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Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per als alumnes de
les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró
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Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP
Blanes 2
250-00703/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de trens de rodalia
a Premià de Mar
250-00714/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per mitjà de la Llei
orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
250-00715/12
Presentació: GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant Llorenç Savall
250-00716/12
Presentació: GP PSC-Units
Taula de contingut
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Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12
Presentació: GP PSC-Units
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250-00718/12
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Proposta de resolució contra l’esclavitud
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Presentació: Francesc de Dalmases i Thió, juntament amb un altre diputat del GP JxCat, Ruben
Wagensberg Ramon, del GP ERC, Susana Beltrán García, del GP Cs, Ferran Pedret i Santos,
del GP PSC-Units, Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP, Alejandro Fernández Álvarez,
del SP PPC
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Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
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Presentació: GP JxCat, GP ERC
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Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs, Xavier Quinquillà Durich, del GP JxCat, Bernat
Solé i Barril, del GP ERC, Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units, Jéssica Albiach Satorres,
del GP CatECP, Carles Riera Albert, del SP CUP-CC, Andrea Levy Soler, del SP PPC
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3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018
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Debat de l’Informe en la Comissió i tramesa al Ple
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Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi
Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
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Substitució de diputats
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de 2017
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Adscripció de diputats del GP CatECP
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Adscripció de diputats del GP CatECP
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 53/XII, sobre els centres de formació d’adults
290-00038/12
Rectificació del text presentat
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Control del compliment de la Resolució 81/XII, sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats
290-00066/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 106/XII, sobre la implantació de la metodologia BIM a l’Administració
290-00088/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 107/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013
290-00089/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 108/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya,
corresponent al 2014 i el 2015
290-00090/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 109/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis del 2011 al
2014
290-00091/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 110/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014
290-00092/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 119/XII, sobre l’increment de recursos educatius per als alumnes amb necessitats educatives especials a Santa Coloma de
Gramenet
290-00101/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 120/XII, sobre el finançament dels centres
de noves oportunitats de Cornellà de Llobregat
290-00102/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 121/XII, sobre la sostenibilitat de l’oferta
formativa per a joves en risc d’exclusió social
290-00103/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 122/XII, sobre el millorament de l’oferta pública de formació dels docents
290-00104/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 123/XII, sobre la construcció de l’Institut
Escola del Bosc, de Rubí
290-00105/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 125/XII, sobre la formació del professorat
d’educació primària i secundària en alumnes diagnosticats de trastorn de l’espectre autista
290-00107/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 126/XII, sobre la planificació educativa
290-00108/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 127/XII, sobre el manteniment del cicle formatiu de grau superior de documentació sanitària a l’Institut La Ferreria, de Montcada i Reixac
290-00109/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 128/XII, sobre la presència de la filosofia
en l’ensenyament
290-00110/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
Taula de contingut
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Control del compliment de la Resolució 131/XII, sobre el garantiment de la qualitat
dels habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
290-00113/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 132/XII, sobre el millorament de la gestió de
les estacions de muntanya de la Generalitat
290-00114/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 133/XII, sobre l’ocupació d’habitatges
290-00115/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 134/XII, sobre la velocitat variable a la zona
nord de Barcelona
290-00116/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 135/XII, sobre la contaminació sonora a la
zona nord de Barcelona
290-00117/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 136/XII, sobre la carretera C-1415b al pas
per Santa Eulàlia de Ronçana
290-00118/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 137/XII, sobre la constitució d’un grup de
treball sobre la gestió i el finançament del sistema de vies de transport per carretera d’altes prestacions
290-00119/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 184/XII, sobre la devolució de la paga extraordinària dels treballadors de la Generalitat dels anys 2013 i 2014
290-00165/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 52/XII, sobre la situació de la gent gran
390-00052/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 53/XII, sobre les prioritats del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials
390-00053/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 54/XII, sobre les polítiques de joventut
390-00054/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 55/XII, sobre la política pressupostària
390-00055/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 56/XII, sobre les polítiques del coneixement
390-00056/12
Designació de la Comissió competent

78

Control del compliment de la Moció 57/XII, sobre el turisme
390-00057/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 58/XII, sobre els papers de Salamanca
390-00058/12
Designació de la Comissió competent
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença de Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i coordinador del Centre de
Sostenibilitat Territorial, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00388/12
Substanciació

79

Compareixença d’Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00390/12
Substanciació

79

Compareixença de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi d’Ambientòlegs de
Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00391/12
Substanciació

79

Compareixença d’Aitana de la Varga, jurista i professora de dret administratiu a la
Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00392/12
Substanciació
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4.88. Consells assessors del Parlament
4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
Substitució de membres
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30.

Altres tramitacions

1.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
corresponent al 2018
360-00009/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 5, tinguda el 12.03.2019,
DSPC-C 201.

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00531/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 10, tinguda el 12.03.2019, DSPC-C 203.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
250-00532/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 10, tinguda el 12.03.2019, DSPC-C 203.

Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies
festius en la funció pública per motius ideològics
250-00601/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 10, tinguda el 12.03.2019, DSPC-C 203.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
202-00037/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 31551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 31551)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i
el tractament del maltractament infantil (tram. 202-00037/12).
Esmena
GP Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels
centres educatius públics de Catalunya
202-00038/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 31550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 31550)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls
prefabricats dels centres educatius públics de Catalunya (tram. 202-00038/12).
Esmena
GP Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol,
d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques
202-00049/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.03.2019 al 28.03.2019).
Finiment del termini: 29.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de
regulació de l’impost de successions i donacions
202-00050/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.03.2019 al 28.03.2019).
Finiment del termini: 29.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.03.2019 al 28.03.2019).
Finiment del termini: 29.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.03.2019 al 28.03.2019).
Finiment del termini: 29.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència
masclista
202-00053/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 32274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, presidenta, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois,
diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición
de ley:
Proposició de llei de modificació a la llei 5/2008, de 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista per la instauració
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència
masclista
Exposició de motius
I

Lamentablement, des de l’any 2003 fins a l’actualitat s’han produït més de 900
víctimes mortals a causa de la violència de gènere. En l’any 2018 es van produir
més de 40 víctimes mortals. Aquestes xifres són molt elevades i intolerables, i per
aquest motiu, entre també els poders públics hem de trobar solucions i eines que
permetin lluitar contra aquesta xacra social.
Una de les eines que ajuden a lluitar contra aquesta xacra social són les unitats
de valoració forense integral, equips multidisciplinaris formats per psicòlegs, treballadors socials i metges forenses que donen una resposta coordinada, específica
i especialitzada entre els diferents professionals que valoraran el diagnòstic concret d’un possible cas de violència de gènere a través de l’elaboració d’informes
que permeten un diagnòstic de la violència de gènere més enllà de la simple recerca de la simptomatologia d’una agressió concreta.
Aquestes unitats són unitats que ajuden els jutges a prendre les mesures més
adients en les ordres de protecció i, per tant, ajuden a valorar la situació de les
víctimes i donen una resposta apropiada i efectiva.
La disposició addicional de la Llei orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere les va crear fa 14 anys i instava a la seva
implantació.
No obstant això, en l’actualitat ens trobem que les Unitats de Valoració Forense Integral són molt escasses a Catalunya per la qual cosa no podem parlar
d’una implantació efectiva després d’aquests catorze anys. No existeix una implantació efectiva ni a Tarragona, ni a Lleida, ni a Girona, mentre que a Barcelona, només n’existeixen en els partits judicials de Barcelona, l’Hospitalet de
Llobregat i Gavà.
Aquesta situació succeeix, ja que no existeix una regulació apropiada, ni mitjans necessaris, i per tant, no es pot fer efectiva la finalitat per a la qual han estat
creades, que no és una altra que ajudar a valorar la situació de les víctimes i donar una resposta idònia i efectiva. No podem obviar que la Fiscalia ha demanat
en nombroses ocasions la seva creació i la necessitat de reforçar les ja existents, a
causa del fet que pateixen una important sobrecàrrega, cosa que fa que es retardi
la tramitació dels procediments.
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Per tant, l’objectiu d’aquesta proposició de llei és impulsar una legislació convenient per impulsar les Unitats de Valoració Forense Integral, per tal de lluitar
contra la violència de gènere.
II

