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Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
202-00019/13

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 71703 i 72377; 71719; 71726; 71734 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Polítiques Digitals i Territori, 21.09.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 71703 I 72377)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (tram. 202-
00019/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 4 de l’article 2

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 7 de l’article 2

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 8 de l’article 2

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 9 de l’article 2

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 3 de l’article 3

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 4 de l’article 3

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 5 de l’article 3

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 4

«Article 4. Creació
Es crea el Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Ca-

talunya per dur a terme actuacions de millora de les condicions de vida de la pobla-
ció en els barris, viles i àrees urbanes que, degut a les seves característiques socials, 
econòmiques i ambientals, són identificats com a zones d’atenció especial d’acord 
als criteris fixats per aquesta llei.»
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Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i modificació de l’article 6

«Article 6. Ens que poden ser beneficiaris del Fons
Poden ser beneficiaris del finançament del Fons de recuperació social, urbana i 

ambiental de barris i viles de Catalunya els ajuntaments, consorcis, consells comar-
cals, mancomunitats, diputacions i altres ens locals que vulguin realitzar actuacions 
de millora en els barris, viles o les àrees urbanes identificades com a zones d’aten-
ció especial.»

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 8

«Article 8. Zones d’atenció especial
S’entén per zona d’atenció especial una àrea urbana, barri o vila de certa homo-

geneïtat i continuïtat urbanística que permet una delimitació que correspon a una 
realitat física, morfològica i econòmica-social que es trobi en alguna situació des-
crita en l’article 9.»

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 9

«Article 9. Criteris per determinar les zones d’atenció especial
1. Als efectes d’aquesta llei, es consideren zones d’atenció especial els barris, vi-

les i àrees urbanes que es troben en tres o més de les situacions següents: 
[...]
2. Els criteris i indicadors d’avaluació objectiva que s’utilitzaran per identificar 

les zones d’atenció especial s’hauran d’establir per reglament.»

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i modificació de l’article 10

«Article 10. Àmbits d’actuació
1. Són susceptibles d’obtenir el finançament que es regula en aquesta llei els pro-

grames que incorporin actuacions en cadascun dels següents àmbits: 
a) Urbanisme, habitatge i eficiència energètica.
b) Transició ecològica.
c) en l’àmbit de l’acció sòcio-comunitària inclusiva i amb perspectiva de gènere.»

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part del títol de l’article 11

«Article 11. Urbanisme, Habitatge i eficiència energètica»

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i modificació del punt 1 de l’article 11

«11.1. Les actuacions d’aquest àmbit fan referència a les polítiques urbanístiques, 
de rehabilitació urbana, espai públic, equipaments comunitaris, serveis tècnics ur-
bans i la intervenció en els habitatges, tant en el seu interior com en els elements 
comuns de les edificacions, amb especial incidència sobre la seva eficiència energè-
tica i accessibilitat.»
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Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’addició a la lletra b de l’apartat 2.1 de l’article 11

«11.2.1. Transició energètica
Les mesures han d’afavorir una transició energètica justa, que tingui en compte 

l’empoderament de la ciutadania, millori l’accés a l’energia i redueixi l’impacte de 
la pobresa energètica.

Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
[...]
b) La renovació i electrificació dels equipaments de la llar, com sistemes de ca-

lefacció i aigua calenta amb criteris d’eficiència energètica»

Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra c de l’apartat 2.1 de l’article 11

Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra d de l’apartat 2.1 de l’article 11

Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra e de l’apartat 2.1 de l’article 11

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra f de l’apartat 2.1 de l’article 11

Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra g de l’apartat 2.1 de l’article 11

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part de l’apartat 2.2 de l’article 11

«11.2.2. Rehabilitació i habitatge assequible
Les mesures s’han d’orientar a garantir el dret a l’accés a l’habitatge, així com la 

dignificació dels edificis i dels seus habitatges.»

Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra c de l’apartat 2.2 de l’article 11

Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra d de l’apartat 2.2 de l’article 11

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra f de l’apartat 2.2 de l’article 11

Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra g de l’apartat 2.2 de l’article 11
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Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i modificació de l’apartat 2.3 de l’article 11

«2.3. Urbanisme inclusiu
Les mesures s’han d’orientar a fomentar transformacions urbanístiques que facin 

els entorns urbans més diversos i inclusius.
Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La integració de les perspectives de gènere i generacionals en l’urbanisme.
b) La barreja d’usos, fomentant la compatibilitat de les activitats productives, co-

mercials i de serveis, compatibles amb l’ús residencial predominant.
c) La millora de l’espai públic i comunitari, així com dels interiors d’illa.
d) L’ampliació o millora del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.
e) L’eliminació de barreres arquitectòniques i l’adequació dels espais públics, 

dels edificis i dels habitatges a les necessitats de les persones grans o amb discapa-
citat.

f) La recuperació dels valors urbanístics, arquitectònics i paisatgístics dels espais 
urbans i dels entorns rurals de viles i barris, així com dels elements que representin 
la identitat local.

g) El restabliment dels espais infrautilitzats o sense ús, amb prioritat a l’ocupació 
de noves àrees sense urbanitzar.

h) El desplegament de les infraestructures de comunicació i digitalització en zo-
nes urbanes.»

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part de l’apartat 5 de l’article 11

«11.5. La rehabilitació energètica es fonamentarà en l’increment de l’eficiència 
energètica dels edificis, mesurada a través dels estàndards de qualificació energèti-
ca. Ha de ser dissenyada amb l’objectiu de millorar la qualificació energètica en al-
menys 2 lletres (de la A a la G), prioritzant el subministrament d’energies renovables 
i minimitzant les emissions de gasos efecte hivernacle.»

Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 6 de l’article 11

Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’article 12

Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 15

«15.1. Els ens locals han d’elaborar participativament un Programa-Memòria on 
es justifiqui la necessitat d’actuació en les matèries del Capítol III, així com la defi-
nició de les actuacions que es projecten per a la consecució dels objectius establers, 
i la delimitació de la zona d’atenció especial.»

Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 16

«Article 16. Comissió per a la gestió del Fons
Les sol·licituds i Programes-Memòria presentats seran examinades per una Co-

missió per a la gestió del Fons. Aquesta comissió estarà integrada per representants 
de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i de la societat civil de 
les zones d’atenció prioritària.
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La Comissió es compon, respectant el principi d’equitat de gènere, per: 
– 8 membres de les conselleries competents en els àmbits d’habitatge, energia, 

atenció social i comunitària, salut, educació i treball i el departament competent en 
matèria de governs locals, 

– 1 membre de l’Associació catalana de municipis i comarques,
– 1 membre de la Federació de Municipis de Catalunya,
– 1 tècnic del Col·legi d’Arquitectes,
– 1 membre del Col·legi d’Ambientòlegs,
– 1 membre del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials,
– 1 membre de les federacions i moviments veïnals,
– 1 membre de les entitats i associacions ambientals.»

Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’addició d’un nou apartat a l’article 19

«Article 19. Col·laboració en la redacció i execució dels projectes
1. Les actuacions finançades s’ha d’executar en un termini màxim de quatre 

anys, aquest termini es podrà ampliar a vuit anys sempre que als quatre s’hagi as-
solit el 50% de la despesa.

2. Per a l’elaboració participativa del Programa-Memòria objecte de subvenció 
i per a l’execució de les actuacions previstes en mateix, l’ens local sol·licitant podrà 
requerir la col·laboració de la Generalitat o d’un ens instrumental.»

Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 3 de l’article 20

Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

«Tercera. Avaluació
El govern de la Generalitat de Catalunya, s’haurà de dotar d’un sistema d’indi-

cadors que permeti a mig termini avaluar de forma anualitzada i comparada l’es-
tat dels barris de Catalunya, de manera que progressivament es pugui automatitzar 
l’assignació de fons als diversos barris, reduint la burocràcia, que es pugui fer el se-
guiment de la seva evolució i de l’impacte de la llei. Aquests indicadors hauran d’es-
tar accessibles amb base cartogràfica a la web de la Generalitat per fer transparent 
tot el procés d’assignació de fons.»

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 71719)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de millora urbana, ambien-
tal i social dels barris i viles (tram. 202-00019/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del preàmbul

«La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2004, va suposar un avenç per 
als barris i les àrees d’atenció especial que van ser beneficiaris del Fons del progra-
ma de barris. En termes generals, la Llei va aconseguir els objectius que es propo-
sava de millora de la situació urbanística i social, va afavorir la renovació de l’espai 
públic, la dotació dels equipaments, i la dinamització econòmica i social, ajudant, 
en definitiva, a mantenir la cohesió social en aquestes àrees d’atenció especial.

Tanmateix, des de l’any 2004 i després de fins a 7 convocatòries de la Llei, hi ha 
dos aspectes importants que cal tenir en compte: d’una banda, l’evolució de la rea-
litat econòmica i social i, de l’altra, l’existència d’algunes mancances en la pròpia 
Llei, l’aplicació pràctica de la qual es va posar de relleu amb el pas del temps, la 
qual cosa fa necessària una actualització d’aquella norma mitjançant aquesta nova 
llei, de millora ambiental i social de barris i viles.

El primer aspecte transcendent en el futur immediat de la Llei és el context de 
crisi econòmica i la problemàtica social que pateixen diferents barris i vil·les de 
Catalunya, i el segon la creixent rellevància de les mesures de combat del canvi cli-
màtic, que cal aplicar també al parc residencial existent, especialment aquell menys 
eficient per la seva antiguitat o per la forma com va ser construït en el marc d’un 
desenvolupament residencial i urbanístic sense control a mitjans del segle xx.

D’aquesta manera, la complexitat de la gestió dels recursos públics en un context 
de crisi econòmica i emergència climàtica fa necessari que l’impuls de projectes es 
faci sota criteris de justícia distributiva, és a dir, d’assignació de recursos allà on 
aquests siguin més necessaris independentment de la distribució territorial que tin-
guin sense renunciar, però, al principi d’equitat territorial que ha de regir l’actuació 
dels poders públics i s’ha de mantenir en els supòsits de situacions iguals.

