de l’Estat 

i relatius a la Defensa nacional.
j) Títol XXIV, contra la Comunitat Internacional.
iv. Els actes que puguin ser constitutius de presumptes faltes disciplinàries molt 

greus previstes per l’article 95 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
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Addició de nous articles
Esmena 7
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’un article 3 bis, que quedaria redactat de la següent manera

Article 3 bis. Comissió Avaluadora de Riscos No Coberts als Empleats Públics 
per les Pòlisses d’Assegurances

3.1. Es crea la Comissió Avaluadora de Riscos No Coberts als Empleats Públics 
per les Pòlisses d’Assegurances (en endavant, la Comissió), amb la missió de valorar 
les sol·licituds de cobertura de riscos que li siguin sotmeses per les persones que se 
n’hagin de beneficiar, i dictaminar sobre la seva procedència o improcedència.

3.2. La Comissió està composta per una persona funcionària de carrera adscrita 
a l’òrgan competent en matèria d’assegurances del Departament d’Economia i Hi-
senda, una persona funcionària de carrera pertanyent al Cos d’Interventors de la 
Generalitat, una persona funcionària de carrera pertanyent al Cos d’Advocats de la 
Generalitat, i una persona funcionària de carrera adscrita a l’òrgan competent en 
matèria de funció pública.

3.3. Vistos els antecedents de fet i de dret de cada sol·licitud, la Comissió dicta-
minarà sobre la procedència o improcedència de la cobertura de riscos sol·licitada. 
En cas que la consideri procedent, haurà de fixar la quantitat exacta que li conce-
deix i ordenarà que es doti el Fons amb aquesta suma.

3.4. El model de sol·licitud, els terminis de resolució i el règim de recursos espe-
cífic per a la Comissió serà fixat per reglament.

3.5. La Comissió podrà elevar a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria 
d’assegurances els suggeriments que consideri adients en relació amb la cobertura 
de les pòlisses d’assegurances subscrites i les eventuals mancances que hi pugui de-
tectar, amb la finalitat de subsanar-les.

Article 4. Condicions per sol·licitar la cobertura
Esmena 8
GP de Ciutadans (12)
De modificació de l’article 4, que quedaria redactat de la següent manera

Article 4. Condicions per sol·licitar la cobertura 
4.1. La cobertura del sinistre amb càrrec al Fons es portarà a terme amb la pre-

sentació prèvia d’una sol·licitud davant la Comissió per part de la persona que se 
n’hagi de beneficiar, la qual ha d’anar acompanyada d’una succinta descripció dels 
fets i d’una declaració responsable en què la persona sol·licitant manifesti que com-
pleix les condicions següents: 

i. Que no existeix una resolució administrativa o judicial que declari o consideri 
provisionalment il·lícites les actuacions realitzades.

ii. Que el risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector 
públic.

iii. Que la Generalitat de Catalunya no ha iniciat cap acció contra la persona 
afectada i, en particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap proce-
diment judicial de reclamació de responsabilitat civil.

iv. Que no està exclosa de l’àmbit subjectiu del fons.
v. Que els fets que posa en coneixement no estan exclosos de l’àmbit objectiu del 

Fons.
4.2. Sense perjudici dels efectes de la declaració responsable des de la presenta-

ció de la sol·licitud, la Comissió la comunicarà, per a la seva verificació, als òrgans 
següents: pel que fa a les lletres i), iv) i v), als òrgans competents en matèria de re-
presentació i defensa jurídica de la Generalitat; pel que fa a la lletra ii), als òrgans 
competents en matèria d’assegurances de la Generalitat de Catalunya, i pel que fa a 
la lletra iii), es comunicarà de forma simultània a tots els departaments de l’Admi-
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nistració de la Generalitat perquè en verifiquin el compliment en relació amb ells i 
les seves entitats adscrites o que en depenguin.

4.3. En tot cas la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualse-
vol dada o document que acompanyi la sol·licitud o consti en la declaració respon-
sable comporta la impossibilitat de gaudir de la cobertura i genera una obligació de 
retorn, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a les 
quals pugui donar lloc.

4.4. El perjudici patrimonial s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de la resolu-
ció o acte relatiu al procediment administratiu o judicial que l’afecti, el qual no pot 
haver conclòs per resolució judicial ferma.

4.5. En el cas que els afectats pel perjudici patrimonial ho siguin en concepte 
de responsabilitat solidària, l’emissió de la garantia no pot superar el total de la 
quantitat reclamada i si no hi ha acord entre les persones afectades, es distribuirà 
de forma proporcional entre elles. En tot cas, la garantia no pot superar de forma 
individual el 50% del total a distribuir, tret que la quantitat reclamada no superi el 
5% del Fons.

4.6. Els òrgans competents disposen de deu dies per dur a terme la verificació 
prevista en aquest article a partir de l’endemà de rebre la comunicació.

Esmena 9
GP de Ciutadans (13)
De supressió de l’apartat 7 de l’article 4

4.7 L’entitat gestora, un cop presentada la sol·licitud amb la declaració respon-
sable, garantirà a l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del 
Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval 
tindrà caràcter reglat.

Article 5. Obligació de retorn
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió d’una part de l’apartat 1 de l’article 5

«Article 5. Obligació de retorn
5.1 En el cas que arribés a existir pronunciament judicial ferm i, si escau, s’hagin 

esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i internacio-
nals, i si es confirmés l’existència de responsabilitat comptable o civil derivada de 
falta o delicte per part de les persones beneficiàries, es generarà un crèdit de dret 
públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com dels 
interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades 
amb càrrec al Fons.»

Esmena 13
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 5, que quedaria redactat de la següent manera

Article 5. Obligació de retorn
5.1. Amb caràcter immediat a la constatació d’alguna de les causes d’exclusió 

de cobertura previstes en aquesta Llei o en tot cas quan no es puguin obviar indicis 
objectius de l’actuació amb dol, negligència o culpa greus, es generarà un crèdit de 
dret públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com 
dels interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectu-
ades amb càrrec al Fons.

5.2. L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Genera-
litat i aquesta ha de realitzar totes les actuacions necessàries per a la seva recap-
tació, àdhuc el procediment executiu de recaptació d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent.



BOPC 239
17 de febrer de 2022

3.01.01. Projectes de llei 19 

Article 6. Actuacions per a la dotació al Fons Complementari de Riscos
Esmena 15
GP de Ciutadans (15)
De supressió de l’article 6

Article 6. Actuacions per a la dotació al Fons Complementari de Riscos 
6.1 El Departament competent en matèria de finances ha de realitzar les actua-

cions corresponents per a la dotació dels recursos econòmics necessaris per al FCR-
GC. Amb aquesta finalitat, a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, s’entendrà dotat 
el fons per l’import establert en l’article 1 i s’han d’efectuar les actuacions necessà-
ries per a aquesta dotació.

6.2 S’estableix com a modalitat de control per a les operacions necessàries per a 
la dotació del FCRCAT, el control posterior, amb les finalitats i el procediment es-
tablert pel Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter 
administratiu, tributari i de control financer.

Addició de disposicions addicionals
Esmena 16
GP de Ciutadans (16)
D’addició d’una disposició addicional primera, que quedaria redactada així

Disposició addicional primera. Especial deure dels membres de Govern de vigi-
lància, diligència i recuperació del patrimoni públic menyscabat o malversat

1. En protecció del dret constitucional dels ciutadans de que la seva contribució 
al sosteniment de la despesa pública respongui als interessos generals amb objec-
tivitat, i amb l’objectiu de prevenir i impedir la corrupció i el frau, els membres de 
Govern de la Generalitat i l’Administració que aquest encapçala tenen un especial 
deure de diligència i vigilància pel qual han d’instar totes les accions i procediments 
judicials, inclosos els penals, que siguin necessaris per perseguir la indemnitat pa-
trimonial dels recursos públics davant de qualsevol actuació d’autoritats i personal 
al servei de la Administració que els hagi menyscabat, especialment quan aquella 
sigui contrària a la llei i la Constitució.

2. En tot cas, els membres de Govern, els alts càrrecs i els servidors de l’Adminis-
tració s’abstindran d’adoptar qualsevol actuació que tingui per efecte: 

i. Impedir o obstaculitzar la bona fi de les accions i procediments que s’hagin 
d’iniciar en compliment de l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional.

ii. Col·laborar, cooperar o ajudar a encobrir o evitar les conseqüències legals de 
les autoritats i/o personal al servei de l’Administració responsable del menyscaba-
ment o la malversació dels recursos públics.

Esmena 17
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’una disposició addicional segona, que quedaria redactada de la 
següent manera

Disposició addicional segona. Modificació de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, 
d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya

Es modifica l’article 2.6 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels ser-
veis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

6. Els advocats de la Generalitat han de desenvolupar les seves funcions en rè-
gim de dedicació exclusiva, amb incompatibilitat respecte de qualsevol altra activi-
tat professional. En cap cas podran els advocats de la Generalitat actuar contra els 
interessos de la Generalitat, sigui assessorant aquells que amb els seus actes han 
perjudicat la Generalitat, sigui representant-los, sigui associant-se, col·laborant o 
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assessorant els advocats o els bufets professionals que els representen. Si mai rebes-
sin cap ordre superior en aquest sentit, tindran el deure de negar-s’hi.