Aquesta llei està formada per tres articles i dues disposicions finals.
L’objectiu principal de la llei és regulació de les característiques de les Unitats de Valoració Forense Integral, que serà l’encarregada d’efectuar i informar,
a requeriment dels òrgans judicials amb competència en violència de gènere, les
següents actuacions:
a) Valoració integral dels efectes de la violència física, psíquica i sexual a les
dones víctimes de violència de gènere.
b) Valoració dels efectes de l’exposició a la violència i de les agressions sofertes pels fills i les filles i menors a càrrec seu.
c) Valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reincidència
de l’agressor.
d) Valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de violència de gènere previstos en la legislació vigent.
e) Les possibles propostes de mesures de protecció.
Pels motius exposats, el Grup Parlamentari de Ciutadans, presenta la següent:
Proposició de llei de modificació a la llei 5/2008, de 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista per la instauració
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència
masclista
Article primer. Addició d’un nou article 11 bis a la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Article 11 bis. (Nou) Unitats de Valoració Forense Integral
1. Les Unitats de Valoració Forense Integral seran les encarregades d’assistir els òrgans judicials mitjançant l’avaluació clínica i psicosocial de víctimes i
agressors.
2. La Conselleria que ostenti les competències en matèria d’Administració de
Justícia organitzarà, a través dels seus instituts de medicina legal, les Unitats de
Valoració Forense Integral encarregades de realitzar:
a) La valoració integral dels efectes de la violència física, psíquica i sexual a
les víctimes de violència masclista.
b) La valoració dels efectes de l’exposició a la violència i de les agressions sofertes pels fills i les filles i menors a càrrec seu.
c) La valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reincidència de l’agressor.
d) La valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de violència masclista previstos en la normativa.
e) Les possibles propostes de mesures de protecció.
Article segon. Addició d’un nou article 11 ter a la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Article 11 ter. (Nou). Composició de les Unitats de Valoració Forense Integral
1. Les Unitats de Valoració Forense Integral estaran integrades per personal
especialitzat en Medicina Forense, en Psicologia i en Treball Social i les altres
que reglamentàriament es determinin, que desenvoluparan les funcions que els
siguin pròpies sota la direcció de la persona encarregada de la coordinació de la
unitat.
2. Reglamentàriament s’establirà la composició de membres que formaran
part de les Unitats de Valoració Forense Integral en virtut de les necessitats de
cada unitat.
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Article tercer. Addició d’un nou article 11 quater a la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Article 11 quater. (Nou). Funcions de les Unitats de Valoració Forense Integral
1. El forense de guàrdia, els jutjats o la fiscalia podran sol·licitar a les Unitats
de Valoració Forense Integral l’elaboració d’un informe pericial de diagnòstic
dels possibles casos de violència de gènere.
2. Aquest informe serà únic i es realitzarà de manera conjunta i coordinada
per tot l’equip que participi en el diagnòstic dels possibles casos de violència de
gènere.
3. Als efectes de l’establert en l’apartat anterior, per cada cas de valoració es
designarà un professional de l’equip que supervisarà i coordinarà l’informe pericial.
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari

El Govern de la Generalitat desenvoluparà reglamentàriament en el termini
màxim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat d’aquesta llei.
En particular, el Govern de la Generalitat revisarà les relacions dels llocs de
treball de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, de manera que s’adeqüin a les modificacions incloses en aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a excepció de les mesures que suposin un augment de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent,
que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a
l’exercici pressupostari següent a l’entrada en vigor d’aquesta normativa.
Palacio del Parlamento, 5 de marzo de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois,
diputado, GP Cs
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3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge
203-00013/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 32167 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.03.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de març de 2019, ha
pres coneixement del Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, publicat al DOGC 7825, i ha manifestat que el termini de
30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155
del Reglament del Parlament s’inicia el dia 8 de març de 2019.
A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 5 de març de
2019, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SIG19TES0253 Projecte de decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge».
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 7 de març de 2019.
Decret llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord
amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret Llei
Preàmbul
I