Així mateix, la nova Llei ha de permetre superar certes mancances de l’anterior 
normativa. En aquest sentit, partint del fet que en algunes ocasions la re-urbanitza-
ció de l’espai públic, la construcció d’equipaments o la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis portades a terme a l’empara de la Llei de 2004 han estat reeixi-
des però, en canvi, en el mateix barri o àrea d’atenció especial s’han mantingut con-
junts d’habitatges que no compleixen els requisits legals mínims d’habitabilitat, amb 
un estat general qualificat per la inspecció tècnica com greu o molt greu, o sense 
arribar als mínims estàndards d’eficiència energètica que requereix en nou context 
de crisi climàtica, la nova Llei introdueix un camp d’actuació nou al contingut dels 
projectes i les actuacions susceptibles de finançament: el de la renovació urbana, 
entesa com el conjunt d’actuacions, incloent possibles remodelacions amb re-allot-
jament, encaminades a millorar l’eficiència energètica, l’accessibilitat, la seguretat, 
o l’habitabilitat d’edificis situats en àrees que per aquests aspectes i per altres fac-
tors, fonamentalment de degradació urbana i de cohesió social, siguin d’especial 
atenció per part de les administracions públiques.

[...]
En aquesta conjuntura resulta peremptori una acció dels poders públics que tin-

gui per objectiu reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes de la crisi climà-
tica sobre la població a través de la millora de les condicions de vida en els barris i 
àrees més desafavorits. A aquestes finalitats respon la present Llei. Catalunya comp-
ta amb una notable tradició de polítiques de millora urbana. En aquesta destaca en 
particular les iniciatives empreses pels ajuntaments a partir del retorn de la demo-
cràcia municipal, impulsades en molts casos per les reivindicacions de les associa-
cions de veïns. Pel que fa a les actuacions impulsades per la Generalitat descolla 
l’experiència de la Llei 2/2004 de millora de barris, viles i àrees urbanes que reque-
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reixen d’atenció especial, que constitueix un antecedent directe de la norma present 
i va permetre intervenir en un elevat nombre de barris de tot el país.

Les convocatòries de la Llei 2/2004 varen quedar interrompudes a partir de l’any 
2011, però tant diversos ajuntaments com el Parlament de Catalunya ha reclamat de 
manera reiterada la conveniència de reprendre-les. Tant és així que l’Ajuntament de 
Barcelona ha decidit impulsar des de l’any 2016 un Pla de Barris específic en el seu 
terme municipal.»

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 1

«Article 1. Objecte
1. Aquesta llei té per objecte la creació i regulació del Fons de recuperació social, 

urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya.
2. El Fons té per finalitat reduir les desigualtats socials, revertir el risc de fractu-

ra social, i fer front al la crisi ambiental a través de la millora de les condicions de 
vida de la població en els barris i viles que pateixen dèficits urbanístics, baixa qua-
litat de l’edificació, manca d’equipaments i serveis, dificultats d’accessibilitat, que 
suposin riscos ambientals, exposició severa als efectes de l’emergència climàtica, 
així com alta vulnerabilitat social i riscos d’exclusió.»

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 2

«Article 2. Objectius generals
Els objectius generals que persegueix aquesta llei són: 
1. La reducció de les desigualtats socials i territorials, tot fent front a les causes 

i els efectes de la segregació residencial.
2. L’adaptació als efectes del canvi climàtic, tot evitant que aquests tinguin un 

impacte diferenciat sobre la població més vulnerable.
3. El foment de la igualtat de gènere i la desaparició de les desigualtats en l’ús de 

l’espai urbà, dels equipaments i dels serveis.
3 bis. L’eradicació de les discriminacions per motius d’origen, ètnia o raça.
4. La promoció de la rehabilitació d’immobles d’ús residencial i l’habitatge asse-

quible, tot prioritzant l’habitatge social en règim de lloguer i l’habitatge cooperatiu 
en cessió d’ús.

5. La millora de la qualitat de l’espai urbà i la dotació de serveis i equipaments 
públics o d’ús col·lectiu.

6. L’estímul de l’activitat econòmica dels barris i viles, fent èmfasi en la l’econo-
mia de proximitat, social i solidària, i el foment de l’ocupació.

7. El foment del comerç local i els serveis que el complementen.
8. La reducció de les desigualtats en matèria educativa, tant pel que fa a la segre-

gació escolar com a les activitats educatives complementàries i de lleure.
9. El foment dels programes de salut comunitària.
7. La reducció de la bretxa digital en l’accés i l’ús de les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació.
8. L’avenç en la transició cap a la sostenibilitat ambiental i energètica de barris 

i viles.
9. L’impuls de la participació ciutadana, l’acció comunitària i l’empoderament 

de la ciutadania.»
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 3

«Article 3. Criteris per al desplegament
Els principis generals que han d’inspirar a les administracions en el desenvolu-

pament d’aquesta llei són els següents: 
1. La dotació de recursos pressupostaris específics per a la millora de les condi-

cions socials i ambientals en els barris, viles i àrees urbanes més vulnerables.
2. La col·laboració entre els diferents nivells de l’administració, la Generalitat 

de Catalunya, els ens locals, l’Estat i la Unió Europea, basada en els principis de la 
lleialtat institucional i la subsidiarietat.

3. La transversalitat de les actuacions que han d’abastar la problemàtica física, 
social i ambiental dels barris, viles i àrees urbanes concernides.

4. La implicació de la ciutadania en la diagnosi de la situació de partida, la for-
mulació dels objectius, així com la definició, la gestió i l’avaluació de les actuacions. 
La participació ciutadana en les diferents fases de desenvolupament de la llei.

5. La voluntat de governar els efectes de les transformacions resultants de l’apli-
cació de la Llei, per tal de garantir que els seus beneficis redundin en la ciutadania 
resident en els barris, viles i àrees urbanes on s’intervé.

4. El compromís d’avaluar els resultats de l’aplicació de la Llei i de donar-ne 
compte tant a la ciutadania com a les institucions concernides.»

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 4

«Article 4. Creació
Es crea el Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Ca-

talunya per dur a terme actuacions de millora de les condicions de vida de la pobla-
ció en els barris, viles i àrees urbanes que, degut a les seves característiques socials, 
econòmiques i ambientals, són identificats com a zones d’intervenció prioritària que 
requereixen una atenció especial d’acord als criteris fixats per aquesta llei.»

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de l’article 5

«Article 5. Dotació
El Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya 

es dotarà econòmicament amb el pressupost anual de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, el Fons es podrà dotar de finançament estatal i provinent de la Unió 
Europea o d’altres fonts. Aquesta dotació de fons estatals i de la Unió Europea serà 
proposada a aquests nivells institucionals per la Generalitat de Catalunya a les es-
mentades administracions per tal que hi donin resposta en el marc dels plans i pro-
grames que tinguin en marxa i estiguin relacionats amb els objectius i actuacions 
emparades per la present Llei».

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un article 5 bis

«1. La distribució anual del Fons garantirà que es dona resposta a les diferents 
problemàtiques i realitats territorials a les que pretén fer front aquesta llei. Amb 
aquest objectiu, el Govern de la Generalitat podrà fragmentar la distribució anual 
del Fons a partir de diferents tipologies que, entre d’altres, hauran d’incorporar se-
güents criteris: 

a) Població dels municipis o ens beneficiaris, amb una reserva específica per a 
municipis de menys de 20.000 habitants.
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b) Tipologia de barris o àrees urbanes beneficiàries i, en especial, els polígons 
d’habitatge i les zones perifèriques resultants de processos d’urbanització marginal 
o poc regulada.

c) Nuclis històrics degradats amb un alt nivell de protecció patrimonial.
2. El tipus d’intervencions i el grau de finançament de les mateixes podrà ade-

quar-se a cadascuna de les tipologies amb què s’agrupi la distribució anual del 
Fons.»

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 6

«Article 6. Ens que poden ser beneficiaris del Fons
1. Poden ser beneficiaris del finançament del Fons de recuperació social, urbana 

i ambiental de barris i viles de Catalunya els ajuntaments, consorcis, consells co-
marcals, mancomunitats, diputacions i altres ens locals que vulguin realitzar actua-
cions de millora en els barris, viles o les àrees urbanes identificades com a zones 
d’intervenció prioritària. els municipis en el terme o l’àmbit d’actuació dels quals 
s’emplacen els barris o les àrees urbanes que compleixen la condició d’àrea urbana 
d’atenció especial, d’acord amb els criteris establerts en aquesta Llei.

2. La participació en el Fons ha d’ésser sol·licitada pels municipis, d’acord amb 
el que estableix aquesta llei.»

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 7

«Article 7. Realització de les actuacions
1. Les actuacions a realitzar en cada àmbit d’intervenció seran executades per 

l’ens local que les impulsa d’acord amb el Programa-Memòria d’intervenció inte-
gral, les característiques del qual es detallen en el Capítol V.

2. El Programa-Memòria identificarà l’ens o unitat orgànica de l’ens local be-
neficiari del Fons responsable de la gestió, i interlocutor amb l’Oficina Tècnica de 
Barris i Viles.

3. Les modalitats de seguiment i avaluació de les actuacions per part del Govern 
de la Generalitat seran establertes en el desplegament reglamentari de la Llei.»

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 8

«Article 8. Àrees d’atenció especial 
S’entén per zona d’atenció especial una àrea urbana, barri o vila de certa homo-

geneïtat i continuïtat urbanística que permet una delimitació que correspon a una 
realitat física, morfològica i econòmica-social que es trobi en alguna situació des-
crita en l’article 9.»