6 bis. Del règim establert a l’apartat 6 s’exceptuen únicament les activitats pú-
bliques compatibles, l’administració del patrimoni personal i familiar, les activitats 
culturals o científiques no habituals i la docència en centres educatius.

Disposició transitòria
Esmena 18
GP de Ciutadans (19)
De supressió de la disposició transitòria

Disposició transitòria 
1. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora del FCRCAT o bé s’encarregui la 

seva gestió a una entitat ja constituïda, i de forma excepcional, s’encomana la seva 
gestió provisionalment a l’Institut Català de Finances.

2. Per al cas que no sigui possible quan entri en vigor aquest Decret llei aplicar 
el que preveu el punt 7 de l’article 4 i amb caràcter excepcional, l’entitat gestora pot 
atorgar la garantia mitjançant qualsevol mitjà admès en dret, sense perjudici que si-
gui substituïda posteriorment pel que disposa el precepte esmentat.

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició al final de l’apartat 1 de la disposició transitòria

«Disposició transitòria
1. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora del FCRCAT o bé s’encarregui la 

seva gestió a una entitat ja constituïda, i de forma excepcional, s’encomana la seva 
gestió provisionalment a l’Institut Català de Finances, i què no podrà ser per un 
temps superior a 1 any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.»

Addició de disposicions derogatòries
Esmena 21
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’una disposició derogatòria única, que quedaria redactada de la 
següent manera

Disposició derogatòria única
Se suprimeix el Fons Complementari de Riscos creat a l’empara del Decret llei 

15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Genera-
litat de Catalunya, i s’ordena que els deu milions d’euros amb què va ser dotat siguin 
retornats al Departament d’on van procedir.

Disposició final
Esmena 22
GP de Ciutadans (21)
De modificació de la disposició final, que quedaria redactada de la següent 
manera

Disposició final segona
Aquest Decret llei entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 23
GP de Ciutadans (20)
D’addició de la disposició final primera

Disposició final primera
S’habilita i s’imposa el mandat al Govern de la Generalitat perquè, en el termini 

de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, dicti totes les disposicions que 
siguin necessàries per al seu desplegament i aplicació.
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Exposició de motius
Esmena 25
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’apartat I de l’exposició de motius, que quedaria redactat de la 
següent manera

I
El principi d’indemnitat en relació amb l’exercici de funcions públiques compor-

ta que cap empleat públic es pugui veure perjudicat com a conseqüència de l’exercici 
legal de la funció pública que ocupa i per a la qual ha estat degudament nomenat. 
Aquest principi ha estat consolidat per la jurisprudència del Tribunal Suprem que, 
en la Sentència de 8 de juliol del 2020, entre d’altres, li atorga caràcter general tot 
establint que el principi d’indemnitat o rescabalament no es limita només als cossos 
i forces de seguretat, sinó que s’estén a la totalitat d’empleats i empleades públics, 
en tant que es configura com a inherent al sentit instrumental de tota administració, 
en la mesura que els qui serveixen no actuen en interès propi sinó en interès públic, 
en interès de tothom. En conclusió, com assenyala el Tribunal Suprem, si els em-
pleats públics sofreixen un mal o perjudici en la realització del servei, sense que hi 
concorri culpa o negligència, han de ser rescabalats. Aquest principi està recollit a 
l’article 14.f) del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que, de forma expressa inclou, 
entre els drets individuals dels empleats públics, el dret a la defensa jurídica i a la 
protecció de l’Administració en els procediments que se segueixen com a conseqüèn-
cia de l’exercici de les seves funcions.

Esmena 26
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’apartat II de l’exposició de motius, que quedaria redactat de la 
següent manera

II
Ateses aquestes circumstàncies, aquesta llei crea el Fons Complementari de Ris-

cos de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu la cobertura dels riscos en 
què hagin pogut incórrer els funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal 
laboral en l’exercici legal de les funcions que tenen encomanades, i que eventual-
ment no estiguin coberts per les pòlisses d’assegurances que subscriu la Generalitat 
de Catalunya. Queden, doncs, expressament exclosos de l’àmbit subjectiu d’aquest 
fons tots aquells que deuen el seu nomenament a la designació política: funcionaris 
eventuals, alts càrrecs i membres del Govern.

Esmena 27
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’apartat III de l’exposició de motius, que quedaria redactat de 
la següent manera

III
D’altra banda, és un principi jurídic consolidat que ningú no pot actuar contra 

si mateix. Així ho recull implícitament l’article 2.6 de la Llei 7/1996 d’organització 
dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que diu ex-
pressament que «en cap cas [els advocats de la Generalitat] poden defensar interes-
sos contra els de la Generalitat, ni prestar serveis o estar associats amb bufets que 
ho facin». En aplicació d’aquest principi, el Fons exclou expressament del seu àmbit 
objectiu, també per als qui estan compresos en l’àmbit subjectiu: (a) la responsabi-
litat comptable, que sempre prové de menyscaptes infligits als cabals públics; (b) els 
riscos que hagin causat un dany a un tercer o a la pròpia Administració derivada de 
l’actuació amb dol, culpa o negligència greus assimilables dels seus responsables; 
(c) qualsevol fet que pugui ser constitutiu de presumptes faltes o delictes contra l’Ad-
ministració pública, l’ordre constitucional, la seguretat col·lectiva o l’ordre públic; i 
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(d) qualsevol fet que sigui susceptible de ser tipificat com a falta molt greu segons la 
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Esmena 28
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’apartat IV de l’exposició de motius, que quedaria redactat de 
la següent manera

IV
Finalment, la disposició addicional primera detalla l’especial deure dels mem-

bres del Govern de vigilància, diligència i recuperació del patrimoni de la Generali-
tat que hagi estat menyscabat o malversat. La disposició addicional segona reforça 
la prohibició que tenen els advocats de la Generalitat de col·laborar per qualsevol 
mitjà amb les persones (o els seus representants legals) que hagin actuat de manera 
perjudicial per a la Generalitat, i els imposa el deure de negar-se a fer-ho tot i que 
rebessin una ordre superior en aquest sentit. Per últim, la disposició derogatòria 
única suprimeix el Fons Complementari de Riscos creat a l’empara del Decret llei 
15/2021 i ordena que els deu milions d’euros amb què va ser dotat siguin retornats 
al Departament que els va aportar.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
202-00005/13

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS

A la Presidenta del Parlament
La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2022, 

ha estudiat el text de la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional (tram. 202-00005/13) i l’informe de la ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la 
Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge

Preàmbul

I
Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi econò-

mica que l’Estat espanyol pateix des del 2008. Segons les dades de l’Enquesta de 
població activa de l’Institut d’Estadística de Catalunya corresponent al segon trimes-
tre del 2021, en aquest període la taxa d’atur era del 12,3%, amb 477.100 persones 
desocupades, un 70% de les quals no rebia cap subsidi ni prestació, i més de 144.600 
llars tenien tots els membres a l’atur. L’any 2020, un 34% de l’atur havia estat entre 
la població de setze a vint-i-quatre anys i 97.100 llars no percebien cap ingrés.

Aquesta situació d’emergència social ha estat i és especialment greu en l’àmbit 
de l’habitatge. Les estadístiques oficials des del 2008 amb relació als efectes de la 
crisi econòmica sobre el poder judicial del Consell General del Poder Judicial mos-
tren que, després dels milers de llançaments derivats d’execucions hipotecàries entre 
el 2008 i el 2012 –als quals es va sumar el sobreendeutament–, va emergir una nova 
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onada de llançaments d’arrendataris impulsada per les reformes legislatives dutes a 
terme entre els anys 2009 i 2013 –principalment, l’acceleració del procediment ju-
dicial i la reducció de la durada dels contractes–, la qual cosa va desembocar en un 
pic de desallotjaments a l’entorn del 2013. La quantitat total de desallotjaments en 
el període del 2013 al 2019 va ésser molt superior a la del període del 2008 al 2013, 
i des d’aleshores s’ha mantingut alta, sostinguda, entre altres factors, per la pujada 
del preu dels lloguers, l’increment de l’accés als arrendaments de les unitats fami-
liars hipotecades després d’ésser desallotjades i l’augment de casos de persones ex-
pulsades durant les primeres onades que, davant la manca d’alternatives públiques, 
van accedir sense títol als habitatges buits acumulats per les entitats financeres com 
a resultat dels milers de llançaments executats. Els llançaments van augmentar un 
308% –de 3.926 l’any 2008, a 16.008 el 2013–, i en el període del 2013 al 2019 la 
quantitat total de llançaments va ésser molt superior a la del període del 2008 al 
2012, i la quantitat anual es va mantenir sempre per sobre dels 12.000.