La Generalitat de Catalunya, fent ús de de la competència exclusiva que li atribueix l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’habitatge,
va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Aquesta Llei
constitueix l’eix vertebrador de les polítiques públiques en matèria d’habitatge que,
en alguns aspectes concrets, ha estat complementat posteriorment per altres normes
amb rang de llei i desplegat reglamentàriament.
L’activitat legislativa i reglamentària posterior a la Llei del dret a l’habitatge
s’ha orientat a posar en marxa instruments ja previstos en aquesta Llei i a regular
noves eines jurídiques per donar resposta adequada als nous requeriments derivats
dels canvis produïts en matèria d’accés a l’habitatge, provocats fonamentalment per
l’impacte de la crisi econòmica iniciada poc després de la seva entrada en vigor. Per
això, l’activitat normativa esmentada s’ha centrat de manera molt especial en l’atenció a les persones en situació de risc d’exclusió residencial i d’emergència social en
aquesta matèria.
Tot i les mesures legals adoptades, l’accés a un habitatge digne i adequat per a
una part significativa de la població continua sent extremadament dificultosa. Es
constata que la millora de les dades macroeconòmiques no s’ha traslladat a la situació econòmica d’aquesta població, ni s’albira que s’acabi traslladant per si mateixa
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a curt termini. A aquesta incertesa s’afegeix la de la mateixa evolució de la conjuntura econòmica. En aquest moment, en què encara es pateixen els efectes de la crisi
econòmica passada, ni tan sols se’n pot descartar la temuda recaiguda que agreugi
encara més la situació en matèria d’accés a l’habitatge.
Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria d’habitatge i també
d’urbanisme es mostren insuficients per resoldre la situació extrema que es pateix
actualment en aquesta matèria. Aquests instruments s’han de reforçar, redefinir o
ampliar de manera urgent per tal d’encarar-la amb diversos elements que permetin,
en conjunt, incrementar de manera efectiva l’oferta general d’habitatges a preus moderats i, en especial, d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer, així com
facilitar-ne l’accés a la població amb recursos econòmics insuficients.
Les previsions d’aquest Decret llei emanen, alhora, de diferents mandats del
Parlament de Catalunya, com la Moció 4/XII sobre polítiques d’habitatge, aprovada
pel Ple del Parlament en sessió de 5 de juliol de 2018, la Resolució 92/XII sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada pel Ple
del Parlament en la sessió d’11 d’octubre de 2018, la Moció 13/XII sobre la pobresa
infantil, aprovada pel Ple del Parlament en la sessió del passat 25 d’octubre de 2018,
o la Resolució 133/XII sobre l’ocupació d’habitatges, aprovada per la Comissió de
Territori del Parlament de Catalunya en la sessió de 31 d’octubre de 2018.
La urgència de les mesures a què fa referència aquest Decret llei resulta de l’anàlisi del context sobre el qual actua, fonamentalment sobre l’habitatge de protecció
pública i sobre l’habitatge en règim de lloguer.
En aquest sentit, es constata el nivell baix en la promoció d’habitatge protegit
existent des de l’any 2007, tant pel que fa als promotors públics com als promotors
privats, paral·lelament amb el que succeeix amb la promoció d’habitatge lliure. Des
del 2014, s’observa que la promoció pública i privada s’està recuperant, però, situada
en els nivells més baixos des de l’any 1992.
La urgència de les mesures previstes en la norma es fa palesa si es compara el
nivell baix de promoció d’habitatge protegit amb la seva demanda elevada, reflectida
al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial (RSHPO), de la Generalitat i de Barcelona, les inscripcions en el qual experimenten un increment constant de sol·licitants. En menys de 4 anys, els sol·licitants s’han incrementat en quasi
40.000 persones, i s’ha sobrepassat els 127.000 inscrits en aquest mes de febrer de
2019 pel que fa als RSHPO de Catalunya.
Alhora, la necessitat d’establir mesures urgents que fomentin la promoció d’habitatge protegit també es fa palesa en detectar-se una disminució de les possibilitats
que les administracions públiques tenen per ampliar el parc públic d’habitatges, més
enllà de la promoció pública d’habitatges de protecció pública. Per exemple, a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte previst al Decret llei 1/2015, de 24 de
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Aquesta disminució de les possibilitats
d’exercici del dret de tanteig i retracte a curt termini, tal com està plantejat actualment al Decret llei 1/2015, resulta de l’anàlisi de les dades del Registre d’habitatges
buits i ocupats sense títol habilitant, ja que, en tan sols quatre anys, ha passat de
quasi 50.000 habitatges registrats a 23.000 aquest mes de febrer de 2019. Aquesta
reducció significativa ha estat conseqüència de les polítiques de mobilització cap al
lloguer social d’aquest tipus d’immobles i, sobretot, de les dinàmiques d’incorporació d’aquests habitatges al mercat lliure de compravenda i lloguer. Tot i que aquesta
tendència, aïlladament considerada, és una dada positiva, no ho és tant quan resulta
que molts d’aquests habitatges són ocupats per persones que no en tenen el títol habilitant i, per tant, que poden ser desnonades sense tenir una alternativa residencial.
Malgrat que el parc d’habitatge destinat a polítiques socials de què disposa l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’ha incrementat els darrers anys, si s’hi
addiciona el parc corresponent que gestionen els municipis, s’observa que el conjunt
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se situa al voltant del 2% del parc d’habitatge existent a Catalunya i, per tant, lluny
de la mitjana dels principals països de la Unió Europea. La qual cosa posa en relleu
el dèficit acumulat d’habitatge amb preu assequible de què es disposa, que justifica
la necessitat d’adoptar mesures de xoc immediates per fer-hi front que no admeten
demora.
Pel que fa al comportament general del mercat de l’habitatge per efecte de la crisi
econòmica, es constata la caiguda sobtada que va patir el crèdit hipotecari i, conseqüentment, l’accés a l’habitatge en règim de propietat. Sense perjudici que el sanejament del sector financer permeti recuperar la concessió prudent de crèdits hipotecaris per a la compra d’habitatges, és clar que l’accés a l’habitatge en règim de lloguer,
o qualsevol altra forma de cessió de l’ús equivalent, adquireix més rellevància en
una situació desfavorable, caracteritzada pels preus de lloguer elevats i creixents. En
aquest sentit, s’aprecia la necessitat de dur a terme mesures immediates per moderar
aquests preus a través de l’augment general de l’oferta d’aquest tipus d’habitatge i, en
particular, en l’àmbit de l’habitatge de protecció pública.
En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d’enorme complexitat, que l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona ha destacat en els
seus informes anuals i que corroboren els indicadors estadístics sobre l’habitatge
públic, els preus de lloguer, o la promoció d’habitatge protegit elaborats pels serveis
d’estudis de l’Administració de la Generalitat i altres institucions i organismes acadèmics i econòmics de prestigi, així com els estudis i els treballs d’elaboració del Pla
territorial sectorial d’habitatge, en tramitació en aquest moment.
Aquest Pla territorial ha de ser el full de ruta que inspiri les polítiques d’habitatge que s’engeguin els propers 15 anys a Catalunya, amb la finalitat de garantir el
dret a l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars que es formin.
Per això, proposa establir les bases per aconseguir tres objectius ambiciosos: incrementar fins al 15 % el parc d’habitatge social a 152 municipis de forta demanda residencial, on viu prop del 80% de la població catalana; ajudar les persones i les famílies potencialment excloses del mercat de l’habitatge a accedir-hi en unes condicions
assumibles; i que el 5% dels habitatges principals de tot el país siguin destinats a
lloguer social, per acostar Catalunya a les mitjanes de països europeus equivalents
en població i potencial econòmic.
Aquest Decret llei afronta els reptes immediats, que no admeten demora, atenent
la gravetat de la situació descrita. Ho fa mitjançant mesures de reforç urgents per
millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’increment del parc d’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer.
II