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió a l’article 9

«Article 9. Criteris per determinar les àrees d’intervenció prioritària atenció es-
pecial

Als efectes d’aquesta llei, es consideren àrees d’intervenció prioritària atenció 
especial els barris, viles i àrees urbanes que es troben en tres o més de les situacions 
següents: 

a) Patir un procés de degradació arquitectònica, urbanística o estar afectada per 
dèficits en els serveis i les instal·lacions dels habitatges.

b) Comptar amb un parc d’habitatge degradat, dèficits d’eficiència energètica i 
d’accessibilitat, ocupacions, sobre-ocupacions i abandonament residencial.
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c) Patir una situació d’increment accelerat del preu del lloguer o dels habitatges 
o ser considerada una àrea amb mercat d’habitatge tens.

[...]
h) Experimentar greus problemes econòmics i socials, bé per una elevada con-

centració de població amb nivells de renda inferiors a la mitjana de l’entorn o bé per 
patir dinàmiques d’expulsió d’aquesta població, incloent conseqüències en l’accés a 
l’habitatge que siguin derivades del comportament dels seus preus.

i) Estar afectada per la segregació i l’abandonament escolar, problemes de salut, 
dèficits en atenció primària, una elevada taxa d’atur, un acusat grau de pobresa, una 
dèbil taxa d’activitat econòmica, un percentatge significatiu de població en risc d’ex-
clusió social o de persones que perceben pensions assistencials i pensions no contri-
butives, entre d’altres indicadors socials.»

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 10

«Article 10. Àmbits d’actuació
1. Son susceptibles d’obtenir el finançament que es regula en aquesta llei els pro-

grames que incorporin actuacions en cadascun dels següents àmbits: 
a) Transformacions físiques: urbanisme, habitatge i eficiència energètica.
b) Transició ecològica: emergència climàtica i infraestructura verda.
c) Acció sòcio-comunitària: reducció de les desigualtats, equitat de gènere, salut, 

educació i economia.»

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 11

«Article 11. Urbanisme, habitatge i eficiència energètica
1. Les actuacions d’aquest àmbit fan referència a les polítiques urbanístiques, de 

rehabilitació urbana, espai públic, equipaments comunitaris, serveis tècnics urbans 
i intervenció en els habitatges, tant en el seu interior com en els elements comuns 
de les edificacions, amb especial incidència sobre la seva eficiència energètica i ac-
cessibilitat.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han d’abordar poden abordar, entre 
d’altres, els següents objectius: 

2.1. Transició energètica
Les mesures han de reduir l’impacte de la pobresa energètica.
Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La millora de l’eficiència energètica dels edificis i dels habitatges, en particu-

lar el seu aïllament tèrmic, les instal·lacions dels diferents subministraments i la ins-
tal·lació per produir energies renovables.

b) La renovació i electrificació dels equipaments de la llar, com sistemes de ca-
lefacció i aigua calenta.

c) La creació de Comunitats Energètiques Locals, entitats jurídiques amb l’objec-
tiu social d’oferir beneficis energètics, ambientals, econòmics i socials per als seus 
membres o per la localitat on desenvolupen l’activitat, amb el desenvolupament dels 
instruments necessaris per a la seva constitució.

d) La creació d’operadores energètiques locals.
c) La promoció de l’autoconsum i l’autoconsum compartit.
d) Reducció o eliminació de la pobresa energètica.
e) Facilitar l’accés a la informació i als drets del consumidor i consumidora.»
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Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 11 apartat 2.2

«2.2. Rehabilitació i habitatge assequible d’edificis i d’habitatges
Les mesures s’han d’orientar a garantir el dret a l’accés a l’habitatge, així com 

mitjançant la dignificació dels edificis i dels seus habitatges.
Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La rehabilitació interior d’habitatges d’ús residencial, amb especial atenció a 

la supressió de barreres arquitectòniques i adaptacions, i a l’eficiència energètica a 
través de la millora de l’aïllament.

b) La rehabilitació dels elements comuns de l’edificació, amb especial atenció a 
les cobertes, baixants, ascensors i façanes.

c) El foment de l’habitatge assequible, tot prioritzant l’habitatge social en règim 
de lloguer, els allotjaments dotacionals i l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

d) La mobilització del parc d’habitatges buits.
e) La reconversió del HUTs en habitatges d’ús residencial
f) La prevenció i acció enfront els desnonaments de persones vulnerables i la ga-

rantia d’habitatge d’emergència social.
g) Campanyes de difusió i formació sobre la llei de contenció de rendes 11/2020.»

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 11 apartat 2.3

«2.3. Urbanisme inclusiu
Les mesures s’han d’orientar a fomentar transformacions urbanístiques que facin 

els entorns urbans més diversos i inclusius.
Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La integració de les perspectives de gènere i generacionals en l’urbanisme.
b) La barreja d’usos, fomentant la compatibilitat de les activitats productives, co-

mercials i de serveis, compatibles amb l’ús residencial predominant.
c) La millora de l’espai públic i comunitari, així com dels interiors d’illa que tin-

guin ús públic o comunitari en edificis situats en àrees d’atenció especial.
d) L’ampliació o millora del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.
e) L’eliminació de barreres arquitectòniques i l’adequació dels espais públics, 

dels edificis i dels habitatges a les necessitats de les persones grans o amb discapa-
citat.

f) La recuperació dels valors urbanístics, arquitectònics i paisatgístics dels espais 
urbans i dels entorns rurals de viles i barris, així com dels elements que representin 
la identitat local.

g) El restabliment dels espais infrautilitzats o sense ús, amb prioritat a l’ocupació 
de noves àrees sense urbanitzar.

h) El desplegament de les infraestructures de comunicació i digitalització en zo-
nes urbanes.»

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de l’article 11 apartat 3 i 4

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 12

«Article 12. Transició ecològica
1. Les actuacions d’aquest àmbit fan referència a les polítiques ambientals de 

transició ecològica, amb especial atenció a la mobilitat sostenible i assequible, els 
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serveis ambientals, el desplegament de la infraestructura verda urbana i la sobirania 
alimentària.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit poden abordar, entre d’altres, els 
següents objectius: 

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de l’article 12 apartat 2.1

Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 12 apartat 2.3

«2.3 Infraestructura verda urbana
Les mesures han de perseguir la preservació de la biodiversitat urbana i generar 

un impacte positiu per a la salut, la qualitat de l’entorn i la vida de les persones re-
sidents, així com la resiliència dels espais urbans.

Les actuacions finançades poden fomentar accions destinades a: 
a. L’increment de la superfície d’àrees verdes per habitant.
b. La renaturalització de la infraestructura verda urbana, la seva adequació a la 

climatologia i la reducció del seu consum d’aigua.
c. L’augment i recuperació de la biodiversitat.
d. La creació de vies i corredors verds.
e. L’ampliació del verd urbà en terrats i parets verticals.
f. La promoció de la vessant comunitària del verd, afavorint eines d’autogestió 

dels espais i augmentant el coneixement de la comunitat sobre el control de plagues 
i els beneficis de la renaturalització.»

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió de l’article 12 apartat 2.4

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 13 apartat 3

«S’incorporarà entre les accions d’aquest àmbit un Pla de Desenvolupament Co-
munitari d’Acció Social Inclusiva, a través del qual es definirà, amb la implicació 
dels diferents agents del barri i els seus residents, Es podran incorporar actuacions 
de desenvolupament comunitari i acció social inclusiva dins el conjunt de l’estratè-
gia de desenvolupament territorial de l’àrea urbana sobre la que s’intervé, incloent-hi 
també les actuacions relatives a la resta d’àmbits d’actuació».

Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 14

«Article 14. Procediment de participació del Fons
D’acord amb aquesta llei i els instruments que la desenvolupen, el Departament 

en Administració Local realitzarà anualment una convocatòria tant per al finança-
ment de nous projectes d’intervenció integral com per a donar continuïtat a aquells 
projectes d’intervenció integral ja finalitzats i que requereixin d’intervencions per tal 
de mantenir o intensificar les transformacions ja iniciades.

La participació en les convocatòries per a l’obtenció de finançament d’aquest 
Fons no és incompatible amb el fet de rebre o haver rebut finançament d’altres pro-
grames de regeneració urbana per a la mateixa àrea urbana, si bé aquest fet pot 
condicionar el percentatge de finançament atorgat a través d’aquest Fons.»
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Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió de l’article 15

«Article 15. Memòria-Programa
Els ens locals han d’elaborar participativament un Programa-Memòria on es jus-

tifiqui la necessitat d’actuació en les matèries del Capítol III, així com la definició 
de les actuacions que es projecten per a la consecució dels objectius establers, i la 
delimitació de la zona d’intervenció prioritària.

2. El Govern establirà les característiques que haurà de reunir el Programa-Me-
mòria que, en tot cas, ha de contenir: 

a) La delimitació de l’àrea en la qual es vol intervenir, i la descripció de la seva 
situació social, urbanística, mediambiental i econòmica.

b) La proposta d’actuació, amb el detall de totes les accions previstes, tot justi-
ficant degudament la seva necessitat a través del recull d’indicadors i dades dispo-
nibles.

c) El pressupost global previst amb el detall del cost de cada una de les actua-
cions previstes, així com les emissions de carboni associades a cadascuna d’elles.

d) El Pla de Desenvolupament Comunitari d’Acció Social Inclusiva, que inclourà 
Les mesures de desenvolupament comunitari i acció social inclusiva, que inclouran 
el marc de participació ciutadana i els mecanismes concrets per impulsar el paper 
actiu dels agents socials identificats en les zones d’actuació, o les mesures per afa-
vorir la seva aparició.

e) El calendari de desplegament de les diferents accions previstes i els recursos 
destinats per a cadascuna d’elles, especificant l’aportació que es proposa de cada 
Administració.

f) El model de governança proposat entre les diferents administracions públiques 
involucrades, i en relació als agents econòmics i socials.

g) Les intervencions públiques ja en curs o projectades en l’àrea d’actuació.
h) La memòria del procés participatiu realitzat per a la redacció del Progra-

ma-Memòria en el cas que aquest s’hagi desplegat formalment.»

Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 16

«Article 16. Comissió per a la gestió del Fons
1. Les sol·licituds de participació en el Fons són examinades per una comissió 

integrada per persones en representació de l’Administració de la Generalitat, de 
l’Administració local i dels sectors afectats. Després de l’anàlisi de les sol·licituds 
presentades, la comissió fa una proposta d’adjudicació del Fons, tenint en compte el 
principi d’equitat territorial per a garantir la distribució de recursos del Fons en el 
conjunt del territori de Catalunya.