Paral·lelament, segons les dades publicades pel Departament de Territori i Sos-
tenibilitat i d’acord amb l’explotació estadística de les fiances de lloguer de l’Insti-
tut Català del Sòl, l’augment del preu del lloguer ha estat constant i molt notable: 
del 2008 al 2020 va augmentar un 8,3% i els darrers set anys d’aquest període va 
augmentar un 35,5%, de manera que el segon trimestre del 2021 el lloguer mitjà 
era de 713,15 euros a Catalunya –812,94 euros en l’àmbit metropolità de Barcelona 
i 903,28 euros a la ciutat de Barcelona–. L’any 2019 el 68% dels llançaments van 
ésser derivats de l’impagament de lloguers i el 21% d’hipoteques; no hi ha dades 
oficials sobre la pèrdua de l’habitatge habitual al qual s’ha accedit sense títol, amb 
la precarietat i la inseguretat que això comporta. En el període analitzat, les unitats 
familiars de Catalunya que ingressaven quantitats menors a 2,5 vegades l’indicador 
de renda de suficiència a Catalunya (1.747,4 euros) –que és la quantitat fixada com 
a límit legal per sota del qual una unitat familiar es troba en exclusió residencial– 
havien de destinar un 42% dels ingressos a pagar el lloguer mitjà del 2020, mentre 
que les que disposaven, per exemple, d’un salari i mig referenciat al salari mínim in-
terprofessional del 2020 (1.425 euros) havien de fer un sobreesforç, ja que hi havien 
de destinar un 51,5% dels ingressos, en contra de les recomanacions internacionals 
i de l’article 8 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 de Catalunya.

El manteniment d’aquesta situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la in-
suficiència de l’acompanyament públic en forma d’ajuts o d’habitatge social desti-
nat a les persones afectades contrasten amb els beneficis que, encara en el moment 
de l’aprovació d’aquesta llei, declaraven les entitats financeres i amb les xifres del 
rescat bancari. Segons el Tribunal de Comptes, el 31 de desembre de 2018 l’im-
port dels recursos compromesos en la reestructuració bancària entre el 2009 i el 
2018 era de 122.754.000 euros, i el cost es calculava en 66.577.000 euros. L’informe 
«Emergencia habitacional en el Estado español», publicat el 2013 per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(DESC), feia palès que algunes de les entitats financeres que més deutes hipotecaris 
executaven eren precisament les que havien concentrat la major part d’ajuts públics, 
i aquesta tendència es va mantenir els anys posteriors. Alhora, els fons d’inversió o 
grans tenidors que havien adquirit el patrimoni immobiliari de les entitats finance-
res rescatades tenien un protagonisme molt significatiu en els processos de pèrdua 
de l’habitatge habitual. Segons el Ministeri de Foment, el 31 de desembre de 2019 
a Catalunya es mantenien buits 75.685 pisos nous per estrenar, una quantitat només 
superada per la Comunitat Valenciana, i que representava un 16,56% de l’estoc total 
d’habitatges nous sense vendre a tot l’Estat. L’any 2020 el Departament de Territori 
i Sostenibilitat xifrava en 27.558 els habitatges de Catalunya en mans de grans teni-
dors –persones físiques titulars de més de quinze habitatges o persones jurídiques 
titulars de més de deu habitatges– que feia més de dos anys que estaven desocupats.
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Per altra banda, la pandèmia de Covid-19 ha impactat la situació d’exclusió resi-
dencial a Catalunya i és previsible que l’afecti en el futur. Tot i que l’impacte prin-
cipal de la Covid-19 ha estat sobre la salut, la necessitat de restringir l’activitat per 
a aturar els contagis ha derivat en impactes molt importants sobre l’economia i la 
societat. En són exemples la caiguda del producte interior brut, el 2020, de l’11% en 
l’àmbit estatal i de l’11,4% a Catalunya, o l’afectació de 172.735 treballadors catalans 
per un expedient de regulació temporal d’ocupació, segons les dades del Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, pel tancament del 2020, amb la conse-
güent atenuació de l’atur derivada d’aquesta mesura de protecció. A Catalunya els 
acomiadaments van afectar 7.936 persones l’any 2020 i 6.238 treballadors tan sols 
durant el primer quadrimestre del 2021. Aquesta tendència es pot agreujar amb l’ai-
xecament de les suspensions de contracte o les reduccions de jornada vinculades a 
causes de força major (sobretot, expedients de regulació temporal d’ocupació).

L’accés i el manteniment de l’habitatge habitual s’han vist afectats notablement 
pels impactes econòmics de la pandèmia, ja que tenen una connexió directa amb els 
ingressos de les famílies, afectades per la recessió econòmica i l’atur. Tot i les me-
sures normatives específiques, en els àmbits de Catalunya i de l’Estat, aprovades per 
a aturar temporalment la pèrdua de l’habitatge habitual durant la pandèmia, segons 
el Consell General del Poder Judicial el 2020 es van fer 5.737 llançaments, en plena 
emergència sanitària, el 73% dels quals van ésser per l’impagament de lloguers; el 
percentatge dels llançaments com a conseqüència d’execucions hipotecàries es va 
mantenir en un 21%, igual com l’any 2019. Són xifres rellevants, sobretot tenint en 
compte que el 14 de març, i durant quasi tres mesos, la pràctica dels llançaments 
va quedar aturada a causa de la suspensió dels terminis processals establerta pel 
Reial decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. El 4 de juny es 
va reprendre per mitjà del Reial decret 537/2020, del 22 de maig, pel qual es pror-
roga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020. En ple estat d’alarma, i en 
el context de la crida que les autoritats sanitàries feien a la població perquè es con-
finés, a Catalunya es van practicar 220 llançaments el segon trimestre (de l’abril al 
juny), 707 el tercer trimestre (del juliol al setembre) i 1.495 el quart trimestre (de 
l’octubre al desembre).

L’impacte de la pandèmia genera el risc, especialment en l’àmbit de l’habitat-
ge, d’un agreujament no conjuntural de la situació d’emergència, de manera que la 
crisi precedent s’allargui en el temps i s’arribi a consolidar. A més, paradoxalment, 
la situació de pandèmia i de confinament ha forçat la població a centrar l’atenció en 
l’habitatge i les seves condicions, i ha empitjorat la situació de les persones que no 
disposen d’habitatge i de les que, encara que en disposin, estan en risc de perdre’l 
per un desallotjament imminent. Segons han afirmat alts responsables de les Naci-
ons Unides, la primera línia d’acció per a garantir els drets fonamentals davant el 
brot de Covid-19 és la defensa del dret de l’habitatge.

Del 2008 al 2020 s’han practicat, pel cap baix, 135.739 llançaments a Catalunya, 
la qual cosa equival a 336.633 persones desallotjades en tretze anys –25.895 l’any–, 
segons la mida estàndard de les llars catalanes. Les crisis econòmiques s’associen 
històricament a crisis amb relació a l’habitatge, però l’exclusió residencial ha esde-
vingut un problema social de primer ordre i de dimensions desconegudes en la his-
tòria recent, almenys amb aquesta magnitud, tan sols comparable a les condicions 
residencials precàries resultants de l’onada migratòria del període del 1950 al 1975, 
concentrada sobretot a Barcelona, l’àrea metropolitana i les grans ciutats.

Al cap de tretze anys d’ençà de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi, 
l’emergència amb relació a l’habitatge, que ha pres trets estructurals de crisi profun-
da, s’ha agreujat encara molt més, d’una manera sobrevinguda, a causa de la pandè-
mia, i per això cal intervenir-hi amb determinació. Les conseqüències econòmiques 
i socials de la pandèmia sobre el dret a l’habitatge –i, concretament, els processos 
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de pèrdua de l’habitatge– fan encara més peremptori actuar. Així, per exemple, 
com a conseqüència de l’estat d’alarma, l’any 2020 es van executar 6.709 llança-
ments menys que el 2019, els quals són susceptibles d’ésser executats i, si no s’atu-
ren amb mesures extraordinàries, poden provocar el major pic de desnonaments des 
del 2008, ja que es podrien produir aproximadament 19.000 desnonaments anuals.

II
La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atribueix 

l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’habitatge, va apro-
var la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Aquesta llei consti-
tueix l’eix vertebrador de les polítiques públiques en matèria d’habitatge. L’activitat 
legislativa i reglamentària posterior s’ha orientat a posar en marxa instruments ja 
establerts per aquesta llei i a regular noves eines jurídiques per a donar una resposta 
adequada als nous requeriments derivats dels canvis produïts en matèria d’accés a 
l’habitatge, provocats fonamentalment per l’impacte de la crisi econòmica iniciada 
poc després de l’entrada en vigor de la dita llei. Per això, aquesta activitat normativa 
s’ha centrat molt especialment en l’atenció de les persones en situació de risc d’ex-
clusió residencial i d’emergència social en aquesta matèria.

N’és el principal exponent 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, en espe-
cial per les mesures per a aturar els desallotjaments de persones en situació d’exclu-
sió residencial i dotar de seguretat en la permanència a la llar de les unitats familiars 
que han afrontat situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual per mitjà de 
lloguers socials, ja sigui amb arrendaments a preus taxats per part de grans tenidors 
o amb reallotjaments per part de les administracions públiques. Aquesta norma, 
sorgida d’una iniciativa legislativa popular i aprovada per unanimitat al Parlament 
de Catalunya, fou ampliada al cap de quatre anys d’haver entrat en vigor per mitjà 
del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’ac-
cés a l’habitatge, per a adaptar-la a nous supòsits de pèrdua de l’habitatge habitual. 
Tanmateix, ha tingut una trajectòria complexa, derivada de la impugnació davant el 
Tribunal Constitucional, la qual n’ha obstaculitzat l’aplicació plena. Una impugna-
ció que afecta la renovació dels lloguers socials que s’extingeixen i els lloguers so-
cials obligatoris per a grans tenidors per extincions de contracte d’arrendament i, en 
alguns casos, d’ocupacions d’habitatges d’entitats financeres o similars, introduïts 
pel decret llei esmentat i, en tots els casos, aplicats sobre habitatge habitual, unitats 
familiars en situació d’exclusió residencial i habitatges de grans tenidors o entitats 
financeres. En qualsevol cas, es tracta de mesures àmpliament reclamades i recone-
gudes pels professionals, per la ciutadania i per les administracions públiques, espe-
cialment els ajuntaments.