El Decret llei s’estructura en deu articles repartits en dos títols, tres disposicions
addicionals, set disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
El títol 1 engloba els articles 1 a 4 i fa referència a un seguit de mesures en matèria d’habitatge que requereixen la modificació d’algunes disposicions de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial, i de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances
dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de
l’habitatge.
Amb les mesures urgents d’aquest títol, es reforcen les eines destinades a la disminució dels habitatges buits, a la gestió de les situacions d’emergència social i de
risc d’exclusió residencial, a la qualificació d’habitatges amb protecció oficial i a la
moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures.
Així, en matèria de desocupació d’habitatges, el Decret llei preveu, entre altres
mesures, que els habitatges buits que, per la seva permanència en aquesta situació,
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incompleixin la funció social de la propietat de l’habitatge, continuïn tenint aquesta
consideració malgrat que hagin estat transmesos d’una propietat a una altra o hagin
estat ocupats eventualment per persones sense títol habilitant. Així mateix, es reforcen les potestats de reacció administrativa mitjançant la regulació expressa de la
possibilitat d’imposar multes coercitives davant la situació anòmala de desocupació
permanent dels parcs immobiliaris de les persones jurídiques privades, la utilització
de les quals per part dels ajuntaments ha estat qüestionada jurisdiccionalment en
considerar insuficient la regulació establerta.
El Decret llei amplia els supòsits en què els habitatges han de ser inscrits al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, ja que es preveu
que s’hi incloguin també habitatges en situació anòmala de desocupació permanent
no procedents d’execucions hipotecàries o dació en pagament propietat de persones jurídiques privades. Alhora, s’assimilen a l’esmentada utilització anòmala la
dels edificis que romanen inacabats permanentment en la fase final de les obres de
construcció, amb la qual cosa també poden ser objecte d’expropiació d’acord amb
l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, en el qual s’hi introdueixen
diversos canvis.
Pel que fa a aquests canvis, l’article 15 modificat de la Llei 4/2016, destaca la facultat d’expropiar, no només l’ús temporal dels habitatges inscrits o susceptibles de
ser-hi, sinó també el seu domini. D’altra banda, s’estableixen, com a possibles beneficiàries de l’expropiació, els mateixos subjectes que poden exercir el dret de tanteig
i retracte d’acord amb el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. A més, s’especifiquen les condicions econòmiques de la cessió de
l’habitatge a l’Administració a l’efecte de l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 24/2015,
indicant que són les mateixes que estableix el mateix article 15 per a l’expropiació
forçosa i que es corresponen amb el preu que les parts acordin tenint en compte els
criteris de lloguer social o, subsidiàriament, amb el preu just que determini el Jurat
d’Expropiació Forçosa, minorat un 50% de conformitat amb la legislació sobre sòl i
rehabilitació urbana. D’aquesta manera, queda convenientment articulada la mesura de l’article 7 esmentat per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, alhora
que es dona compliment al compromís assumit pel Govern de la Generalitat que va
propiciar el desistiment per part de l’Estat de la impugnació de l’esmentat article.
Sobre les mesures urgents previstes al Decret llei en relació amb l’allotjament de
persones afectades per situacions d’emergència social, la norma regula l’adjudicació
provisional d’allotjament als afectats, que es podrà fer en allotjaments dotacionals
públics o, si l’Administració no en disposa, en habitatges gestionats per les administracions públiques, i es preveuen altres possibilitats d’adjudicació provisional d’allotjament amb relació a situacions d’emergència social que es produeixin en habitatges
ocupats sense títol habilitant amb anterioritat a la seva incorporació al parc gestionat
per les administracions, sempre que es compleixin determinades condicions.
El Decret llei articula també un nou model d’habitatge amb protecció oficial, la
definició del qual es relliga amb la definició d’habitatge de protecció pública de la
legislació en matèria de sòl i d’urbanisme. Així mateix, es relliga un dels pilars bàsics dels habitatges amb protecció oficial, com és la durada de la seva qualificació,
amb la durada indefinida de les determinacions del planejament urbanístic que qualifiquen sòl destinat a l’ús d’habitatge de protecció pública i amb la vocació de permanència quan aquests sòls formin part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge.
Pel que fa a la determinació dels preus de venda dels habitatges amb protecció
oficial, el Decret llei configura un sistema desagregat del nivell d’ingressos dels
possibles usuaris i, per tant, sense modalitats fonamentades en els mateixos, perquè
siguin una referència aproximada al valor ideal que haurien d’assolir en un mercat
lliure sense preus distorsionats. Els dèficits entre el preu de referència i el que po-
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drien assumir raonablement els usuaris més desafavorits hauran de ser coberts mitjançant ajuts públics.
El preu de venda màxim d’un habitatge és el resultat d’aplicar un factor de localització i un factor de característiques al preu de venda bàsic, representatiu del valor
d’un habitatge de característiques estàndards en qualsevol punt del territori calculat
a partir d’un valor mínim del sòl en la situació de rural i dels costos normals d’urbanització i d’edificació. El factor de característiques permet corregir el preu bàsic a la
baixa o a l’alça en funció de l’eficiència energètica, aspecte que s’incorpora per potenciar la promoció d’habitatges amb protecció oficial energèticament més eficients.
Els esmentats factors s’han d’establir per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge, així com també el percentatge de rendibilitat anual que s’ha d’aplicar al preu de venda màxim per calcular la renda màxima
en règim de lloguer. Els preus de venda i renda màxims s’han de determinar quan
es qualifiqui l’habitatge amb protecció pública i cada vegada que es formalitzi un
contracte de transmissió de la seva propietat o de cessió de l’ús, sense perjudici de
l’actualització de la renda durant la vigència del contracte.
El Decret llei introdueix també canvis que afecten la gestió del Registre de Sol·
licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. Així, es disminueix de tres anys a un
any el període per a la renovació de la inscripció, per tal de garantir que l’esmentat
Registre respongui el millor possible a la realitat de la demanda d’habitatge de protecció pública a Catalunya, i reforçar així l’operativitat del Registre, aspecte necessari per fer possible el compliment de les finalitats preteses pel Decret llei.
Pel que fa a les adjudicacions d’habitatges amb protecció oficial de promoció privada, el Decret llei les regula en funció de l’existència d’ajuts públics a la promoció,
la seva destinació al règim de lloguer o la qualificació del sòl com a habitatge de
protecció pública. Sempre que hi concorrin les dues primeres circumstàncies, l’adjudicació s’ha de fer per ordre de preferència segons la major antiguitat de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.
D’altra banda, el Decret llei introdueix mesures per propiciar una moderació dels
preus del lloguer dels habitatges lliures, relacionades amb l’Índex de referència de
preus al lloguer d’habitatges, entre les quals l’obligació d’incloure les dades de l’Índex en els anuncis de les ofertes d’habitatges de lloguer i en els contractes que se
signin, i es tipifica com a infracció administrativa l’incompliment d’aquestes obligacions. Mitjançant el Decret llei es delimita la funció d’aquest Índex i la competència per elaborar-lo i es fixa, com a font de les dades que permeten obtenir-lo, el
Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes, en el qual s’han
de fer constar les dades que es consideren útils per exercir les polítiques públiques
relatives als immobles en règim de lloguer i, en particular, per elaborar l’índex esmentat. L’Administració de la Generalitat ha de tenir en compte aquest Índex en el
desenvolupament de les seves polítiques públiques i l’arrendadora d’un habitatge no
pot rebre ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan la renda sigui superior a
l’Índex esmentat.
El títol 2 del Decret llei comprèn els articles 5 a 10. Conté diverses modificacions
del text refós de la Llei d’urbanisme amb la finalitat d’incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública, el parc públic d’allotjaments dotacionals i els parcs públics i privats d’habitatges de protecció
pública i de lloguer.
Com a mesura per incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge, el Decret llei estableix el dret legal de tanteig a favor de l’Administració de la Generalitat
respecte de les transmissions oneroses que afectin els sòls que el planejament urbanístic reserva a l’ús d’habitatge de protecció pública i, d’acord amb les possibilitats
que ofereixi la legislació estatal d’arrendaments urbans, els habitatges arrendats que
es transmetin conjuntament amb la resta d’habitatges o locals que formin part del
mateix immoble.
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D’altra banda, la nova regulació dona forma i contingut a un sol instrument jurídic, homogeni i eficaç, per a l’adquisició de terrenys per als patrimonis públics de
sòl i d’habitatge a través de la seva expropiació forçosa o en exercici del dret de tanteig, i fa una crida especial a la possibilitat d’incloure, en les àrees que es delimitin,
terrenys que tinguin la condició de solar per destinar-hi els habitatges que es puguin
construir, o que ja hi siguin construïts, a l’ús d’habitatge de protecció pública, encara que el planejament no els reservi per a aquest ús específic d’habitatge.
Pel que fa als patrimonis públics de sòl i d’habitatge, el Decret llei també procura
que la seva gestió sigui més transparent en garantia de les finalitats que l’Administració gestora ha de perseguir, entre les quals fer efectiu el dret de la ciutadania a
accedir a un habitatge digne i adequat. En aquest sentit, s’estableixen les dades que
s’han de fer constar en l’inventari d’aquest patrimoni separat i, per als municipis
inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada, s’estableix l’obligada
inscripció dels béns i drets patrimonials en el Registre de planejament urbanístic de
Catalunya. Els béns no es poden alienar en el cas que no estiguin inventariats adequadament i, si escau, inscrits en el Registre esmentat.
Una altra de les mesures del Decret Llei va en la línia d’incrementar el parc
públic d’allotjaments dotacionals, mitjançant la integració de l’actual concepte de
sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic en el d’equipaments comunitaris,
la qual cosa suposa reforçar el seu caràcter eminentment assistencial en situacions
de la vida de les persones que necessiten allotjament temporal. Aquest canvi classificatori s’acompanya d’una modificació de la seva denominació per posar èmfasi
en la perspectiva correcta que les necessitats temporals d’habitació de les persones,
segons quina sigui la seva situació, es poden satisfer mitjançant un habitatge d’ús
independent o en allotjaments col·lectius, compartint espais habitables amb altres
persones que no formen part de la mateixa unitat de convivència. Tenint en compte que aquests allotjaments han de jugar un paper fonamental en la solució de situacions d’emergència social, s’eliminen les limitacions quantitatives per establir
aquest sistema en substitució total o parcial de la reserva d’equipaments públics, de
manera que la concreció de l’ús d’allotjament dotacional públic sobre sòls qualificats
d’equipament ha de venir avalada únicament, com qualsevol altre ús, per la justificació adequada de la seva necessitat preferent respecte a altres usos d’equipament.
El règim transitori establert en relació amb aquestes mesures permet la construcció
d’allotjaments dotacionals públics en terrenys qualificats d’equipaments comunitaris, sense necessitat d’adaptar prèviament el planejament urbanístic a les determinacions d’aquest Decret llei, quan el planejament esmentat no en concreti l’ús o com
a ampliació d’equipaments infraedificats en relació amb les condicions d’edificació
de la zona urbanística on s’emplacen.
Per incrementar el parc públic d’habitatges de protecció pública de lloguer, el
Decret llei incorpora una mesura enfocada a ampliar, en aquest cas, la disponibilitat
de sòl per a la promoció d’habitatge de protecció pública. A tal efecte, determina
que la cessió obligatòria de sòl amb aprofitament urbanístic a l’Administració urbanística actuant, en les actuacions amb reserva de terrenys destinats a habitatges
de protecció pública, s’ha d’emplaçar sobre l’esmentada reserva amb obligació de
l’Administració adjudicatària de construir-los en termini. En el cas que l’Administració no disposi de recursos econòmics suficients per fer-ho, l’emplaçament del sòl
de cessió ha de ser en part sobre la reserva esmentada per tal de construir els habitatges amb els ingressos obtinguts per l’alienació de la part de cessió situada fora
de la reserva o per la substitució d’aquesta part pel seu equivalent en metàl·lic o per
sostre construït.
Així mateix, el Decret llei estableix, respecte dels sòls provinents de les esmentades cessions obligatòries i gratuïtes, una mesura destacable de cara a la configuració d’un parc públic estable d’habitatges de protecció pública, com és l’obligació de
mantenir, amb caràcter general, la titularitat pública dels sòls destinats a habitatge
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de protecció pública provinents de les esmentades cessions i l’obligació de destinar
els habitatges construïts al règim de lloguer o altres formes de cessió de l’ús sense
transmissió de la propietat.
Com a mesura per incrementar el parc privat d’habitatges de protecció pública,
el Decret llei aprofundeix, en el marc de la legislació urbanística, en la regulació
de la possibilitat que la qualificació urbanística del sòl residencial amb destinació
a habitatge de protecció pública pugui afectar una part dels edificis plurifamiliars,
referint-la al supòsit d’edificis de nova construcció i al d’obres de reforma generals,
sempre que tinguin per finalitat allotjar majoritàriament nous residents. En el cas de
modificacions de planejament urbanístic en sòl urbà consolidat que no comportin
increment de l’edificabilitat, l’esmentada destinació parcial no pot afectar els solars
resultants d’un procediment de repartiment equitatiu de beneficis i càrregues si els
terminis per edificar els solars resultants encara no s’han esgotat. D’altra banda,
com a aspecte a destacar, s’estableix que els nous habitatges de protecció pública
no computen a l’efecte de densitat de l’ús residencial, sempre que la relació entre el
sostre construït destinat als nous habitatges de protecció pública i el seu nombre no
superi els 70 m2 per habitatge. Es tracta d’afavorir en aquests casos una oferta variada d’aquests nous habitatges.
Com a novetat destacable, també, el Decret llei habilita el planejament urbanístic
perquè, d’acord amb la memòria social i les línies d’actuació dels plans locals d’habitatge, pugui reservar sòl per a un producte immobiliari destinat a l’ús d’habitatges
per pisos, sense possibilitat de dividir-los horitzontalment, amb la finalitat que se’n
cedeixi l’ús a terceres persones. En definitiva, es pretén que aquesta mesura serveixi
per incrementar l’oferta privada d’habitatges de lloguer per contrarestar l’evolució a
l’alça de les rendes del lloguer.
Finalment, es dona adequat encaix en la legislació urbanística de les actuacions
de rehabilitació edificatòria en el medi urbà a què fa referència la legislació estatal
sobre sòl i rehabilitació urbana, i es remet a les disposicions que regulen l’execució
integrada i sistemàtica de les actuacions urbanístiques, amb les quals tenen una similitud notòria. La mesura pretén evitar la inseguretat jurídica actual en el desplegament d’aquestes actuacions tan necessàries per al manteniment del parc d’habitatges existent i la fixació de la població resident.
El Decret llei incorpora diverses disposicions addicionals, la primera de les quals
per reforçar les mesures urgents en matèria de foment de la promoció d’habitatge de
protecció pública. En aquest sentit, els arrendadors d’habitatges protegits promoguts
per particulars amb ajuts públics veuen reforçades les garanties de cobrament de les
rendes davant eventuals impagaments, mentre que en el cas dels llogaters d’aquest
tipus d’habitatges, s’estableix la prioritat en l’accés a les prestacions al pagament del
lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya.
S’ha de destacar també, a l’efecte de l’assoliment de les finalitats preteses per
aquest Decret llei, la regulació continguda a la disposició addicional tercera, ja que
incorpora uns mandats per als municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada per impulsar en el termini de dos anys, amb la col·laboració de
l’Institut Català del Sòl si ho consideren oportú, la construcció d’habitatges de protecció pública en els solars disponibles del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
per destinar-los prioritàriament al règim de lloguer. D’altra banda, en el termini de
sis mesos, han de trametre al Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
per a la seva inscripció, així com el balanç de la seva situació i una memòria justificativa de la mobilització del patrimoni, i concretar les actuacions a dur a terme
en els primers dos anys. Amb la intenció d’impulsar efectivament, dins del termini
establert, la construcció d’habitatges de protecció pública sobre els sòls provinents
de les cessions obligatòries i gratuïtes de les actuacions urbanístiques, el Decret llei
preveu mesures per garantir aquesta construcció en supòsits d’incompliment greu
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de la finalitat de fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i
adequat.
Les set disposicions transitòries regulen les diverses situacions jurídiques produïdes o iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret llei i estableixen
també una regulació autònoma a aplicar en la qualificació d’habitatges amb protecció oficial mentre no s’hagi aprovat el nou pla pel dret a l’habitatge, ni l’ordre que
permeti determinar els preus de venda i les rendes màxims, la qual, d’acord amb la
disposició final primera, s’ha de dictar en el breu termini de sis mesos. La regulació
transitòria establerta, en coherència amb la situació d’urgència definida pel Decret
llei, procura l’aplicació dels elements més significatius del nou règim de la manera
més immediata possible.
La disposició derogatòria afecta explícitament diverses disposicions de la Llei
del dret a l’habitatge, del Pla per al dret a l’habitatge i del Reglament de la Llei d’urbanisme que són incompatibles amb les determinacions d’aquest Decret llei.
La segona i darrera disposició final determina l’entrada en vigor del Decret llei
l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
coherència amb la situació d’urgència apreciada.
Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d’acord
amb el Govern,
Decreto:
Títol 1. Modificacions de la legislació en matèria d’habitatge
Article 1. Mesures davant la desocupació permanent d’habitatges
titularitat de persones jurídiques privades