2. La composició i el règim de funcionament d’aquesta comissió es determina per 
reglament, amb la consulta prèvia de les entitats representatives dels ens locals. La 
majoria dels membres de la comissió han de correspondre a la Generalitat, i la re-
presentació dels ens locals no pot ésser inferior a les dues cinquenes parts del total.»

Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició de l’article 17

«Article 17. Determinació dels projectes a finançar
Per a la determinació dels projectes a finançar, la comissió podrà sol·licitar infor-

mació complementaria i proposar esmenes als ens locals sol·licitants.
La Comissió procedirà a l’anàlisi de les sol·licituds presentades i elaborarà un dic-

tamen de proposta d’adjudicació del Fons que elevarà al Departament corresponent.
Aquesta proposta ha de tenir en compte el principi d’equitat territorial.
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La comissió elevarà la proposta de resolució definitiva al conseller o la conse-
llera del departament competent en polítiques d’habitatge, que resol quins projectes 
poden ésser finançats pel Fons i per quina quantia. Si aquesta resolució introdueix 
cap variació respecte a la proposta de la comissió, ho ha de fer d’una manera rao-
nada.»

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 18

«Article 18. Finançament
1. La contribució del Fons al finançament de les actuacions resoltes s’estableix 

en cada cas i ha de representar com a mínim el 50% i com a màxim el 75% del pres-
supost global del projecte, d’acord amb els criteris que es determinin en la convo-
catòria corresponent.

2. La contribució a què es refereix l’apartat 1 pot consistir en aportacions de 
caràcter econòmic o bé en la pràctica per l’Administració de la Generalitat o pels 
seus ens vinculats d’actuacions materials o de prestació de serveis compresos en el 
projecte.»

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou article 19 bis

«Article 19 bis. Oficina Tècnica de Barris i Viles
1. El Govern de la Generalitat es dotarà d’una Oficina Tècnica de Barris i Viles 

amb els següents objectius: 
a) Oferir suport i assessorament als ens locals en tot allò referit a aquesta Llei.
b) Analitzar la vulnerabilitat urbana i els processos de segregació sòcio-espacial 

al conjunt del país.
c) Avaluar els efectes de les polítiques de regeneració urbana, en especial els de-

rivats de l’aplicació d’aquesta Llei.
2. L’Oficina Tècnica de Barris i Viles tindrà atribuïdes, entre d’altres, les se-

güents funcions: 
a) Assessorar i col·laborar amb els ens locals o supralocals que optin i/o obtin-

guin finançament del Fons previst en aquesta llei.
b) Assessorar i col·laborar amb aquelles organitzacions socials que, a nivell de 

barri o de vila, vulguin participar en la redacció del Programa-Memòria per optar 
a rebre finançament del Fons previst en aquesta llei, així com en la seva execució en 
cas de rebre finançament.

c) Donar suport directe o indirecte als municipis de menys de 20.000 habitants 
per a l’elaboració i redacció del Programa-Memòria per optar a rebre finançament 
del fons previst en aquesta llei.

d) Donar suport directe o indirecte als municipis de menys de 20.000 habitants 
per a la gestió i execució d’aquells projectes que rebin finançament del fons previst 
en aquesta llei.

e) Impulsar l’anàlisi de la vulnerabilitat urbana al conjunt de Catalunya, així 
com el desenvolupament dels indicadors necessaris per fer-ho, tot garantint la dis-
ponibilitat de dades a escala de barri per a tota Catalunya.

f) Identificar àrees urbanes susceptibles de ser considerades àrees d’intervenció 
prioritària.

g) Impulsar l’avaluació de les polítiques de regeneració urbana en general i, en 
particular, del desplegament d’aquesta llei i dels projectes que financi finançats per 
la mateixa.

h) Coordinar l’actuació dels diferents Departaments de la Generalitat en les 
àrees urbanes que rebin finançament del Fons previst en aquesta llei.
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3. Per tal de desenvolupar aquestes funcions l’Oficina Tècnica de Barris i Viles 
serà dotada de recursos humans i econòmics i podrà col·laborar amb institucions i 
grups de recerca especialitzats en l’àmbit de la segregació sòcio-espacial, les políti-
ques urbanes i la transició ecològica.

4. El Govern, a través de l’Oficina Tècnica de Barris i Viles, elaborarà i man-
tindrà un mapa de la vulnerabilitat de les àrees urbanes, barris i viles, utilitzant els 
criteris citats a l’article 9 i tots aquells indicadors específics de les situacions de vul-
nerabilitat urbana.

5. El Govern, a través de l’Oficina Tècnica de Barris i Viles, elaborarà i man-
tindrà un banc de bones pràctiques, a disposició pública, que reculli propostes dels 
programes finançats pel Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i 
viles de Catalunya.»

Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou article 19 bis

«Article 19 ter. Execució dels projectes
1. Correspon als municipis l’execució de les actuacions per les quals han rebut 

una aportació econòmica del Fons, directament o indirectament, mitjançant qualse-
vol de les fórmules establertes per la normativa vigent.

2. Cadascuna de les actuacions finançades s’ha d’executar en un termini màxim 
de quatre anys, sens perjudici de les pròrrogues que hi pugui haver.»

Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició i supressió de l’article 20

«Article 20. Seguiment i avaluació dels projectes
1. El desenvolupament d’aquesta Llei serà objecte d’avaluació periòdica per part 

del Govern de la Generalitat, que haurà de presentar al Parlament un informe deta-
llat del seu funcionament i resultats cada cinc anys.

2. Les modalitats d’avaluació i seguiment de cada un dels Programes-Memòria 
d’actuació finançats pel Fons serà establertes per reglament.

3. Es crea un Consell Assessor, integrat per professionals de reconegut prestigi 
en l’àmbit de l’urbanisme, les ciències ambientals, els serveis socials, la dinamitza-
ció econòmica i l’associacionisme ciutadà, per tal d’assessorar el Govern de la Ge-
neralitat i els ens locals en tots aquells aspectes que puguin contribuir al bon fun-
cionament i avaluació de les actuacions previstes en aquesta Llei.»

3. Per garantir que s’assoleixen els objectius de rellevància, eficiència i efecti-
vitat en l’assignació i ús dels recursos públics i també transparència i retiment de 
comptes, s’elaborarà un pla d’avaluació de les actuacions que inclogui quines ava-
luacions es faran en els diferents moments del projecte: ex ante, in itinere i ex post. 
El Pla d’avaluació s’aprovarà mitjançant Decret del Govern.

4. Sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior d’aquest article, totes les pro-
postes de més d’1 milió d’euros hauran des ser avaluades ex-ante en termes d’impac-
te econòmic i social i, d’aquestes com a mínim un 25% hauran de tenir una avalua-
ció ex-post en els mateixos termes.»

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus
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GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 71726)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Marc Parés Franzi, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamenta-

ri d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (tram. 202-00019/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt nou a l’article 2

Apartat 3 bis. L’eradicació de les discriminacions per motius d’origen, ètnia o 
raça.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 3

«Article 3. Els principis generals que han d’inspirar a les administracions en el 
desenvolupament d’aquesta llei són els següents: 

1. La dotació de recursos pressupostaris específics i extraordinaris per a la mi-
llora de les condicions socials i ambientals en els barris, viles i àrees urbanes més 
vulnerables, tot garantint la continuïtat del finançament en les àrees on s’intervé.

2. La col·laboració entre els diferents nivells de l’administració, la Generalitat de 
Catalunya i els ens locals, l’Estat i la Unió Europea, basada en els principis de la 
lleialtat institucional i la subsidiarietat, tot prioritzant la intervenció en les àrees ur-
banes amb major vulnerabilitat social.

3. La transversalitat de les actuacions, que han d’abastar la problemàtica física, 
social i ambiental dels barris, viles i àrees urbanes concernides.

4. La implicació de la ciutadania en les diferents fases de desenvolupament de la 
llei. la diagnosi de la situació de partida, la formulació dels objectius, així com la 
definició, la gestió i l’avaluació de les actuacions.

5. La voluntat de governar els efectes de les transformacions resultants de l’apli-
cació de la Llei per tal de garantir que els seus beneficis redundin en la ciutadania 
resident en els barris, viles i àrees urbanes on s’intervé.

6. El compromís d’analitzar les dinàmiques de segregació sòcio-espacials al 
conjunt del país, així com d’avaluar els resultats de l’aplicació de la Llei i de do-
nar-ne compte tant a la ciutadania com a les institucions concernides.»

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 5

«Article 5. Dotació del Fons
El Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya es 

dotarà econòmicament amb el pressupost de la Generalitat de Catalunya, destinant al 
mateix un mínim de 150 milions d’euros anuals. Així mateix, el Fons es podrà dotar 
de finançament estatal i provinent de la Unió Europea o d’altres fonts. Aquesta dota-
ció de fons estatals i de la Unió Europea serà proposada a aquests nivells institucio-
nals per la Generalitat de Catalunya a les esmentades administracions per tal que 
hi donin resposta en el marc dels plans i programes que tinguin en marxa i estiguin 
relacionats amb els objectius i actuacions emparades per la present Llei.»

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un article 5 bis

«Article 5 bis. Distribució del Fons per tipologies
1. La distribució anual del Fons garantirà que es dona resposta a les diferents 

problemàtiques i realitats territorials a les que pretén fer front aquesta llei. Amb 
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aquest objectiu, el Govern de la Generalitat podrà fragmentar la distribució anual 
del Fons a partir de diferents tipologies que, entre d’altres, hauran d’incorporar se-
güents criteris: 

a) Població dels municipis o ens beneficiaris, amb una reserva específica per a 
municipis de menys de 20.000 habitants.

b) Tipologia de barris o àrees urbanes beneficiàries i, en especial, els nuclis his-
tòrics degradats, els polígons d’habitatge i les zones perifèriques resultants de pro-
cessos d’urbanització marginal o poc regulada.

c) Àrees d’intervenció que ja han finalitzat algun projecte d’intervenció integral 
i que requereixen intervencions de continuïtat per tal de mantenir o intensificar les 
transformacions ja iniciades.