Tot i les mesures legals adoptades, l’accés a un habitatge digne i adequat per a 
una part significativa de la població continua essent extremament dificultós, sobretot 
després dels impactes –encara desconeguts– de la pandèmia. A aquesta incertesa, 
s’hi afegeix la de l’evolució de la conjuntura econòmica. En efecte, segons el criteri 
del legislador, expressat en el preàmbul del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, 
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, «els instruments ordinaris que 
ofereix la legislació en matèria d’habitatge i també d’urbanisme es mostren insu-
ficients per resoldre la situació extrema que es pateix actualment en aquest àmbit. 
Aquests instruments s’han de reforçar, redefinir o ampliar de manera urgent per tal 
d’encarar-la amb diversos elements que permetin, en conjunt, incrementar de mane-
ra efectiva l’oferta general d’habitatges a preus moderats i, en especial, d’habitatges 
de protecció pública en règim de lloguer, així com facilitar-ne l’accés a la població 
amb recursos econòmics insuficients».

En aquest sentit, hi ha molt poca promoció d’habitatge protegit existent des de 
l’any 2007, tant de promotors públics com de promotors privats, i la poca promoció 
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d’habitatge protegit contrasta amb una demanda molt elevada: el Registre de Sol·lici-
tants d’Habitatge amb Protecció Oficial (RSHPO), de la Generalitat i de Barcelona, 
rep un increment constant de sol·licitants; així, al mes de juny del 2021 el Registre 
de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya va augmentar fins a 
59.854 inscrits.

Alhora, i més enllà de la promoció d’habitatges de protecció pública, disminuei-
xen les possibilitats de les administracions d’ampliar el parc públic d’habitatges; per 
exemple, per mitjà de 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. Ho corrobora l’anà-
lisi de les dades del Registre d’Habitatges Buits i Ocupats sense Títol Habilitant, 
que, en tan sols quatre anys, ha passat de quasi 50.000 habitatges registrats a 30.719 
al mes de juny del 2021. Malgrat que el parc d’habitatge destinat a polítiques socials 
s’ha incrementat lleugerament els darrers anys, el conjunt se situa al voltant del 2% 
del parc d’habitatge existent a Catalunya i, per tant, lluny de la mitjana dels princi-
pals països de la Unió Europea. El dèficit acumulat d’habitatge disponible amb un 
preu assequible justifica la necessitat d’adoptar sense demora mesures de xoc imme-
diates per a afrontar la pèrdua de l’habitatge.

La saturació de la Mesa d’Emergències de Catalunya i de les meses locals de 
valoració de situacions d’emergència econòmica i social, i també els llargs perío-
des d’espera per a les adjudicacions o els reallotjaments temporals, constitueixen un 
indicador essencial de la necessitat de recuperar les mesures legals per a aturar els 
desnonaments i estabilitzar la situació de la població en exclusió residencial mitjan-
çant lloguers socials. En el moment de l’aprovació d’aquesta llei hi havia centenars 
d’adjudicacions pendents de les meses d’emergència a tot Catalunya. Segons les da-
des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, més de tres mil unitats familiars no 
van poder signar els corresponents lloguers socials a causa dels efectes de la Sen-
tència 16/2021 del Tribunal Constitucional en resposta a la impugnació del Decret 
llei 17/2019 promoguda per vuitanta-sis diputats del Grup Parlamentari Popular 
l’any 2019. Aquestes unitats familiars es veuen abocades a processos de desallotja-
ment, als quals és previst que s’hi sumin els processos que es van aturar amb l’estat 
d’alarma.

Per una altra banda, des d’una òptica retrospectiva i amb vista de la situació ac-
tual, els pressupostos públics destinats a les polítiques d’habitatge són insuficients. 
Segons Eurostat, l’any 2018 els estats membres de la Unió Europea van gastar, per 
una banda, 78.333.000 euros de la despesa de les administracions públiques en habi-
tatge i serveis comunitaris (l’equivalent al 0,6% del producte interior brut de la Unió 
Europea) i, per una altra banda, gairebé 47.048.000 euros en despeses de protecció 
social relacionades amb l’habitatge (l’equivalent al 0,3% del producte interior brut); 
en total, doncs, es va destinar a les polítiques d’habitatge un 0,9% del producte in-
terior brut de la Unió Europea. França encapçalava el percentatge sobre el producte 
interior brut de despesa pública en aquesta matèria, amb un 2%; a la cua hi havia Es-
panya, Itàlia, Malta i Eslovàquia, amb un 0,5%, i Àustria, Eslovènia, Estònia, Grècia 
i Suïssa, amb valors del 0,4% al 0,2%. França, per tant, destinava a aquest concepte 
quatre vegades més que Espanya i deu vegades més que Grècia. Així mateix, la des-
pesa pública total a la Unió Europea després de la crisi del 2008 ha crescut de 98,4 
euros per habitant el 2008 a 115 euros per habitant el 2018, mentre que a l’Estat es-
panyol s’ha reduït de 45,3 a 27,3 euros per habitant. Hi ha un ampli consens sobre la 
necessitat d’invertir aquesta tendència a mitjà i a llarg termini, però aquest objectiu 
requereix temps i no permet respondre a l’emergència actual.

Paral·lelament, les administracions locals, més properes a les problemàtiques 
emergents de la ciutadania, han desenvolupat nous serveis, oficines i dispositius 
municipals per a prevenir o aturar els desnonaments. No obstant això, a causa de 
les dimensions de la problemàtica, constantment estan desbordades i infradotades 
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d’eines i recursos per a afrontar la crisi relativa a l’habitatge i per a revertir l’exclu-
sió residencial.

Pel que fa a les dinàmiques generals del mercat de l’habitatge, per efecte de la 
crisi econòmica i de les seves crues conseqüències, es constata una caiguda del 
nombre de crèdits hipotecaris i, consegüentment, de l’accés a l’habitatge per mit-
jà de l’endeutament i en règim de propietat. En aquest context, l’accés a l’habitatge 
en règim de lloguer, o qualsevol altra forma equivalent de cessió de l’ús, adquireix 
més rellevància en una situació desfavorable, en què el preu del lloguer és elevat i 
continua creixent. Sobre aquesta qüestió, el legislador ha plantejat també en altres 
normatives la necessitat d’aplicar mesures immediates per a moderar aquests preus 
amb l’augment general de l’oferta assequible o amb la contenció de rendes.

El Pla territorial ha d’ésser el full de ruta que inspiri les polítiques d’habitatge a 
Catalunya dels pròxims quinze anys des de l’aprovació d’aquesta llei, amb la fina-
litat de garantir el dret a l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves 
llars que es formin. Per això, proposa establir les bases per a acomplir tres objectius 
ambiciosos: incrementar fins al 15% el parc d’habitatge social a cent cinquanta-dos 
municipis amb una forta demanda residencial, on viu prop del 80% de la població 
de Catalunya; ajudar les persones i les famílies potencialment excloses del mercat de 
l’habitatge a accedir-hi en unes condicions assumibles; i destinar a lloguer social el 
5% dels habitatges de primera residència de tot el país, per a acostar Catalunya a les 
mitjanes de països europeus similars en població i potencial econòmic. Tanmateix, 
es tracta d’un instrument de planificació de les polítiques públiques amb un efecte a 
llarg termini i, per tant, no resol l’emersió dels processos de pèrdua d’habitatge que 
necessiten ésser resolts amb immediatesa i amb mesures excepcionals.

Al costat de la nova normativa per a atendre l’exclusió residencial, les adminis-
tracions de Catalunya han desenvolupat una sèrie de polítiques públiques per apai-
vagar els efectes de la crisi de l’habitatge i intentar remuntar les necessitats conjun-
turals i les mancances estructurals del model d’habitatge propi, molt distant dels 
sistemes de protecció que ofereixen els models més avançats en l’àmbit europeu. 
Alhora, a la crisi de l’habitatge present a Catalunya fa més d’una dècada, s’hi sumen 
els efectes de la recessió i els impactes de la pandèmia, que cal prevenir amb políti-
ques públiques per a superar la crisi de l’habitatge.

III
La manca de satisfacció de necessitats d’habitatge i energètiques bàsiques con-

tradiu nombrosos compromisos internacionals.
En congruència amb la Declaració Universal dels Drets Humans, l’article 11 del 

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) reconeix el 
dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a ella mateixa i per a la seva fa-
mília, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i també a una millora constant 
de les seves condicions de vida.

El dret a l’habitatge comprèn, d’acord amb l’observació general número 4 del Co-
mitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides al PIDESC, l’ac-
cés permanent a recursos naturals i comuns, aigua potable i energia per a la cuina, 
la calefacció i la llum; d’acord amb l’observació general número 15, el dret a l’aigua 
i al sanejament, i d’acord amb l’observació general número 7, la protecció contra els 
desallotjaments forçosos i l’obligació dels poders públics de garantir el reallotjament 
adequat de les persones sense recursos afectades per un desnonament.