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini
de més de dos anys. L’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant i la transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció social
de la propietat.»
2. S’afegeix un paràgraf segon, a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«Tanmateix, les administracions competents poden declarar l’incompliment de
la funció social de la propietat dels habitatges quan, requerits els propietaris perquè
adoptin les mesures necessàries per a complir amb la funció esmentada, aquests incompleixin el requeriment en el termini que s’hi estableixi. En els casos establerts
legalment, la declaració de l’incompliment de la funció social de la propietat comporta l’inici del procediment d’expropiació forçosa de l’habitatge.»
3. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«a) La desocupació permanent a què fa referència la definició d’habitatge buit de
l’article 3.d. S’assimila a aquesta utilització anòmala la dels habitatges que formin
part d’un edifici inacabat amb més del vuitanta per cent de les obres de construcció
executades, després que hagin transcorregut més de dos anys des del finiment del
termini màxim per a acabar-lo.»
4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«3. Els municipis o, subsidiàriament, el departament competent en matèria d’habitatge, si tenen constància que un habitatge o un edifici d’habitatges s’utilitza d’una
manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, han d’obrir l’ex3.01.03. Decrets llei
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pedient administratiu pertinent per a fer els actes d’instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució per
la qual, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, es requereixi la persona
responsable perquè adopti les mesures necessàries per a corregir la utilització anòmala esmentada en el termini que s’hi estableixi.»
5. S’afegeixen dos nous apartats, el 6 i el 7, a l’article 42 de la Llei 18/2007, de 28
de desembre, del dret a l’habitatge, amb la redacció següent:
«6. En el cas d’habitatges titularitat de persones jurídiques privades, en la resolució per la qual es requereixi la persona responsable perquè adopti les mesures
necessàries per a ocupar legalment i efectivament un o diversos habitatges perquè
constitueixin la residència de persones, se li ha d’advertir que, si no ho fa en el termini que s’estableixi, es podrà exigir l’execució forçosa de les mesures requerides
mitjançant la imposició de multes coercitives de mil euros per cada habitatge i mes
que romanguin desocupats. En la situació assimilada relativa als edificis d’habitatges inacabats, el requeriment esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per a
acabar prèviament les obres d’edificació.
»7. En els supòsits establerts legalment, l’advertiment a què fa referència l’apartat
6 ha d’incloure la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social de la
propietat a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació forçosa.»
Article 2. Mesures per a resoldre situacions d’emergència social

1. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera
següent:
«1. Es crea el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb caràcter administratiu, que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció els habitatges que s’indiquin per
reglament i en tot cas els habitatges següents:
»a) Els adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació
o pagament de deute amb garantia hipotecària que no estiguin ocupats per persones
amb títol habilitant.
»b) Els de titularitat de persones jurídiques privades que, d’acord amb aquesta
Llei, es trobin en situació d’utilització anòmala per la seva desocupació permanent
o en situació d’utilització assimilada d’acord amb l’article 41.1.a.
»La inscripció s’ha de dur a terme en la forma i els terminis que determini el reglament que reguli el funcionament del Registre.»
2. Es deroga la lletra j de l’article 4 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
3. Es modifica el títol de l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial,
que resta redactat de la manera següent:
«Article 15. Expropiació forçosa d’habitatges»
4. Es modifiquen els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc
d’exclusió residencial, que resten redactats de la manera següent:
«1. Es pot aplicar l’expropiació forçosa per causa d’interès social a l’efecte de
dotar les administracions competents en la matèria d’un parc social d’habitatges
assequibles de lloguer per a atendre les necessitats d’habitatge de les persones que
es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi. Amb
aquesta finalitat, és causa d’interès social l’incompliment de la funció social de la
propietat, relativa a l’ocupació legal i efectiva de l’habitatge perquè constitueixi la
residència de les persones.
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»2. Per a aplicar l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la
propietat a què fa referència l’apartat 1, cal la concurrència dels requisits següents:
»a) Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l’article 12.5 de
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el
Govern declari per decret atenent les necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges
disponibles. Per a determinar aquests municipis, s’ha de donar audiència a les entitats locals afectades i tenir en compte la participació del Consell de Governs Locals
o de les organitzacions associatives dels ens locals més representatives.
»b) Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en
el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un
fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió
d’accions o participacions de societats mercantils.
»3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, són administracions expropiants
els municipis i el departament competent en matèria d’habitatge. Poden ser-ne beneficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social d’habitatges i les
entitats privades sense ànim de lucre que, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, gestionin habitatges d’inserció o tinguin la condició de promotor social d’habitatges. Les administracions expropiants o, si escau, les
beneficiàries resten obligades a complir amb la funció social dels habitatges adquirits en el termini d’un mes a partir del moment en què estiguin en condicions d’ús
efectiu i adequat.
»4. És requisit per a iniciar el procediment d’expropiació a què fa referència la
lletra b de l’apartat 2 requerir prèviament a la persona titular de l’habitatge afectat
perquè compleixi amb l’obligació que sigui ocupat legalment per constituir la residència de les persones, amb l’advertiment que, si no n’acredita l’ocupació en un
termini màxim d’un mes, es podrà declarar l’incompliment de la funció social de
l’habitatge a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació i que, de conformitat amb l’article 49.3 del text refós de la Llei de sòl i de rehabilitació urbana,
el contingut del dret de propietat es reduirà un 50 per cent del seu valor, corresponent la diferència a l’Administració expropiant. L’Administració i la persona titular
de l’habitatge poden convenir l’adquisició de l’habitatge o del seu ús temporal lliurement i per acord mutu per a destinar-lo al lloguer social en el termini de tres mesos, supòsit en el qual conclou el procediment d’expropiació que s’hagués iniciat i la
cessió esdevé amistosa.»
5. Es deroguen els apartats 5 i 8 de l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial.
6. Es modifica l’apartat 6 de l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta redactat de la manera següent:
«6. Per a determinar el preu just mitjançant l’acord de les parts, s’han de tenir
en compte els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 24/2015.
Si no hi ha acord, el preu just ha d’ésser fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya
d’acord amb la seva normativa reguladora. En la determinació del preu just s’ha de
tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge per a conservar-lo en les condicions exigibles d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007. A l’efecte de l’apartat 3
de l’article 7 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, les condicions econòmiques de la cessió de l’habitatge a l’Administració es corresponen amb el preu que
les parts acordin d’acord amb aquest apartat o, subsidiàriament, el preu just que de-
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termini el Jurat d’Expropiació Forçosa, minorat un 50 per cent de conformitat amb
la legislació sobre sòl i rehabilitació urbana.»
7. S’afegeix una disposició addicional tretzena a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial, amb la redacció següent:
«Disposició addicional tretzena. Allotjament provisional en situacions d’emergència social en matèria d’habitatge
»1. En situacions d’emergència social de les persones en risc d’exclusió residencial d’acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’allotjament d’aquestes persones s’efectua, amb caràcter provisional, en un allotjament dotacional públic
que formi part del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris o, si no n’hi ha, en
altres allotjaments gestionats per les administracions competents en les mateixes
condicions de temporalitat regulades per als allotjaments dotacionals públics.
»2. Les resolucions sobre l’adjudicació d’allotjament provisional a què fa referència l’apartat 1, a proposta de les meses de valoració de situacions d’emergència
social i econòmica, han de tenir en compte:
»a) Les situacions de convivència veïnal pacífica. A aquest efecte, s’han de valorar els informes emesos pels òrgans competents dels ajuntaments corresponents o
dels cossos policials i, si escau, les al·legacions fetes per les comunitats de propietaris interessades.
»b) La disponibilitat per part de les persones afectades d’altre habitatge o immoble per qualsevol títol que n’habiliti l’ocupació.
»3. En situacions d’emergència social de les persones ocupants sense títol habilitat d’habitatges adquirits o gestionats per les administracions competents, l’allotjament d’aquestes persones s’efectua en les mateixes condicions a què fan referència
els apartats 1 i 2. Tanmateix, en el cas d’ocupacions anteriors a l’adquisició o gestió
de l’habitatge per part de l’Administració, es pot considerar la possibilitat d’atendre
provisionalment la necessitat d’allotjament en el mateix habitatge ocupat si es compleixen les condicions següents:
»a) Que no s’hagi iniciat el procediment per a l’adjudicació definitiva dels habitatges ocupats.
»b) Que la seva ocupació sigui, com a mínim, sis mesos anterior a la data d’adquisició dels habitatges o d’inici de la seva gestió per part de l’Administració. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà admès en dret.
»c) Que els serveis socials municipals que facin el seguiment de la situació socioeconòmica dels membres de la unitat familiar ocupant emetin un informe favorable.
»d) Que no hagin renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’emergència social els
darrers dos anys.
»4. La situació d’allotjament provisional de conformitat amb aquest article no
dona a les persones adjudicatàries preferència per si mateixa en el procediment d’adjudicació definitiva d’habitatge del parc públic o gestionat per les administracions
públiques.
»5. Per tal de fer efectives les resolucions d’adjudicació definitiva dels habitatges de les administracions públiques o gestionats per aquestes que tinguin ocupants
sense títol habilitant, es poden utilitzar els mecanismes d’execució forçosa dels actes
administratius o altres mecanismes legals que permetin l’ocupació de l’habitatge per
part de les persones adjudicatàries.»
8. Es deroga la disposició final quarta de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
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Article 3. Mesures per a articular un nou model d’habitatge amb
protecció oficial