2. El tipus d’intervencions i el grau de finançament de les mateixes podrà ade-
quar-se a cadascuna de les tipologies amb què s’agrupi la distribució anual del 
Fons.»

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
De modificació article 6

«Article 6. Ens que poden ser beneficiaris del Fons
Poden ser beneficiaris del finançament del Fons de recuperació social, urbana 

i ambiental de barris i viles de Catalunya els ajuntaments –de forma individual o 
conjuntament–, consorcis, consells comarcals, mancomunitats, diputacions, àrees 
metropolitanes i altres ens locals que vulguin realitzar actuacions de millora en els 
barris, viles o les àrees urbanes que compleixin els criteris d’àrea d’atenció especial 
regulats en aquesta Llei.»

Esmena 6
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un article 6 bis

«Article 6 bis. Partenariats público-comunitaris
1. Aquells ens que optin a ser beneficiaris del fons hauran d’articular partenari-

ats público-comunitaris amb participació d’organitzacions comunitàries que desen-
volupin la seva tasca en l’àrea urbana per la qual es sol·liciti el finançament.

2. Les organitzacions comunitàries que, conjuntament amb els ens locals sol·li-
citants, integrin el partenariat, poden ser entitats de l’associacionisme, el cooperati-
visme, el tercer sector social, el tercer sector ambiental o moviments socials.

3. Cada partenariat público-comunitari establirà els seus propis mecanismes de 
funcionament i presa de decisions. En qualsevol cas, el partenariat público-comu-
nitari haurà d’assumir les següents tasques: 

a. Validació del Programa-Memòria elaborat per tal de sol·licitar la participació 
en el Fons.

b. Assumpció i distribució de tasques i responsabilitats en l’execució del Progra-
ma-Memòria.

c. Impulsar el seguiment i l’avaluació tant de les mesures previstes en el Progra-
ma-Memòria que es vagin executant com dels seus impactes en l’àrea urbana que és 
objecte d’intervenció.»

Esmena 7
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 7

«Article 7. Realització de les actuacions
1. Correspon als municipis l’execució de les actuacions per les quals han rebut 

una aportació econòmica del Fons, directament o indirectament, mitjançant qualse-
vol de les fórmules establertes per la normativa vigent.
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2. Les actuacions a implementar s’hauran de guiar pel Programa-Memòria 
aprovat, podent ser aquestes ampliades amb recursos aliens al Fons o modificades 
de forma raonada, sempre d’acord amb les necessitats que es vagin identificant du-
rant la implementació del Programa-Memòria en qüestió.

3. Cadascuna de les actuacions finançades s’ha d’executar en un termini màxim 
de cinc anys, sens perjudici de les pròrrogues que hi pugui haver.

4. Per tal de garantir la coordinació del conjunt d’accions recollides al Progra-
ma-Memòria d’intervenció integral, l’ens local responsable de la seva execució cre-
arà una Oficina Local del Pla de Barris amb personal i recursos suficients per des-
envolupar aquesta tasca.

5. Les modalitats de seguiment i avaluació de les actuacions per part del Govern 
de la Generalitat seran establertes en el desplegament reglamentari de la Llei.»

Esmena 8
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 8

«Article 8. Àrees d’atenció especial intervenció prioritària
S’entén per àrea d’atenció especial zona d’intervenció prioritària una àrea urba-

na, barri o vila de certa homogeneïtat i continuïtat urbanística, pertanyent a un o 
diversos municipis, que permet una delimitació que correspon a una realitat física, 
morfològica i econòmico-social que es trobi en alguna de les situacions descrites a 
l’article 9.»

Esmena 9
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 9

«Article 9. Criteris per determinar les àrees d’atenció especial d’intervenció 
prioritària

1. Als efectes d’aquesta llei, es consideren àrees d’atenció especial d’intervenció 
prioritària els barris, viles i àrees urbanes que es troben en alguna de les situacions 
següents i que, en tot cas, presenten una elevada concentració de població amb ni-
vells de renda inferiors a la mitjana de l’entorn.

a) Patir un procés de degradació arquitectònica, urbanística o estar afectada per 
dèficits en els serveis i les instal·lacions dels habitatges.

b) Comptar amb un parc d’habitatge degradat, amb dèficits d’eficiència energè-
tica i d’accessibilitat, un elevat índex de desnonaments, ocupacions, sobre-ocupaci-
ons, infrahabitatges, i abandonament residencial.

c) Patir una situació d’increment accelerat del preu del lloguer o dels habitatges 
o ser considerada una àrea amb mercat d’habitatge tens.

d) Suportar dèficits urbanístics, insuficiència de serveis públics o amb degrada-
ció mediambiental de la zona, amb especial èmfasi en aquells conjunts declarats 
com a béns d’interès cultural o similar, i del patrimoni històric-arquitectònic.

e) Estar especialment exposats als efectes del canvi climàtic, així com disposar 
d’una insuficient qualitat de l’aire, de l’aigua, amb un elevat nivell de contaminació 
acústica o una manca d’espais verds o de refugis climàtics suficients.

f) Patir problemes d’accessibilitat deficient o mobilitat poc sostenible.
g) Estar afectada per una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua, subs-

titució accelerada o l’envelliment de la població, o bé per un creixement massa ac-
celerat d’aquesta que no pugui ser assumit des del punt de vista urbanístic o dels 
serveis públics.

h) Experimentar greus problemes econòmics i socials, bé per una elevada con-
centració de població amb nivells de renda inferiors a la mitjana de l’entorn o bé per 
patir dinàmiques d’expulsió d’aquesta població, incloent les situacions de pobresa 
energètica i les conseqüències en l’accés a l’habitatge que siguin derivades del com-
portament dels seus preus.
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i) Estar afectada per la segregació i l’abandonament escolar, problemes de salut, 
dèficits en atenció primària, una elevada taxa d’atur, un acusat grau de pobresa, una 
dèbil taxa d’activitat econòmica, un percentatge significatiu de població en risc d’ex-
clusió social o de persones que perceben pensions assistencials i pensions no contri-
butives, entre d’altres indicadors socials.

2. Els criteris i indicadors d’avaluació objectiva que s’utilitzaran per identificar 
les àrees d’atenció especial zones d’intervenció prioritària s’hauran d’establir per 
reglament.»

Esmena 10
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 10

«Article 10. Àmbits d’actuació
1. Son susceptibles d’obtenir el finançament que es regula en aquesta llei els pro-

grames que incorporin actuacions de caràcter transversal en cadascun dels següents 
àmbits: 

a) Transformacions físiques: urbanisme, habitatge i eficiència energètica.
b) Transició ecològica: emergència climàtica i infraestructura verda.
c) Acció sòcio-comunitària: reducció de les desigualtats, equitat de gènere, salut, 

educació i economia.»

Esmena 11
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 11 i addicció d’un punt 11.7

«1. Les actuacions d’aquest àmbit fan referència a les polítiques urbanístiques, de 
rehabilitació urbana, espai públic, equipaments comunitaris, serveis tècnics urbans 
i intervenció en els habitatges, tant en el seu interior com en els elements comuns de 
les edificacions, amb especial incidència en la millora de les condicions d’habitabi-
litat, l’eficiència energètica i l’accessibilitat. També podran incorporar-se en aquest 
àmbit actuacions relatives a l’eficiència hídrica en els edificis i els habitatges o la 
millora dels diferents serveis tècnics urbans.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han d’abordar, entre d’altres, mesu-
res que persegueixin els següents objectius: 

a) Mesures orientades a fomentar transformacions urbanístiques que facin els 
entorns urbans més diversos, segurs, accessibles i inclusius.

b) Mesures orientades a garantir el dret a l’accés a l’habitatge, així com la digni-
ficació dels edificis i dels seus habitatges.

c) Mesures d’eficiència energètica en els edificis i els habitatges, que afavoreixin 
una transició energètica justa i que tinguin en compte l’empoderament de la ciuta-
dania, millorin l’accés a l’energia i redueixin l’impacte de la pobresa energètica.

3. Per a les actuacions en matèria de rehabilitació urbana, renovació i eficiència 
energètica i promoció d’habitatges assequibles previstes en aquesta llei podran deli-
mitar-se àmbits que s’anomenaran unitats de rehabilitació.

4. La rehabilitació d’edificis i habitatges comportarà, si s’escau, la transformació 
estructural per aconseguir unes condicions mínimes d’habitabilitat que comporti 
habitatges dignes, assequibles i eficients energèticament, que elimini situacions d’in-
frahabitatge o de degradació residencial i que faciliti la regeneració urbana.

5. La rehabilitació energètica es fonamentarà en l’increment de l’eficiència ener-
gètica dels edificis, mesurada a través dels estàndards de qualificació energètica. Ha 
de ser dissenyada amb l’objectiu de millorar la qualificació energètica en almenys 2 
lletres (de la A a la G), prioritzant el subministrament d’energies renovables i mini-
mitzant les emissions de gasos efecte hivernacle.

6. La producció distribuïda d’energies renovables per a autoconsum i venda d’ex-
cedents, es basarà en la possibilitat d’acollir dites instal·lacions en els respectius edi-
ficis, conjunts d’edificis, equipaments o espais comunitaris.
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7. Els ens locals que rebin finançament del Fons hauran d’impulsar un programa 
proactiu d’assessorament i suport a comunitats de propietaris, identificant les fin-
ques amb més necessitats de rehabilitació i fomentant i acompanyant els processos 
de rehabilitació en les mateixes.»