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, en-
carregat de vetllar per la salvaguarda dels drets reconeguts al PIDESC, ha emès un 
seguit de dictàmens per mitjà dels quals insta l’Estat espanyol i tots els seus poders 
i administracions a garantir el dret a l’habitatge, i condemna específicament els 
desallotjaments sense alternativa de col·lectius vulnerables. Destaquen els dictàmens 
E/C12/61/D/5/2015 i E/C12/66/D/37/2018.
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Aquests drets específics generen diferents tipus d’obligacions per a les adminis-
tracions públiques. En aquest sentit, l’observació general número 3 determina que 
les administracions han de fer tots els esforços, fins al màxim de recursos disponi-
bles, per a garantir aquests drets, prioritzant els col·lectius més vulnerables, no no-
més davant de l’Administració, sinó també davant els abusos que puguin cometre 
particulars.

Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions estan emparats també per la Cons-
titució espanyola i per l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

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 imposa 
als poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi d’una 
manera antisocial, i l’article 128 subordina tota la riquesa, sigui quina sigui la seva ti-
tularitat, a l’interès general. Aquesta obligació és especialment rellevant en el cas de 
les entitats financeres i les empreses que presten serveis econòmics d’interès general, 
sobretot si han estat beneficiàries d’ajuts i subvencions de caràcter públic.

Així mateix, l’article 5 de l’Estatut d’autonomia estableix que totes les persones 
tenen dret a viure lliures de situacions d’explotació i maltractaments, com les que, 
a la pràctica, comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la 
impossibilitat de l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas; l’article 30 
determina que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als 
serveis d’interès general, i, en els mateixos termes que el Pacte internacional dels 
drets econòmics, socials i culturals, l’article 42.3 obliga els poders públics a vetllar 
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 co-
munitats autònomes la potestat d’assumir competències en matèria d’habitatge; l’ar-
ticle 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en aquesta 
matèria i l’article 123 li atribueix la competència exclusiva en matèria de consum. 
Aquestes competències fan possible que Catalunya pugui delimitar el dret a la pro-
pietat, tal com estableix l’article 33 de la Constitució, per a donar compliment a la 
funció social que se’n deriva, per mitjà del desplegament legislatiu.

En el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l’habitatge i l’obliga-
ció d’erradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són objecte de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 4 d’aquesta llei 
estableix que el conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges desti-
nats a polítiques socials es configura com un servei d’interès general per a assegurar 
un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.

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, origina la figura del lloguer social 
obligatori per a famílies en situació de risc d’exclusió residencial en els casos d’ha-
bitatges que són propietat de grans tenidors.

El Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’ac-
cés a l’habitatge, amplia els supòsits d’accés a aquesta figura del lloguer social, in-
cloent-hi expiracions del termini contractual en els casos d’arrendament i algunes 
situacions d’ocupacions sense títol habilitant i la renovació dels lloguers socials que 
arriben a la fi del termini marcat. Aquesta llei recupera els articles anul·lats per la 
Sentència del Tribunal Constitucional 16/2021 i hi introdueix algunes millores tèc-
niques orientades a agilitar la sol·licitud i la gestió dels lloguers socials obligatoris. 
Les mesures legals que ha adoptat el legislador en l’àmbit de Catalunya i de l’Estat 
amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual a conseqüència de la pan-
dèmia són totalment excepcionals.

Sis anys després de l’aprovació per unanimitat de la Llei 24/2015, cal respondre 
al greu context actual i actualitzar la norma per mitjà d’un nou acord parlamentari, 
social i municipal que protegeixi els col·lectius més vulnerables de la societat.
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Les prescripcions d’aquesta llei emanen, alhora, de diversos mandats del Parla-
ment de Catalunya, com ara la Moció 4/XII, sobre polítiques d’habitatge, aprovada 
pel Ple del Parlament el 5 de juliol de 2018; la Resolució 92/XII, sobre la prioritza-
ció de l’agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada pel Ple del Parla-
ment l’11 d’octubre de 2018; la Moció 13/XII, sobre la pobresa infantil, aprovada pel 
Ple del Parlament el 25 d’octubre de 2018, o la Resolució 133/XII, sobre l’ocupació 
d’habitatges, aprovada per la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya el 
31 d’octubre de 2018.

Aquesta llei afronta els reptes immediats, que no admeten demora, atenent a la 
gravetat de la situació descrita, mitjançant mesures de reforç urgents per a evitar la 
pèrdua imminent de l’habitatge habitual de milers de famílies a Catalunya, fona-
mentalment, mitjançant lloguers socials.

IV
Aquesta llei s’estructura en quinze articles, distribuïts en tres capítols, una dispo-

sició transitòria i una disposició final. Les mesures d’ampliació en matèria d’habitatge 
requereixen la modificació d’algunes disposicions de la Llei 18/2007, del 28 de de-
sembre, del dret a l’habitatge; 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, i de la 
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial.

El capítol I modifica alguns preceptes de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, pel que fa a les mesures davant la desocupació permanent d’ha-
bitatges, per a regular aquesta situació constitutiva d’un incompliment de la funció 
social de la propietat de l’habitatge. En aquest sentit, ajusta els supòsits d’habitatge 
buit i regula les competències per a declarar la utilització o la situació anòmala dels 
habitatges i per a requerir les persones responsables perquè adoptin les mesures ne-
cessàries per a corregir-les i per a ordenar-ne l’execució forçosa en cas d’incompli-
ment del requeriment i, si escau, per a sancionar la utilització o la situació anòmala 
si és constitutiva d’una infracció administrativa en la matèria.

El capítol II, per mitjà de la modificació 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, passa a considerar grans tenidors d’habitatge les persones jurídiques que 
tenen la titularitat de més de deu d’habitatges, a diferència dels més de quinze habi-
tatges establerts fins ara; d’aquesta manera, la norma s’adapta a les mesures aprova-
des en l’àmbit estatal. També estén el termini del mecanisme de la cessió obligatòria 
regulat per l’article 7 de la Llei per a adaptar-lo a la legislació sobre arrendaments 
urbans.

Així mateix, estableix que els contractes de lloguer social s’han de renovar obli-
gatòriament si, una vegada finalitzada llur durada màxima, els ocupants de l’habi-
tatge encara es troben dins els paràmetres legals d’exclusió residencial.

D’altra banda, es fa extensiva l’obligació de fer una proposta de lloguer social 
abans d’interposar una demanda judicial amb relació a qualsevol acció executiva 
derivada de la reclamació d’un deute hipotecari i altres demandes de desnonament 
per venciment de la durada màxima del títol que legitima l’ocupació o per la manca 
d’aquest títol en determinades circumstàncies. Per últim, s’amplia la durada mínima 
dels contractes de lloguer social.

Finament, després de l’experiència dels serveis municipals en la gestió de les 
sol·licituds de lloguer social obligatori dels ciutadans beneficiats per la norma des 
que va entrar en vigor fins al moment de l’aprovació d’aquesta llei, s’inclouen tres 
nous elements orientats a garantir l’accés de les persones beneficiades per la norma 
al dret a un lloguer social i facilitar la gestió i la tramitació de les sol·licitud de llo-
guer social.
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El capítol III modifica la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protec-
ció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, amb l’objectiu 
d’assolir una major eficàcia en l’expropiació temporal d’habitatges buits per causa 
d’interès social.

[NOU] Capítol I. [Article 1 del text presentat] Modificació de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge

[NOU] Article 1. Modificació de l’article 5 de la Llei 18/2007
1. [1.1 del text presentat] Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la 

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la ma-
nera següent:

«b) L’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i 
injustificada durant un període de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges 
sense títol habilitant ni la transmissió de llur titularitat a favor d’una persona jurídica 
no alteren la situació d’incompliment de la funció social de la propietat.»

2. [1.2 del text presentat] Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 5 de la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la ma-
nera següent:

«d) No es destini a residència habitual i permanent de persones, si és un habi-
tatge amb protecció oficial o un habitatge reservat per al planejament urbanístic a 
aquest tipus de residència.»

3. [1.3 del text presentat] Es modifica la lletra f de l’apartat 2 de l’article 5 de la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la ma-
nera següent:

«f) S’incompleixi l’obligació d’oferir una proposta de lloguer social abans d’in-
terposar una demanda judicial en els termes que estableix 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.»

4. [1.4 del text presentat] S’afegeix un apartat, el 2 bis, a l’article 5 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:

«2 bis. Els supòsits a què fan referència les lletres b i d de l’apartat 2 constituei-
xen un incompliment del deure dels propietaris de les edificacions de dedicar-les a 
usos compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística.»

5. [1.5 del text presentat] S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 5 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:

«[NOU] 3 bis. Les administracions competents en matèria d’habitatge poden 
declarar l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges en el cas 
que els propietaris hagin estat requerits per a adoptar les mesures necessàries per a 
complir la funció social de la propietat i hagin incomplert el requeriment en el ter-
mini establert. La declaració de l’incompliment de la funció social pot comportar 
l’adopció de les mesures d’execució forçosa que determina la legislació en matèria 
d’habitatge i, en els supòsits de l’apartat 2 bis, les establertes per la legislació en ma-
tèria de sòl, incloent-hi l’expropiació forçosa en els casos establerts per llei.»