1. Es modifica l’article 77 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«Article 77. Definició d’habitatge amb protecció oficial
»1. És habitatge amb protecció oficial el que, d’acord amb aquesta Llei, els reglaments que la despleguin i els plans d’habitatge, se subjecta a un règim de protecció
pública que permet establir-ne com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o altres formes d’accés a l’habitatge, i que un acte administratiu dictat pel departament
competent en matèria d’habitatge qualifica com a tal d’acord amb el procediment específic establert per reglament. La protecció oficial es pot estendre a garatges, annexos, trasters i altres elements diferents de l’habitatge però que hi estiguin vinculats.
Aquesta extensió de la protecció oficial s’ha de regular per reglament.
»2. La funció essencial dels habitatges amb protecció oficial és satisfer la necessitat permanent d’habitatge de les persones usuàries que els ocupen legalment perquè en constitueixin la residència habitual.»
2. Es deroguen els apartats 1 i 5 de l’article 78 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
3. Es modifica l’article 79 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«Article 79. Vigència de la qualificació dels habitatges amb protecció oficial
»1. La qualificació dels habitatges amb protecció oficial és vigent mentre concorri alguna de les circumstàncies següents:
»a) Que el planejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de protecció pública.
»b) Que estiguin integrats en un patrimoni públic de sòl i d’habitatge.
»2. En supòsits altres a què fa referència l’apartat 1, la vigència de la qualificació
dels habitatges amb protecció oficial pot ser de durada determinada d’acord amb el
que s’estableixi reglamentàriament atenent si s’han atorgat ajuts públics o no per a
la seva promoció i la naturalesa d’aquests, inclosa la cessió gratuïta del sòl o el vol
afectats o per un preu inferior al seu valor.
»3. Mentre es donin les circumstàncies legals i reglamentàries que determinen la
vigència de la qualificació d’habitatge amb protecció oficial, només se’l pot desqualificar a iniciativa de la mateixa Administració per raons d’interès públic vinculades
a les necessitats de l’habitatge i sempre que la qualificació urbanística del sòl no el
destini a l’ús d’habitatge de protecció pública.»
4. Es modifica l’article 83 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«Article 83. Preus de venda i rendes màxims dels habitatges amb protecció oficial
»1. Els habitatges amb protecció oficial se subjecten al règim de preus de venda i
de rendes que correspon abonar als usuaris com a màxim, determinats d’acord amb
els articles 83 bis a 83 quater.
»2. Correspon a l’Administració competent per a qualificar els habitatges amb
protecció oficial determinar-ne el preu o la renda màxims en el moment de qualificar-los. Cada vegada que es formalitzi un contracte que permeti als usuaris ocupar
un habitatge amb protecció oficial, les parts han de fer constar al contracte el preu
i la renda màxims vigents en aquell moment, sense perjudici que puguin pactar un
preu o una renda inferiors.»
5. S’afegeixen tres articles nous, el 83 bis, el 83 ter i el 83 quater, a la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resten redactats de la manera següent:
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«Article 83 bis. Determinació del preu de venda màxim
»1. El preu de venda màxim d’un habitatge amb protecció oficial es determina
aplicant al preu de venda bàsic els factors de localització i de característiques de
l’habitatge.
»2. El preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial, expressat en euros per metre quadrat de superfície útil, es correspon amb el d’un habitatge de característiques estàndards atenent:
»a) Els costos d’edificació, incloses totes les despeses necessàries per a la seva
construcció i el benefici industrial de la constructora.
»b) El valor atribuïble al sòl a partir del seu valor mínim en la situació de rural,
de les despeses estàndard necessàries per a la seva urbanització i del benefici empresarial normal per promoure-la.
»3. El factor de localització permet corregir a l’alça el preu de venda bàsic atenent la demanda residencial existent en cada municipi o barri.
»4. El factor de característiques de l’habitatge pondera les seves condicions específiques d’eficiència energètica i, pel que fa als habitatges usats, també les d’antiguitat i estat de conservació que, valorades en conjunt, influeixin significativament
en el preu. Correspon a aquest factor un valor entre 0,9 i 1,1, tenint en compte que el
valor 1 es correspon a un habitatge de característiques estàndard.»
«Article 83 ter. Determinació de la renda màxima i bonificacions a la renda
»1. La renda màxima d’un habitatge amb protecció oficial es determina aplicant al seu preu de venda màxim obtingut la rendibilitat anual que s’estableixi. Si
escau, la renda màxima obtinguda ha de ser reduïda en funció dels ajuts públics a
la promoció d’habitatges amb protecció pública que s’hagin establert amb aquesta
finalitat.
»2. Durant la vigència dels contractes de cessió de l’ús d’un habitatge amb protecció oficial, es pot actualitzar la renda anualment en els termes que pactin les parts
que, en cap cas, no pot comportar un increment superior al que resultaria d’aplicar
la variació percentual experimentada per l’Índex de preus al consum en la data d’actualització.
»3. Les administracions públiques competents poden establir bonificacions a la
renda en funció del nivell d’ingressos dels usuaris. En cas de promocions privades
dels habitatges, les bonificacions que s’estableixin s’han de compensar a la cedent
de l’ús de l’habitatge. Aquestes bonificacions són revisables anualment d’acord amb
la variació de la situació econòmica de les persones usuàries.»
«Article 83 quater. Establiment del preu de venda bàsic, el factor de localització
i la rendibilitat anual
»S’han d’establir mitjançant ordre del conseller o consellera competent en matèria d’habitatge el preu de venda bàsic, el factor de localització i la rendibilitat anual
a l’efecte de determinar el preu de venda i la renda màxims dels habitatges amb protecció oficial. Per a establir la rendibilitat anual, s’han de tenir en compte els indicadors de l’evolució del deute públic corresponent als bons a deu anys més estables
dins la zona econòmica de referència de l’economia catalana».
6. S’afegeix un nou apartat, el 9, a l’article 95 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb la redacció següent:
«9. La inscripció al Registre de Sol·licitats d’Habitatge amb Protecció Oficial caduca en el termini d’un any, llevat que sigui renovada abans del transcurs d’aquest
termini.»
7. Es modifica la lletra c de l’article 96 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«c) La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, per una sola vegada, sense causa justificada.»
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8. S’afegeix una nova lletra, la f a l’article 96 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el redactat següent:
«f) La caducitat de la inscripció per manca de renovació.»
9. Es modifica l’apartat 1 de l’article 101, de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«1. Els promotors d’habitatges amb protecció oficial gestionen el procés d’adjudicació d’acord amb aquest article, atenent les particularitats de l’article 101 bis i sens
perjudici dels règims especials regulats als articles 102 i 103 i del dret de reallotjament de les persones afectades per l’execució d’una actuació urbanística.»
10. S’afegeix un nou article, el 101 bis a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, amb la redacció següent:
«Article 101 bis. Adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de promoció
privada
»1. En el supòsit de promocions privades d’habitatges amb protecció oficial amb
ajuts públics, el procés d’adjudicació es regeix per les condicions i els criteris de selecció dels adjudicataris que estableixi l’Administració atorgant de l’ajut. Si aquesta
Administració no es reserva per a si la gestió del procés d’adjudicació dels habitatges, correspon als promotors privats gestionar-lo.
»En cas d’habitatges en règim de lloguer, les primeres i posteriors adjudicacions
s’han de dur a terme per ordre de preferència segons la major antiguitat de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial d’acord
amb la llista proporcionada per l’Administració competent.
»2. En el supòsit de promocions privades d’habitatges amb protecció oficial en
règim de lloguer, sense ajuts públics, sobre terrenys destinats urbanísticament a l’ús
d’habitatge de protecció pública, correspon als promotors privats gestionar el procés
d’adjudicació a partir de la llista proporcionada per l’Administració competent de
persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial
d’acord amb el procediment que s’estableixi per reglament. En cas que es produeixin
vacants o renúncies, l’adjudicació posterior dels habitatges afectats a altres sol·licitants s’ha d’efectuar d’acord amb l’article 103.
»3. Per a obtenir la llista de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, els promotors privats que gestionin el procés d’adjudicació l’han de sol·licitar davant l’òrgan gestor del Registre, indicant les condicions
relatives als ingressos econòmics o altres que, si escau, siguin exigibles a les adjudicatàries de conformitat amb aquesta Llei. L’Administració disposa d’un termini
màxim d’un mes per a facilitar aquest llistat, que ha d’estar integrat per la relació de
les persones inscrites que reuneixin les condicions exigides per a ser adjudicatàries
i, si escau, ordenada per antiguitat de la seva inscripció en el Registre.»
11. Es modifica el primer paràgraf de l’article 103 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«Els habitatges amb protecció oficial promoguts sense ajuts públics i sense que la
qualificació urbanística del sòl imposi aquesta destinació són adjudicats pels promotors pel procediment que lliurement escullin, respectant en tot cas els requisits que
siguin exigits per reglament per a accedir a habitatges amb protecció oficial. Així
mateix, cal respectar els criteris següents:»
Article 4. Mesures per a propiciar una moderació dels preus del lloguer
dels habitatges lliures