Esmena 12
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 12

«Article 12. Transició ecològica
1. Les actuacions d’aquest àmbit fan referència a les polítiques ambientals de 

transició ecològica, amb especial atenció als efectes del canvi climàtic i a la mo-
bilitat sostenible i assequible, els serveis ambientals el desplegament de la infra-
estructura verda urbana. També podran incorporar-se en aquest àmbit actuacions 
relatives a diferents serveis ambientals (aigua, residus, etc.), mobilitat sostenible i 
assequible o sobirania alimentària.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han d’abordar, entre d’altres, mesu-
res que persegueixin els següents objectius: 

a) Mesures destinades a la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació urbana en-
front els seus efectes.

b) Mesures d’ampliació i millora de la infraestructura verda urbana que perse-
gueixin la renaturalització, la preservació de la biodiversitat urbana i que generin 
un impacte positiu per a la salut, la qualitat de l’entorn i la vida de les persones re-
sidents, així com la resiliència dels espais urbans.»

Esmena 13
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 13

«Article 13. Acció sòcio-comunitària inclusiva i amb perspectiva de gènere
1. Les actuacions d’aquest àmbit han d’incidir en el desenvolupament territorial 

de l’àrea d’actuació, amb una especial atenció en les polítiques de gènere i en tots 
aquells aspectes de la vida de les persones i de la comunitat que permeten la capaci-
tació, desenvolupament i millora de l’autonomia personal, així com en el foment de 
la cohesió social, la participació, l’empoderament i els vincles comunitaris.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han d’abordar, entre d’altres, me-
sures que persegueixin els següents objectius: 

a) Mesures destinades a reduir les desigualtats socials, eradicant les situacions 
de la vulnerabilitat, desprotecció i exclusió, i fomentant l’empoderament de la ciu-
tadania i la cohesió social.

b) Mesures per promoure l’equitat de gènere en àmbits com l’ús i el disseny de 
l’espai públic, l’accés als serveis i a l’habitatge, l’educació i la salut, les oportunitats 
laborals o l’accés a les tecnologies digitals; així com mesures per combatre la vio-
lència masclista o de gènere i la violència domèstica.

c) Mesures per millorar la situació de salut individual i de la comunitat en les 
seves dimensions físiques, psicològiques i socials; així com mesures per evitar l’aï-
llament relacional i la soledat, el deteriorament o la fractura de les xarxes familiars.

d) Mesures destinades a la infància i la població jove, la millora dels nivells for-
matius de la població resident i a la reducció de l’escletxa digital

e) Mesures orientades a l’increment de l’ocupació efectiva i de qualitat i a la pro-
moció i la diversificació del teixit productiu local, fomentant el comerç de proximitat 
i l’economia social i solidària.

3. S’incorporarà entre les accions d’aquest àmbit un Pla de Desenvolupament 
Comunitari d’Acció Social Inclusiva amb l’objectiu de garantir la incidència de la 
ciutadania en l’agenda pública del barri o vila i fomentar la seva auto-organització 
per a la satisfacció de les necessitats col·lectives. A través d’aquest Pla es definirà, 
amb la implicació dels diferents agents del barri i els seus residents, el conjunt de 
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l’estratègia de desenvolupament territorial de l’àrea urbana sobre la que s’intervé, 
incloent-hi també les actuacions relatives a la resta d’àmbits d’actuació.»

Esmena 14
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 14

«Article 14. Procediment de participació del Fons
1. D’acord amb aquesta llei i els instruments que la desenvolupen, el Departa-

ment de la Presidència realitzarà anualment una convocatòria tant per al finança-
ment de nous projectes d’intervenció integral com per a donar continuïtat a aquells 
projectes d’intervenció integral ja finalitzats i que requereixin d’intervencions per tal 
de mantenir o intensificar les transformacions ja iniciades.

2. La participació en les convocatòries per a l’obtenció de finançament d’aquest 
Fons no és incompatible amb el fet de rebre o haver rebut finançament d’altres pro-
grames de regeneració urbana per a la mateixa àrea urbana, si bé aquest fet pot 
condicionar el percentatge de finançament atorgat a través d’aquest Fons.»

Esmena 15
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1 de l’article 15

«Article 15. Programa-Memòria
1. Els ens locals o supralocals que sol·licitin el finançament del Fons han d’elabo-

rar participativament un Programa-Memòria on es justifiqui la necessitat d’actuació 
en les matèries del Capítol III, així com la definició de les actuacions que es projec-
ten per a la consecució dels objectius establerts i la delimitació de l’àrea d’atenció 
especial la zona d’intervenció prioritària.»

Esmena 16
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 1 bis a l’article 15

«1.bis. Es distingeixen dos tipus de Programa-Memòria d’acord amb les tipologi-
es prèviament establertes en aquesta Llei: 

a) Programes-Memòria per a nous projectes d’intervenció integral, destinats a 
àrees urbanes que no han rebut finançament prèviament o que, tot i haver-lo rebut 
–d’aquest Fons o d’altres programes de regeneració urbana–, plantegen la necessi-
tat d’una nova intervenció.

b) Programes-Memòria de continuïtat, destinats a àrees urbanes que ja han re-
but finançament d’aquest Fons o d’altres programes de regeneració urbana i que 
plantegen intervencions per tal de mantenir o intensificar les transformacions ja 
iniciades.»

Esmena 17
GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra f de l’article 15.2

«Article 15.2
f) El model de governança proposat, explicitant tant la distribució de tasques 

i responsabilitats entre els membres del partenariat público-comunitari sol·licitant 
com la relació amb les diferents administracions públiques involucrades i altres 
agents econòmics i socials.»

Esmena 18
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 16

«Article 16. Comissió per a la gestió del Fons
1. Les sol·licituds i Programes-Memòria presentats seran examinades per una Co-

missió per a la gestió del Fons. La composició i el règim de funcionament d’aquesta 
comissió es determina per reglament, amb la consulta prèvia de les entitats repre-
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sentatives dels ens locals. La Comissió haurà de ser paritària i estar integrada per 
representants de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i de la 
societat civil, tot tenint en compte els següents paràmetres: 

a) Entre els representants de l’Administració de la Generalitat hi haurà d’haver, 
com a mínim, membres dels Departaments competents en els següents àmbits: habi-
tatge, energia, atenció social i comunitària, salut, educació, treball i governs locals.

b) Entre els representants de les Administració local hi haurà d’haver, com a mí-
nim, representants de les següents associacions: Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Associació de Micropobles de 
Catalunya.

c) Entre els representants de la societat civil hi haurà d’haver, com a mínim, re-
presentants de diferents col·legis professionals, de moviments veïnals i de defensa del 
dret a l’habitatge i d’entitats de l’àmbit ambiental.

2. Correspon al Conseller/a del Departament responsable de la convocatòria 
nomenar els membres d’aquesta Comissió, que podran ser renovats a cada nova 
convocatòria del Fons.»

Esmena 19
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article 17

«Article 17. Determinació dels projectes a finançar
1. Després de l’anàlisi de les sol·licituds presentades, la Comissió fa una propos-

ta d’adjudicació del Fons, tenint en compte el principi d’equitat territorial per tal de 
garantir la distribució de recursos del Fons en el conjunt del territori de Catalunya.

2. Per a la determinació dels projectes a finançar, la comissió podrà sol·licitar 
informació complementària i proposar esmenes als ens locals sol·licitants. Els Pro-
grames-Memòria que rebin finançament, amb les esmenes incorporades, s’enten-
dran com a aprovats per la Comissió.

La Comissió procedirà a l’anàlisi de les sol·licituds presentades i elaborarà un dic-
tamen de proposta d’adjudicació del Fons que elevarà al Departament corresponent.

Aquesta proposta ha de tenir en compte el principi d’equitat territorial.»

Esmena 20
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou capítol VI

Capítol VI. Govern de les transformacions urbanes

Esmena 21
GP d’En Comú Podem
D’addició de l’article 18 bis. al nou capítol VI

«Article 18 bis. Àmbits de tempteig i retracte
Totes les àrees d’intervenció prioritària que rebin finançament a través d’aquesta 

llei seran delimitades com a àmbits de tempteig i retracte.»

Esmena 22
GP d’En Comú Podem
D’addició de l’article 18 ter al nou capítol VI

«Article 18 ter. Cens emfitèutic
1. Els habitatges i locals que es beneficiïn directament de l’aplicació d’aquesta 

llei, ja sigui a través de millores en el propi immoble o en els elements comunitaris 
de l’edificació, seran inscrits en un cens emfitèutic per tal que, en cas de transmissió, 
el valor de la inversió realitzada per la Generalitat sigui retornada.

2. La Generalitat és l’administració responsable de la creació i gestió d’aquest 
cens.

3. Els recursos recaptats a través de l’aplicació d’aquest cens es destinaran al fi-
nançament del Fons de recuperació social, urbana i ambiental creat per aquesta llei.»
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Esmena 23
GP d’En Comú Podem
D’addició de l’article 18 quater.al nou capítol VI

«Article 18 quater. Àrees amb mercat d’habitatge tens
Totes les àrees d’atenció especial d’intervenció prioritària que rebin finançament 

a través d’aquesta llei seran automàticament declarades com a àrees amb mercat 
d’habitatge tens.»