[NOU] Article 2. Modificació de l’article 41 de la Llei 18/2007
[1.6 del text presentat] Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera 
següent:

«a) La desocupació permanent i injustificada a què fa referència l’article 5.2.b. 
S’assimila a aquesta utilització anòmala la dels edificis inacabats que estiguin desti-
nats a habitatge, amb més del 80% de les obres de construcció executades, després 
que hagin transcorregut més de dos anys des del finiment del termini per a aca-
bar-los.»
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[NOU] Article 3. Modificació de l’article 42 de la Llei 18/2007
[1.7 del text presentat] S’afegeixen dos apartats, el 6 i el 7, a l’article 42 de la Llei 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:
«6. En el cas d’habitatges de titularitat de persones jurídiques privades, si l’Ad-

ministració requereix la persona responsable perquè adopti les mesures necessàries 
per a ocupar legalment i efectivament un o diversos habitatges perquè constitueixin 
la residència de persones, ha d’advertir-la en la mateixa resolució que, si l’habitat-
ge no s’ocupa legalment i efectivament en el termini que estableixi, es podrà exigir 
l’execució forçosa de les mesures requerides mitjançant la imposició d’una multa 
coercitiva. En la situació assimilada relativa als edificis d’habitatges inacabats, el 
requeriment esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per a acabar prèviament 
les obres d’edificació.

»7. En els supòsits establerts legalment, l’advertiment a què fa referència l’apartat 
6 ha d’incloure la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social de la 
propietat a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació forçosa.

[NOU] Article 4. Modificació de l’article 113 de la Llei 18/2007
[1.8 del text presentat] S’afegeix un apartat, el 2 bis, a l’article 113 de la Llei 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:
«2 bis. La multa coercitiva a què fa referència l’article 42.6 té un import de mil 

euros per cada habitatge per lapses de temps d’un mes mentre romanguin desocu-
pats, amb un import màxim total del 50% del preu estimat de l’habitatge.»

[NOU] Article 5. Modificació de l’article 123 de la Llei 18/2007
[1.9 del text presentat] Es modifica la lletra h de l’apartat 1 de l’article 123 de la 

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la 
manera següent:

«h) Incomplir un requeriment perquè s’ocupi legalment i efectivament un habi-
tatge perquè constitueixi la residència de persones.»

[NOU] Article 6. Modificació de l’article 124 de la Llei 18/2007
1. [1.10 del text presentat] Es modifica la lletra f de l’apartat 1 de l’article 124 de 

la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la 
manera següent:

«f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les 
funcions d’informació, control o inspecció, o incomplir les obligacions de comu-
nicació veraç de les dades que han d’ésser objecte d’inscripció en el Registre d’ha-
bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i en el Registre de grans 
tenidors d’habitatge.»

2. [1.11 del text presentat] Es modifica la lletra j de l’apartat 2 de l’article 124 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la 
manera següent:

«j) Incomplir, en la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social, els 
requisits legals vigents en el moment que correspon formalitzar-la.»

[NOU] Article 7. Modificació de l’article 126 de la Llei 18/2007
S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 126 de la Llei 18/2007, del 28 de desem-

bre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:
«5. En el cas de transmissió de l’habitatge, si el nou propietari és una persona 

jurídica, aquest se subroga en la posició de l’anterior a l’efecte d’assumir les conse-
qüències de l’incompliment de la funció social de la propietat, amb independència 
de quan es va iniciar la desocupació.»

[NOU] Article 8. Addició d’una disposició addicional a la Llei 18/2007
[1.12 del text presentat] S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-setena, a la 

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:
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«Vint-i-setena. Registre de grans tenidors d’habitatge
»1. Es crea el Registre de grans tenidors d’habitatge, amb caràcter administratiu, 

que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al qual s’han d’inscriure les 
persones jurídiques que siguin grans tenidors d’acord amb el que estableix l’article 
5 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

»1 bis. La inscripció al Registre s’ha de fer en el termini d’un mes des de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei o des del compliment dels requisits que originen l’obliga-
ció d’inscriure-s’hi.

»2. Els grans tenidors que siguin persones jurídiques han de comunicar a l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya el nombre i la relació d’habitatges de què són titu-
lars.

»3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de col·laborar amb els ens locals, 
comarcals i supramunicipals i amb l’Administració de justícia per a facilitar la con-
sulta de les dades recollides.»

[NOU] Capítol II. [Article 2 del text presentat] Modificació 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

[NOU] Article 9. Modificació de l’article 5 de la Llei 24/2015
1. [2.1 del text presentat] Es modifica l’apartat 4 de l’article 5 de la Llei 24/2015, 

del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica, que resta redactat de la manera següent:

«4. Les persones obligades a oferir una proposta de lloguer social han de notifi-
car a l’Ajuntament del municipi on està situat l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya la comunicació que efectuïn als afectats amb relació a llur dret a un 
lloguer social obligatori, i també l’oferta concreta a què fan referència els apartats 1 
i 2, en el termini de tres dies hàbils des que l’hagin efectuada.»

2. [2.2 del text presentat] Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 5 de 
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que resta redactada de la manera se-
güent:

«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, 
siguin titulars de més de deu habitatges situats en territori de l’Estat, amb les excep-
cions següents:

»1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

»2n. Les persones jurídiques que tinguin més d’un 15% de la superfície habitable 
de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.

»3r. Les entitats privades sense ànim de lucre que proveeixen d’habitatge perso-
nes i famílies en situació de vulnerabilitat residencial.

»9 bis. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per grup d’empreses el que determina 
l’article 42.1 del Codi de comerç, aprovat pel Reial decret del 22 d’agost de 1885.»

[NOU] Article 10. Modificació de l’article 7 de la Llei 24/2015
[2.3 del text presentat] Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 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, que resta redactat de la manera següent:

«1. L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges, per un període 
de set anys, per a incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques so-
cials, en el cas d’habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques i sem-
pre que es compleixin les condicions següents:
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»a) Que el propietari de l’habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, obligat al 
pagament de l’impost sobre els habitatges buits, d’acord amb el que estableix la llei 
que regula aquest impost.

»b) Que aquest subjecte passiu disposi d’habitatges buits en un municipi en què 
hi hagi, com a mínim, una unitat familiar en una de les situacions de risc d’exclusió 
residencial definides per aquesta llei sense solució pel que fa a l’habitatge.

»c) Que el propietari hagi incomplert el requeriment relatiu a l’obligació que 
l’habitatge sigui ocupat legalment per a constituir la residència de les persones, el 
qual adverteix que, si el propietari no acredita l’ocupació de l’habitatge en el termini 
d’un mes, es pot declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a l’efecte 
d’iniciar el procediment per a la cessió obligatòria en els termes que estableix aquest 
article.»

[NOU] Article 11. Addició de l’article 10 a la Llei 24/2015
[2.4 del text presentat] S’afegeix un article, el 10, a 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, amb el text següent:

«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori
»Les persones o unitats familiars afectades per contractes de lloguer social que 

arriben a la fi del termini fixat tenen dret a formalitzar un nou contracte, per una 
única vegada i d’acord amb les condicions que determina aquesta llei, sempre que 
acreditin que continuen complint els requisits d’exclusió residencial establerts per 
l’article 5.7. A aquest efecte, el titular de l’habitatge ha de requerir els afectats, com 
a mínim quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte, perquè presentin 
la documentació acreditativa.»

[NOU] Article 12. Addició d’una disposició addicional a la Llei 24/2015
[2.5 del text presentat] S’afegeix una disposició addicional, la primera, a 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, amb el text següent:

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social
»1. L’obligació que estableix l’article 5.2 d’oferir una proposta de lloguer social 

abans d’interposar determinades demandes judicials es fa extensiva, en els mateixos 
termes, a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute hipotecari 
i a les demandes de desnonament següents:

»a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’ha-
bitatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de cinc anys en 
el cas que el gran tenidor sigui una persona física; de set anys en el cas que el gran 
tenidor sigui una persona jurídica d’acord amb les lletres b i d de l’apartat 9 de l’arti-
cle 5, i de dotze anys en el cas que el gran tenidor sigui una persona jurídica d’acord 
amb les lletres a i c de l’apartat 9 de l’article 5. En tots el casos, aquests períodes 
són comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei de modificació de la Llei 
18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge.

»b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació de l’habitatge, si la manca de 
títol prové d’un procés instat per un gran tenidor, ja sigui d’execució hipotecària o 
de qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute hipotecari contra 
l’actual ocupant de l’habitatge.

»c) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació de l’habitatge, si el deman-
dant té la condició de gran tenidor d’acord amb l’article 5.9 a i c, sempre que con-
corrin les circumstàncies següents:

»1r. Que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit.

»2n. Que els ocupants acreditin, per qualsevol mitjà admès en dret, que l’ocupa-
ció sense títol es va iniciar abans de l’1 de juny de 2021.
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»3r. Que en els darrers dos anys els ocupants no hagin rebutjat cap opció de 
reallotjament social adequat que els hagi ofert qualsevol administració pública o 
d’acord amb l’article 5.2.

»4t. Que els serveis municipals emetin un informe favorable sobre el compliment 
dels paràmetres de risc d’exclusió residencial per part dels ocupants i sobre llur ar-
relament i convivència en l’entorn veïnal.

»2. Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de l’oferta 
de lloguer social s’han d’interrompre perquè l’oferta es pugui formular i acreditar. 
Una vegada s’hagin efectuat al·legacions o hagi transcorregut el termini concedit, si 
no s’ha acreditat l’oferiment del lloguer social obligatori o si hi ha discussió entre les 
parts sobre si l’oferta compleix, o no, els requisits legals, el jutjat ha de donar trasllat 
de la situació a l’administració competent en matèria de lloguer social obligatori, i el 
procediment ha de continuar d’acord amb els tràmits corresponents. La informació 
que s’ha de remetre és tota la rellevant en el cas que el jutjat tingui el consentiment 
de la part demandada; en el cas que no la tingui, s’ha de limitar a la identitat del 
gran tenidor, la identificació de l’immoble i si la situació és de manca d’acreditació 
de l’oferiment o de discussió sobre si es compleixen o no els requisits legals.

»3. Els contractes de lloguer social obligatori que se subscriguin d’acord amb el 
que estableix aquesta llei han de tenir una durada mínima igual que la fixada per la 
normativa vigent en matèria d’arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no inferior 
a cinc anys si el titular de l’habitatge és una persona física i no inferior a set anys si 
és una persona jurídica.»

[NOU] Article 13. Addició d’una disposició addicional a la Llei 24/2015
[2.7 del text presentat] S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a 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, amb el text següent:

«Disposició addicional quarta. Mesures de foment i concertació de lloguer social
»1. La Generalitat ha d’arbitrar vies positives de foment i concertació amb els 

grans tenidors dels habitatges en què visquin unitats familiars en risc d’exclusió resi-
dencial per tal d’evitar que aquestes unitats familiars perdin l’habitatge habitual.

»2. Els grans tenidors a què fan referència les lletres b i d de l’article 5.9 que es-
tiguin obligats a oferir el lloguer social d’un habitatge de llur propietat poden sol·li-
citar que l’habitatge sigui arrendat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en els 
termes següents:

»a) L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’arrendar l’habitatge pel període 
que resulti de l’aplicació de la normativa vigent en matèria d’arrendaments urbans, 
en funció del caràcter de persona física o jurídica del propietari de l’habitatge.

»b) L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de satisfer al gran tenidor, en con-
cepte de renda, l’equivalent al mòdul dels habitatges amb protecció oficial, tenint 
en compte que fins que no s’aprovi l’ordre a què fa referència l’apartat 5 de l’article 
83 bis de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, s’ha d’aplicar la 
renda corresponent als habitatges amb protecció oficial de règim especial. En el cas 
que aquest import sigui superior al resultant d’aplicar l’índex mitjà de referència, per 
al càlcul de la renda s’ha d’utilitzar aquest nou valor.

»3. Els grans tenidors a què fa referència la lletra b de l’article 5.9 no poden sol·li-
citar que llurs habitatges siguin arrendats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
si formen part d’un grup d’empreses o tenen vincles de subordinació o coordinació 
amb els grans tenidors a què fan referència les lletres a i c de l’article 5.9.

»4. En el cas que un gran tenidor sol·liciti l’arrendament de l’habitatge d’acord 
amb el que estableix aquesta disposició addicional, manté l’obligació de renovar el 
contracte d’acord amb el que determina l’article 10. Una vegada finalitzat el con-
tracte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el gran tenidor podrà optar entre 
formalitzar un nou contracte de lloguer social pel seu compte o sol·licitar a l’Agència 
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de l’habitatge de Catalunya que el formalitzi en les condicions que estableix aquesta 
disposició addicional.

»5. Les sol·licituds d’arrendament d’habitatges a l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya a què fa referència aquesta disposició addicional s’han de presentar abans 
de la interposició de la demanda judicial corresponent, llevat del supòsit a què fa re-
ferència la disposició transitòria de la Llei de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 
24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, cas en 
el qual es pot sol·licitar l’arrendament malgrat que el procediment judicial estigui en 
tràmit. El gran tenidor, per mitjà de declaració responsable, s’ha de comprometre a 
sol·licitar la suspensió del procediment judicial quan l’Agència Catalana de l’Habi-
tatge li reconegui l’arrendament regulat per aquesta disposició.

»6. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot denegar les sol·licituds d’arrenda-
ment d’habitatges fetes amb anterioritat a la interposició de les demandes judicials 
en el cas que consideri que la situació d’impagaments pot resoldre’s amb l’atorga-
ment dels ajuts al llogater que tingui establerts.

»7. Les sol·licituds de lloguer a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya regulades 
per l’apartat 2 poden referir-se tant a habitatges que restin subjectes a lloguer social 
obligatori a partir de l’entrada en vigor d’aquesta disposició addicional, com a habi-
tatges que ja tinguin contractes de lloguer social obligatori en vigor. En aquest dar-
rer cas, la formalització del contracte entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
el gran tenidor requereix el consentiment de la part arrendatària.

»8. Si l’Agència de l’Habitatge de Catalunya estima la sol·licitud d’arrendament 
regulada per aquesta disposició i el propietari de l’habitatge no signa el contracte en 
el termini de dos mesos des del moment que li hagi estat notificat, s’inicia d’ofici el 
procediment sancionador per incompliment de la realització de l’oferta de lloguer 
social continguda en l’article 5.»

[NOU] Article 14. Addició d’una disposició transitòria a la Llei 24/2015
[2.6 del text presentat] S’afegeix una disposició transitòria, la quarta, a 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, amb el text següent:

«Quarta. Acreditació de la situació de risc d’exclusió residencial per a formalit-
zar els contractes de lloguer social obligatori

»1. Mentre no es reguli per reglament la forma d’acreditar la situació de risc d’ex-
clusió residencial, els afectats han de presentar a les persones obligades a formular 
l’oferta de lloguer social la documentació acreditativa de la identitat, els ingressos, 
la manca d’alternativa d’habitatge propi i la situació d’empadronament efectiu a l’ha-
bitatge.

»2. La documentació acreditativa de la situació de risc d’exclusió residencial pot 
ésser lliurada, en nom dels afectats, pels serveis que les administracions públiques 
hagin habilitat a aquest efecte, com ara el Servei Ofideute de la Generalitat.

»3. Mentre aquesta llei no es desplegui per reglament, les persones obligades a 
oferir un lloguer social a les persones en situació de risc d’exclusió residencial dis-
posen d’un mes per a presentar-los l’oferta, a comptar des del moment en què hagin 
rebut la documentació acreditativa a què fa referència l’apartat 1. Si, una vegada ac-
ceptada l’oferta de lloguer social, el contracte de lloguer no es pot formalitzar fins 
a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, l’oferta continua vigent fins a la concessió 
de la cèdula.»
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[NOU] Capítol III. [Article 3 del text presentat] Modificació de la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial

[NOU] Article 15. Modificació de l’article 15 de la Llei 4/2016
[3.1 del text presentat] Es modifiquen els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 15 

de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitat-
ge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resten redactats de la manera 
següent:

«1. Es pot aplicar l’expropiació forçosa per causa d’interès social a l’efecte de 
dotar les administracions competents en la matèria d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer per a atendre amb caràcter preferent les necessitats d’habi-
tatge de les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en 
risc de trobar-s’hi. Amb aquesta finalitat, és causa d’interès social l’incompliment 
de la funció social de la propietat, relativa a l’ocupació legal i efectiva de l’habi-
tatge perquè constitueixi la residència de les persones. Si l’expropiació forçosa és 
només de l’ús de l’habitatge, la durada ha d’ésser per un període de set anys com 
a màxim.

»2. Per a aplicar l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la 
propietat a què fa referència l’apartat 1, 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 les necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges 
disponibles. Per a determinar aquests municipis, s’ha de donar audiència a les enti-
tats locals afectades i tenir en compte la participació del Consell de Governs Locals 
o de les organitzacions associatives dels ens locals més representatives.

»b) Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits i d’habi-
tatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o perta-
nyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en 
el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un 
fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió 
d’accions o participacions de societats mercantils.

»3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, són administracions expropiants 
els municipis i el departament competent en matèria d’habitatge. Poden ésser-ne be-
neficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social d’habitatges i les 
entitats privades sense ànim de lucre que, d’acord amb la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, gestionin habitatges d’inserció o tinguin la condi-
ció de promotor social d’habitatges. Les administracions expropiants o, si escau, les 
beneficiàries resten obligades a complir la funció social dels habitatges adquirits en 
el termini d’un mes a partir del moment en què estiguin en condicions d’ús efectiu 
i adequat.

»4. És requisit per a iniciar el procediment d’expropiació a què fa referència 
l’apartat 2 requerir prèviament el titular de l’habitatge afectat perquè compleixi 
l’obligació que sigui ocupat legalment per a constituir la residència de les persones, 
amb l’advertiment que, si no n’acredita l’ocupació en el termini d’un mes, es pot de-
clarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a l’efecte d’iniciar el proce-
diment per a l’expropiació i que, de conformitat amb l’article 49.3 del text refós de 
la Llei del sòl i de rehabilitació urbana, el contingut del dret de propietat es redueix 
en un 50% del seu valor, la diferència del qual correspon a l’Administració expro-
piant. L’Administració i la persona titular de l’habitatge poden convenir l’adquisició 
de l’habitatge o del seu ús temporal lliurement i per acord mutu per a destinar-lo al 
lloguer social en el termini de tres mesos, supòsit en el qual conclou el procediment 
d’expropiació que s’hagués iniciat i la cessió esdevé amistosa.
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»5. Atenent 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.