Esmena 24
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un capítol VII i modificació dels articles 19 i 20 i d’integració dels 
mateixos en capítol VII

«Capítol VII. Assessorament, anàlisi i avaluació
Article 19. Oficina Tècnica de Barris i Viles
1. El Govern de la Generalitat es dotarà d’una Oficina Tècnica de Barris i Viles 

amb els següents objectius: 
a) Oferir suport i assessorament als ens locals en tot allò referit a aquesta Llei.
b) Analitzar la vulnerabilitat urbana i els processos de segregació sòcio-espacial 

al conjunt del país.
c) Avaluar els efectes de les polítiques de regeneració urbana, en especial els de-

rivats de l’aplicació d’aquesta Llei.
2. L’Oficina Tècnica de Barris i Viles tindrà atribuïdes, entre d’altres, les se-

güents funcions: 
a) Assessorar i col·laborar amb els ens locals o supralocals que optin i/o obtin-

guin finançament del Fons previst en aquesta llei.
b) Assessorar i col·laborar amb aquelles organitzacions socials que, a nivell de 

barri o de vila, vulguin participar en la redacció del Programa-Memòria per optar 
a rebre finançament del Fons previst en aquesta llei, així com en la seva execució en 
cas de rebre finançament.

c) Donar suport directe o indirecte als municipis de menys de 20.000 habitants 
per a l’elaboració i redacció del Programa-Memòria per optar a rebre finançament 
del fons previst en aquesta llei.

d) Donar suport directe o indirecte als municipis de menys de 20.000 habitants 
per a la gestió i execució d’aquells projectes que rebin finançament del fons previst 
en aquesta llei, amb especial atenció a les comunitats de propietaris d’aquelles fin-
ques susceptibles de rebre recursos per a la seva rehabilitació.

e) Impulsar l’anàlisi de la vulnerabilitat urbana al conjunt de Catalunya, així 
com el desenvolupament dels indicadors necessaris per fer-ho, tot garantint la dis-
ponibilitat de dades a escala de barri per a tota Catalunya.

f) Identificar àrees urbanes susceptibles de ser considerades àrees d’atenció es-
pecial.

g) Impulsar l’avaluació de les polítiques de regeneració urbana en general i, en 
particular, del desplegament d’aquesta llei i dels projectes finançats per la mateixa.

h) Generar un banc de bones pràctiques amb actuacions que puguin ser escala-
bles o que es puguin replicar en diferents territoris

i) Coordinar l’actuació dels diferents Departaments de la Generalitat en les àrees 
urbanes que rebin finançament del Fons previst en aquesta llei.

3. Per tal de desenvolupar aquestes funcions l’Oficina Tècnica de Barris i Viles 
serà dotada de recursos humans i econòmics i podrà col·laborar amb institucions i 
grups de recerca especialitzats en l’àmbit de la segregació sòcio-espacial, les políti-
ques urbanes i la transició ecològica.

Article 20. Seguiment i avaluació dels projectes
1. El desenvolupament d’aquesta Llei serà objecte d’avaluació periòdica per part 

del Govern de la Generalitat, que haurà de presentar al Parlament un informe deta-
llat del seu funcionament i resultats cada quatre anys.
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2. Les modalitats d’avaluació i seguiment de cada un dels Programes-Memòria 
d’actuació finançats pel Fons seran establertes per reglament.

3. Es crea un Consell Assessor integrat per professionals de reconegut prestigi en 
l’àmbit de l’urbanisme, les ciències ambientals, els serveis socials, la dinamització 
econòmica i l’associacionisme ciutadà, per tal d’assessorar el Govern de la Genera-
litat i els ens locals en tots aquells aspectes que puguin contribuir al bon funciona-
ment i avaluació de les actuacions previstes en aquesta Llei.»

Esmena 25
GP d’En Comú Podem
De supressió

«Tercera. Derogació
Amb l’entrada en vigor de la present Llei es deroga la Llei 2/2004, de 4 de juny, 

de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.»

Esmena 26
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

«Quarta. Plans i programes de la Generalitat en les àrees d’atenció especial
La Generalitat de Catalunya podrà utilitzar les àrees d’atenció especial que ha-

gin rebut finançament del Fons previst en aquesta llei com a unitats geogràfiques 
en les quals desplegar qualsevol Pla o Programa que tingui entre els seus objectius 
la millora de les condicions de vida de la població dels barris i viles en situació de 
vulnerabilitat.»

Esmena 27
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

«Cinquena. Finançament del Fons de recuperació social, urbana i ambiental de 
barris i viles

Més enllà dels instruments previstos en aquesta mateixa Llei, la Generalitat de 
Catalunya podrà dotar-se d’altres mecanismes específics destinats a finançar el del 
Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles.»

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 71734)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de millora urbana, ambiental 
i social dels barris i viles (tram. 202-00019/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició a l’exposició de motius

«Exposició de motius
Un bon nombre de barris i viles de Catalunya pateixen una problemàtica social 

i ambiental acusada, indicador del fracàs del model capitalista i neoliberal que per-
petua i incrementa les desigualtats socials, perjudicant de forma extrema les classes 
populars. Es tracta en la majoria de casos d’àrees resultants de processos d’urba-
nització expansius i poc ordenats en els què la població ha de fer front a dificultats 
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en l’accés als subministraments bàsics, el deteriorament dels espais públics, la insu-
ficient cobertura d’equipaments i serveis públics, la baixa qualitat de l’edificació o 
densitats massa elevades. Als problemes estructurals s’afegeix el fet que són aquests 
barris i viles les que més fortament reben els impactes les crisis socials i econòmi-
ques, amb les seves seqüeles d’increment de l’atur, la precarietat, la pobresa i els 
desnonaments; a la vegada que son determinats col·lectius dins d’aquestes àrees ur-
banes els qui més pateixen aquests efectes, essent les dones les qui experimenten 
una major desigualtat i les que acostumen a assumir les tasques de cura.»

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició a l’exposició de motius

«La tipologia dels barris i àrees urbanes on es concentren les situacions de major 
vulnerabilitat inclou, en particular, nuclis històrics degradats, polígons d’habitatge 
de massa i sectors nascuts de processos d’urbanització marginal o poc regulada. Tot 
i que aquests fenòmens d’exclusió es vinculen habitualment als barris de les àrees 
metropolitanes i de les grans ciutats, en els darrers anys s’ha constatat que aquestes 
problemàtiques afecten també als barris de muntanya i a les poblacions de la Cata-
lunya interior, ja sigui en les ciutats i viles d’antiga tradició manufacturera, agro-in-
dustrial o comercial, com capitals comarcals i altres localitats que articulen i presten 
serveis de tota mena a un conjunt de pobles i viles del seu entorn.»

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició a l’exposició de motius

«En aquesta conjuntura resulta peremptori una acció dels poders públics que 
tingui per objectiu reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes de la crisi cli-
màtica sobre la població a través de la millora de les condicions de vida en els bar-
ris i àrees més desafavorits. Aquesta acció hauria de ser dràsticament estructural, 
capgirant la consideració actual de l’habitatge i l’energia com a bens de mercat per 
la del dret a la vida digna de tothom com a prioritat pública. Mentrestant es poden 
impulsar mesures pal·liatives, però aquestes mai resoldran per si mateixes ni de for-
ma sostinguda les desigualtats ni les situacions de vulnerabilització. A aquestes fi-
nalitats pal·liatives respon la present Llei.»

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició a l’exposició de motius

«Catalunya compta amb una notable tradició de polítiques de millora urbana. 
En aquesta destaca en particular les iniciatives empreses pels ajuntaments a partir 
del retorn de la democràcia municipal, impulsades en molts casos per les reivin-
dicacions de les associacions de veïns. Pel que fa a les actuacions impulsades per 
la Generalitat descolla l’experiència de la Llei 2/2004 de millora de barris, viles 
i àrees urbanes que requereixen d’atenció especial, que constitueix un antecedent 
directe de la norma present i va permetre intervenir en un elevat nombre de barris 
de tot el país. Les convocatòries de la Llei 2/2004 varen quedar interrompudes a 
partir de l’any 2011, però tant diversos ajuntaments com el Parlament de Catalunya 
ha reclamat de manera reiterada la conveniència de reprendre-les. Tant és així que 
l’Ajuntament de Barcelona ha decidit impulsar des de l’any 2016 un Pla de Barris 
específic en el seu terme municipal. Amb tot, mentre aquestes mesures es trobin in-
serides en un marc neoliberal on l’habitatge i l’energia són mercaderia especulativa 
en mans dels interessos del capital, cap d’aquestes inversions públiques és definiti-
vament transformadora, i cap llei de millora podrà revertir les condicions precàries 
i gravíssimes mancances que oprimeixen a la majoria de la població del país, les 
classes populars, privant-les del dret a l’habitatge digne, a l’energia sostenible i a 
entorns vitals comunitaris i saludables.»
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 2 de l’article 1

«Article 1. Objecte
1. [...]
2. El Fons té per finalitat reduir pal·liar les desigualtats socials i fer front al la 

crisi ambiental a través de la millora de les condicions de vida de la població en els 
barris i viles que pateixen dèficits urbanístics, baixa qualitat de l’edificació, manca 
d’equipaments i serveis, dificultats d’accessibilitat, riscos ambientals, exposició se-
vera als efectes de l’emergència climàtica, així com alta vulnerabilitat social i riscos 
d’exclusió.»

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 1 de l’article 2

«Article 2. Objectius generals
Els objectius generals que persegueix aquesta llei són: 
1. La reducció de les desigualtats socials i territorials, tot fent front a les causes 

i alguns dels efectes de la segregació residencial.»

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 3 bis a l’article 2

«Article 2
[...]
3 bis. L’erradicació de les discriminacions per motius d’origen, ètnia o raça, 

capacitisme i aporofòbia.»

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 2 de l’article 3

«Article 3. Criteris per al desplegament 
Els principis generals que han d’inspirar a les administracions en el desenvolu-

pament d’aquesta llei són els següents: 
1. [...]
2. La col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals, basada en els 

principis de la lleialtat institucional i la subsidiarietat, tot prioritzant la intervenció 
en les àrees urbanes amb major vulnerabilitat social o en procés de vulnerabilitza-
ció reversible.»

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 4 de l’article 3

«Article 3. Criteris per al desplegament 
[...]
4. La implicació de la ciutadania en sentit ampli i no excloent en la diagnosi de 

la situació de partida, la formulació dels objectius, així com la definició, la gestió i 
l’avaluació de les actuacions.»

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 5 de l’article 3

«Article 3. Criteris per al desplegament 
[...]
5. La voluntat de governar els efectes de les transformacions resultants de l’apli-

cació de la Llei, per tal de garantir que els seus beneficis redundin en la ciutadania 
població resident en els barris, viles i àrees urbanes on s’intervé.»
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Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 
De supressió i addició al punt 1 de l’article 9

«Article 9. Criteris per determinar les àrees d’intervenció prioritària
1. Als efectes d’aquesta llei, es consideren àrees d’intervenció prioritària els bar-

ris, viles i àrees urbanes que es troben de forma més aguditzada sota les conseqüèn-
cies destructives del capitalisme travessant les vides de les classes populars, i per 
tant en alguna en tres o més de les situacions següents:»

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un epígraf j al punt 1 de l’article 9

«Article 9. Criteris per determinar les àrees d’intervenció prioritària
1. [...]
j) Tenir població víctima de la llei d’estrangeria o d’altres formes de violència 

burocràtica que queden normalment excloses del sistema públic i són inexistents a 
efectes de padró o ajuts socials.»

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 2 de l’article 12

«Article 12. Transició ecològica
1. [...]
2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han d’abordar les qüestions plan-

tejades a la Llei de Canvi Climàtic catalana i incloure, entre d’altres, els següents 
objectius:»

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 1 de l’article 13

«Article 13. Acció sòcio-comunitària inclusiva i amb perspectiva de gènere
1. Les actuacions d’aquest àmbit han d’incidir en el desenvolupament territorial 

de l’àrea d’actuació, amb una especial atenció en les polítiques de gènere antiracis-
tes, antiaporofòbiques i anticapacitistes i en tots aquells aspectes de la vida de les 
persones i de la comunitat que permeten la capacitació, desenvolupament i millora 
de l’autonomia personal, així com en el foment de la cohesió social, la participació, 
l’empoderament i els vincles comunitaris.»

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició a l’article 16

«Article 16. Comissió per a la gestió del Fons
Les sol·licituds i Programes-Memòria presentats seran examinades per una Co-

missió per a la gestió del Fons. Aquesta comissió estarà integrada per representants 
de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i de la societat civil de 
les zones d’atenció prioritària. Entre els representants de la societat civil hi haurà 
d’haver entitats o moviments de defensa dels drets dels col·lectius potencialment més 
discriminats (per patriarcat, masclisme, racisme, capacitisme, aporofòbia, etc.).»

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 2 de l’article 18

«Article 18. Finançament
1. [...]
2. Les administracions actuants, per tal de cobrir –total o parcialment– el cofi-

nançament que els correspongui, podran establir contribucions especials o quotes 
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urbanístiques a càrrec dels propietaris beneficiaris de l’actuació, quan es donin els 
requisits previstos en la legislació pertinent i quan aquesta mesura no comporti un 
greuge per a les persones amb rendes més baixes.»

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP 

CUP-NCG

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre 
de 2022, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia (tram. 202-00026/13) i les esmenes presentades, d’acord 
amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és inte-
grada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Silvia Paneque Sureda

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Jenn Díaz Ruiz

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Ester Vallès Pelay

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Mónica Lora Cisquer

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Grup Parlamentari de Ciutadans
Anna Grau Arias 

Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills
202-00027/13

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre 
de 2022, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de 
llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a 
dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (tram. 202-00027/13) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del 
Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Beatriz Silva Gallardo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Jenn Díaz Ruiz

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Ester Vallès Pelay

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Mónica Lora Cisquer

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Grup Parlamentari de Ciutadans
Anna Grau Arias 

Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
sobre les dones iranianes
401-00022/13

ACORD DE LA JUNTA

27.09.2022

El 13 de setembre de 2022, la jove kurda Mahsa Amini, de vint-i-dos anys, va 
ésser detinguda per l’anomenada policia de la moralitat de la República Islàmica 
de l’Iran amb el pretext que portava incorrectament el vel. Amb la detenció, Amini 
va ésser traslladada a una comissaria de policia per a una suposada sessió de ree-
ducació d’una hora de durada. Tanmateix, unes hores més tard va ingressar en un 
hospital de Teheran després d’haver patit una agressió física per part dels agents de 
policia, cosa que es pot qualificar de brutalitat policial i, fins i tot, de tortura. Mahsa 
Amini va morir a l’hospital el 16 de setembre a conseqüència d’un infart i un coma.

El cas d’Amini ha provocat tot un conjunt de protestes i manifestacions ciuta-
danes per a reivindicar els drets fonamentals de les dones, que són també drets hu-
mans. A l’Iran, no dur el vel pot significar l’empresonament i la pèrdua de la feina, 
ja que és obligatori des de la revolució islàmica del 1979. I tot i que les autoritats 
iranianes han ordenat una investigació sobre el que va passar a la comissaria on van 
traslladar Amini, les protestes ciutadanes han estat durament reprimides i, actual-
ment, segons dades oficials, gairebé vint persones hi han perdut la vida.

A més, el govern iranià aplica la censura bloquejant la connexió a Internet per 
a evitar que les protestes es continuïn estenent per les xarxes socials, que han con-
tribuït a difondre el cas d’Amini. De fet, el 25 de setembre les autoritats iranianes 
van detenir Nilufar Hamedi, la primera periodista a donar la notícia sobre la mort 
d’Amini, que actualment està retinguda en una presó juntament amb una altra pe-
riodista i un fotògraf. Arran de les protestes subsegüents s’ha desfermat una cruel 
repressió que ja ha causat un nombre indeterminat de morts. El Parlament de Cata-
lunya condemna aquesta repressió.

Independentment de les lleis d’un país, els drets humans i fonamentals han d’es-
devenir preeminents en la condició ciutadana i en la vida social i col·lectiva. L’obli-
gació, a l’Iran, de cobrir-se la cara totalment o parcialment contradiu directament la 
Carta de les Nacions Unides del 1945 i el Pacte internacional de drets civils i polítics 
del 1966, que advoquen per la igualtat entre homes i dones, i també la Convenció de 
les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les 
dones, del 1979. L’organització Amnistia Internacional ha sol·licitat una investigació 
criminal per la mort d’Amini i considera l’obligatorietat del vel abusiva, degradant i 
discriminatòria per a la dona.

És per això que el Parlament de Catalunya: 
1. Condemna l’assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la 

moral de l’Iran.
2. Condemna qualsevol forma de tortura, molt especialment per motius derivats 

de l’extremisme religiós.
3. Condemna l’empresonament de la periodista Nilufar Hamedi i de la resta de 

periodistes empresonats per haver informat sobre la mort d’Amini i n’exigeix l’alli-
berament, alhora que exigeix que es respecti la llibertat de premsa i d’informació.

4. Mostra la seva solidaritat amb les dones iranianes, amb totes les dones que 
s’enfronten a qualsevol tipus de discriminació i amb els homes que comparteixen 
llur lluita.
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5. Considera necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que 
han provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les responsabilitats políti-
ques, civils i penals que en derivin.

6. Condemna qualsevol norma que estableixi l’obligatorietat del vel, ja que 
atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin, i reclama que 
es dissolgui la policia de la moral.

7. Demana a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europa que 
donin suport a la societat civil iraniana, que lluita per les llibertats i els drets de les 
dones per a avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just.

8. Demana a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea 
que evitin de legislar o de desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la in-
dumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i 
viure com vulguin allà on siguin.

9. Lamenta la criminalització, l’assenyalament i la hipervigilància que dones 
d’arreu del món, també a Catalunya, han de patir per l’ús del vel i insta les institu-
cions públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques 
que puguin incórrer en aquesta persecució.

10. Condemna l’ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que es fa de l’assassi-
nat de Mahsa Amini per a validar discursos d’odi i discriminació.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia 

Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez 
(president-portaveu), G Mixt; portaveus

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la investigació oberta el 9 d’abril de 2022 
amb relació al document «Prevenció de riscos en l’exercici de 
potestats públiques durant la crisi de la Covid-19: recordatoris, 
recomanacions i recursos per al foment de la integritat»
354-00159/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 72408).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 29.09.2022.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Atenció Sanitària i 
Participació davant la Comissió de Salut perquè expliqui el decret del 
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
356-00844/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del GP 
ERC (reg. 72373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat 
Catalano-Balear d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui la seva campanya #enshiposem!
356-00845/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del GP 
ERC (reg. 72374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
per a la Prevenció de les Fractures per Osteoporosi davant la 
Comissió de Salut perquè presenti el projecte «Fractures per 
fragilitat. Repte polític, social i sanitari per a un envelliment 
saludable»
356-00846/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del GP 
ERC (reg. 72375).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
investigació oberta el 9 d’abril de 2022 amb relació al document 
«Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la 
crisi de la Covid-19: recordatoris, recomanacions i recursos per al 
foment de la integritat»
356-00847/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 72409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Roger Parellada, director de Basic 
Devices, SL, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
investigació oberta el 9 d’abril de 2022 amb relació al document 
«Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la 
crisi de la Covid-19: recordatoris, recomanacions i recursos per al 
foment de la integritat»
356-00848/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 72410).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Torra i Pla, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la investigació oberta el 9 d’abril de 2022 amb relació al document 
«Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la 
crisi de la Covid-19: recordatoris, recomanacions i recursos per al 
foment de la integritat»
356-00849/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 72411).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la investigació oberta el 9 d’abril de 2022 amb relació al document 
«Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la 
crisi de la Covid-19: recordatoris, recomanacions i recursos per al 
foment de la integritat»
356-00850/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 72412).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta primera en 
funcions de presidenta del Parlament de Catalunya davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la investigació oberta el 
9 d’abril de 2022 amb relació al document «Prevenció de riscos 
en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la Covid-19: 
recordatoris, recomanacions i recursos per al foment de la integritat»
356-00851/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 72413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció 
Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el procés de selecció per proveir 151 places de funcionaris del 
cos subaltern reservat a persones amb discapacitat intel·lectual
356-00853/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 72433).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.09.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Nacional d’Infermeres Especialistes sense Títol Oficial (EESTO) 
davant la Comissió de Salut perquè informi dels seus objectius
356-00854/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del GP 
ERC, Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 72441).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2022.

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
director del Centre d’Estudis d’Opinió sobre l’activitat i els treballs 
previstos d’aquest organisme
359-00021/13

SOL·LICITUD

Presentació: Director del Centre d’Estudis d’Opinió (reg. 72282).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.09.2022.
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