»6. Per a determinar el preu just mitjançant l’acord de les parts, s’han de tenir 
en compte els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 24/2015. 
Si no hi ha acord, el preu just ha d’ésser fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya 
d’acord amb la seva normativa reguladora. En la determinació del preu just s’ha de 
tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge per a conservar-lo en les condi-
cions exigibles, d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007.»

Disposició addicional. Decret legislatiu en matèria de dret a l’habitatge
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 

d’elaborar un text refós de tota la normativa en matèria del dret a l’habitatge.

Disposició transitòria. Obligacions d’oferir i de renovar un lloguer social
Les obligacions d’oferir i de renovar un lloguer social a què fan referència la 

disposició addicional primera i l’article 10 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, són aplicables també en el cas que els procediments judicials correspo-
nents s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i encara estiguin en 
tramitació.

Disposició final. 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, 16 de febrer de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 1
Apartat 1
Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De supressió

Apartat 1.1 de l’article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge

1.1 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resta redactada de la manera següent: 

»b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini 
de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant ni la 
transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció 
social de la propietat.»

Esmena 3
Grup Mixt (1)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 1

[...] de la manera següent: 
«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini 

de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant ni la 
transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció 
social de la propietat.»
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Apartat 5
Esmena 5
Grup Mixt (2)
De supressió a l’apartat 5 de l’article 1

[...], amb la redacció següent: 
«Tanmateix, les administracions competents poden declarar l’incompliment de 

la funció social de la propietat dels habitatges quan, requerits els propietaris perquè 
adoptin les mesures necessàries per complir amb la funció esmentada, aquests in-
compleixin el requeriment en el termini que s’hi estableixi. La declaració de l’in-
compliment de la funció social pot comportar l’adopció de les mesures d’execució 
forçosa que la legislació en matèria d’habitatge estableix i, en els supòsits de l’apar-
tat 2 bis, les establertes en la legislació en matèria de sòl, incloent-hi l’expropiació 
forçosa en els casos establerts legalment.»

Apartat 7 [nou article 7]
Esmena 7
GP de Ciutadans (2)
De modificació i supressió 

Apartat 1.7 de l’article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge

1.7. S’afegeixen dos tres nous apartats, el 6, i el 7 i el 8, a l’article 42 de la Llei 
del dret a l’habitatge, amb la redacció següent: 

«6. Tanmateix, [...] d’edificació.
»7. En els supòsits [...] forçosa.
»8. En el cas de transmissió de l’habitatge, el nou propietari se subroga en la po-

sició de l’anterior a l’efecte d’assumir les conseqüències de l’incompliment de la fun-
ció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar la desocupació.»

Apartat 7 [nou article 3]
Esmena 9
Grup Mixt (3)
De supressió de l’apartat 7 de l’article 1

De tot el text de l’apartat 7 de l’article 1.

Apartat 10 [nou article 6, apartat 1]
Esmena 10
GP de Ciutadans (4)
De supressió

De tot el text de l’apartat 10 de l’article 1.

Esmena 11
Grup Mixt (4)
De supressió a l’apartat 10 de l’article 1

[...] manera següent: 
«f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les 

funcions d’informació, control o inspecció, incomplir les obligacions de comunica-
ció veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en el Registre d’habitatges 
buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i en el Registre de grans tenidors 
d’habitatge.»
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Apartat 12 [nou article 8]
Esmena 13
GP de Ciutadans (3)
De supressió

De tot el text de l’apartat 12 de l’article 1.

Esmena 14
Grup Mixt (5)
De supressió de l’apartat 12, de l’article 1

De tot el text de l’apartat 12 de l’article 1.

Article 2 [nou article 9, apartat 2]
Apartat 2
Esmena 15
GP de Ciutadans (5)
De supressió

De tot el text de l’apartat 2 de l’article 2.

Esmena 16
Grup Mixt (6)
De supressió de l’apartat 2, de l’article 2

De tot el text de l’apartat 2 de l’article 2.

Apartat 4 [nou article 11]
Esmena 21
GP de Ciutadans (6)
De supressió

De tot el text de l’apartat 4 de l’article 2.

Esmena 22
Grup Mixt (7)
De supressió de l’apartat 4, de l’article 2

De tot el text de l’apartat 4 de l’article 2.

Apartat 5 [nou article 12]
Esmena 24
Grup Mixt (8)
De supressió de l’apartat 5, de l’article 2

De tot el text de l’apartat 5 de l’article 2. 

Apartat 6 [nou article 14]
Esmena 29
Grup Mixt (9)
De supressió de l’apartat 6, de l’article 2

De tot el text de l’apartat 6 de l’article 2.

Addició de nous apartats 
Esmena 31
GP de Ciutadans (9)
D’addició apartat 2.7

«2.7. S’afegeix una disposició addicional, la segona, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 
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»Disposició addicional segona. Dret dels arrendadors i propietaris a la compen-
sació.

»1. Els arrendadors afectats per la obligació d’oferir el lloguer social obligatori 
previst a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, tindran dret a sol·licitar una 
compensació en els termes previstos als apartats següents quan l’administració com-
petent, en els tres mesos següents a la data en que s’emeti l’informe de serveis socials 
senyalant les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada 
facilitant l’accés a les persones vulnerables a un habitatge digne, no hagués adoptat 
tals mesures.

»2. La compensació consistirà en el diferencial de la renda entre el que s’ha pre-
vist en el contracte o la resultant de l’índex de referencia de preus de lloguer i la part 
abonada per la persona afectada.

»3. Les mesures previstes en aquesta esmena que impliquin un augment dels crè-
dits o una disminució dels ingressos en relació amb el pressupost vigent no entraran 
en vigor, en la part que comporti afectació pressupostària, fins l’exercici pressupos-
tari següent al de l’entrada en vigor.»

Article 3 [nou article 15]
Apartat 1
Esmena 36
Grup Mixt (10)
De supressió de l’article 3

De supressió de tot el text de l’article 3.

Addició de noves disposicions addicionals 
Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
D’addició d’una nova disposició addicional primera

«Disposició addicional primera. Pla Integral d’abordatge de les ocupacions 
d’habitatges

El Govern aprovarà en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació d’aques-
ta proposició de llei un Pla Integral d’abordatge de les ocupacions d’habitatges.

Aquest Pla contemplarà la concertació amb les administracions locals, a les 
quals dotarà dels recursos necessaris perquè facin les inspeccions i seguiments ne-
cessaris dels habitatges ocupats sense títol habilitant.

Aquells elements que comportin la realització de despeses amb càrrec als Pres-
supostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei 
de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

Disposició transitòria
Esmena 41
Grup Mixt (11)
De supressió de la disposició transitòria

Disposició transitòria. Obligació d’oferir un lloguer social
L’obligació d’oferir un lloguer social a què fan referència la disposició addicio-

nal primera i l’article 10 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, afegits per 
aquesta llei, és d’aplicació també en el cas que els procediments judicials corres-
ponents s’han iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i estiguin encara en 
tramitació.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment del compromís 
de la Generalitat amb els regants de la zona d’especial protecció 
per a les aus del canal Algerri-Balaguer
250-00425/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33536 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 15.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 33536)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1

1. Mantenir el ajuts agroambientals a la ZEPA i LIC «Secans de la Noguera» 
(LIC i ZEPA Codi ES5130021), en la qual es troba la Zona de Balaguer, com a con-
tinuació dels que s’han estat facilitant des l’any 2008, atorgant-los a tots els agri-
cultors de la zona de Balaguer que s’hi acullin, amb l’objectiu de compensar als 
agricultors, en el marc de la ZEPA, per dur a terme practiques agronòmiques que 
afavoreixin l’habitat de l’avifauna estepària.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 2

2. Portar a terme actuacions de gestió de millora de l’hàbitat i les poblacions 
d’aus estepàries, més enllà de les mesures agroambientals.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Nogay Ndiaye Mir, representant de l’Associació 
de joves senegalesos Ndiguatiaye, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya
357-00221/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença de Mostaphà Shaimi, representant de l’Espai 
Antiracista de Salt i Girona, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya
357-00222/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença de Faitha Elmouali, economista i tècnica d’acollida 
de l’Ajuntament de Granollers, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya
357-00223/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials 
i les funcions i l’organització de la policia del segle XXI
357-00225/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.
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Compareixença d’una representació del Centre Irídia davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar 
sobre els diversos models policials i les funcions i l’organització 
de la policia del segle XXI
357-00226/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Jaume Bosch i Mestres, expert en polítiques 
de seguretat, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per 
a informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció 
i mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00227/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Cristina Fernández Besa, investigadora 
de la Universitat de la Corunya, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials 
i les funcions i l’organització de la policia del segle XXI
357-00228/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori
330-00065/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33131 / Coneixement: 14.02.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
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que durant la meva absència, els dies 10 i 11 de febrer de 2022, mentre romangui 
fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de febrer de 2022
Pere Aragonés i Garcia, President de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera 
de la Presidència
330-00066/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33139 / Coneixement: 15.02.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Cultura, des del dia 14 fins al dia 16 de 
febrer de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu departament la consellera de la Presidència.

Ben cordialment,

Barcelona, 8 de febrer de 2022
Pere Aragonés i Garcia, President de la Generalitat de Catalunya
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