1. S’afegeixen dues noves lletres, la f i la g, a l’apartat 2 de l’article 61 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el redactat següent:
«f) L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que correspongui.
»g) Les dades previstes per la legislació civil»
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2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 66 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«2. En el contracte d’arrendament s’han de fer constar l’Índex de referència del
preu del lloguer aplicable a l’habitatge i la resta de dades que pugui recollir la legislació civil. Amb la formalització del contracte els ocupants tenen dret al lliurament
de la cèdula d’habitabilitat o l’acreditació equivalent i, si escau, el certificat d’eficiència energètica.»
3. S’afegeix un nou article, el 68 bis, a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, amb la redacció següent:
«Article 68 bis. Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges
»1. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’elaborar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges a partir de les dades que consten al Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes. L’Índex de referència
informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà. El sistema de càlcul i els elements o factors correctors
que influeixen en la determinació dels marges de l’índex s’estableixen per ordre del
conseller o consellera competent en matèria d’habitatge.
»2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de tenir en compte l’Índex
de referència de preus de lloguer d’habitatges en el desenvolupament de les seves
polítiques públiques en aquesta matèria. L’arrendadora d’un habitatge no es pot beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan la renda pactada sigui
superior a l’índex esmentat.»
4. S’afegeix una nova lletra, la f, a l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb la redacció següent:
«f) No informar de l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges en les
ofertes d’arrendaments urbans d’habitatges o no fer-lo constar en els contractes d’arrendaments urbans d’habitatges.»
5. Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«2. En el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes
s’han de fer constar les dades relatives a:
»a) La situació de la finca arrendada, que ha d’incloure l’adreça postal, la titularitat, la referència cadastral, l’any de construcció, l’any i el tipus de reforma si s’escau,
la superfície construïda d’ús privatiu per usos, la cèdula d’habitabilitat i el certificat
d’eficiència energètica.
»b) La identificació de les parts contractants, que ha d’incloure els domicilis respectius a l’efecte de practicar les notificacions.
»c) Les característiques del contracte, que ha d’incloure la data de formalització,
la durada, la renda, el sistema d’actualització de la renda, les garanties addicionals a
la fiança, el pagament dels subministres bàsics i si es lloga moblada o no.
«d) L’import de la fiança i la data de dipòsit.
»e) Les altres dades que, per a elaborar l’Índex de referència de preus de lloguer
d’habitatges, es determinin per ordre del conseller o consellera del departament
competent en matèria d’habitatge.»
Títol 2. Modificacions del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
Article 5. Mesures per a incrementar el patrimoni públic de sòl i
d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública i fer més
transparent la seva gestió

1. Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 110 del text refós de la Llei
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:
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«c) Per a l’adquisició de terrenys compresos en àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge.»
2. Es modifica l’article 158 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:
«Article 158. Dret legal d’adquisició preferent
»1. L’Administració de la Generalitat té el dret legal d’adquisició preferent sobre
les transmissions oneroses que afectin:
»a) Els sòls de titularitat privada reservats a l’ús d’habitatge de protecció pública
pel planejament urbanístic.
»b) Els habitatges arrendats quan, d’acord amb la legislació sobre arrendaments
urbans, es transmetin conjuntament amb la resta d’habitatges o locals que formin
part del mateix immoble.
»2. El dret de tanteig a què fa referència l’apartat 1 es pot exercir mitjançant
l’Institut Català del Sòl en el supòsit de la lletra a, i mitjançant el departament competent en matèria d’habitatge, o les entitats de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia competents en aquesta mateixa matèria, en el supòsit de la lletra b.»
3. Es modifica l’article 159 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:
«Article 159. Àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge
»1. Es poden delimitar àrees de sòl per a adquirir béns i drets determinats que
hi són compresos amb la finalitat d’integrar-los en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge. Entre altres finalitats del patrimoni, aquestes àrees poden comprendre terrenys destinats a l’ús d’habitatge que tinguin la condició de solar, amb la finalitat de
construir-hi habitatges de protecció pública o de destinar els que hi siguin construïts
a aquest règim de protecció, encara que el planejament urbanístic no reservi específicament al règim de protecció pública l’ús d’habitatge a què els destina.
»2. El projecte de delimitació de les àrees a què fa referència l’apartat 1, aprovat
separadament o com a part d’un pla urbanístic, ha d’especificar la finalitat concreta
que justifiqui l’adquisició del sòl, avaluar-ne la sostenibilitat econòmica i establir:
»a) El sistema d’adquisició mitjançant l’expropiació forçosa o en exercici del dret
real de tanteig que es constitueixi respecte de les transmissions oneroses, incloses
les transmissions d’accions o participacions socials de societats mercantils l’objecte
de les quals estigui vinculat directament o indirectament a l’activitat immobiliària.
»b) El termini màxim per a iniciar el procediment d’expropiació, que no pot ser
superior a sis anys, o la durada màxima del dret real de tanteig, que no pot ser superior a dotze anys.
»c) La relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa o, en el cas del
dret de tanteig, la identificació dels terrenys que formen part de l’àrea amb indicació
dels carrers, polígons, sectors o paratges afectats.
»3. Són administracions competents per a aprovar separadament els projectes de
delimitació d’àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge les que ho siguin per a constituir aquest patrimoni.
»4. Són tràmits essencials del procediment d’aprovació dels projectes de delimitació d’àrees destinades al patrimoni públic del sòl i d’habitatge el d’informació pública i, en el cas d’expropiació forçosa, el d’audiència dels titulars dels béns i drets
afectats.
»5. La constitució del dret real de tanteig a què fa referència l’article 158 i l’apartat 2 d’aquest article pot ser inscrit en el Registre de la Propietat d’acord amb la legislació en la matèria i implica el de retracte si les persones propietàries dels béns
i drets afectats no respecten les condicions per a l’exercici del dret de tanteig. És
aplicable el dret civil de Catalunya als aspectes del dret real de tanteig i del dret de
retracte no regulats en aquesta Llei o, pel que fa al supòsit de la lletra b de l’apartat
1 de l’article 158, dels regulats en la legislació sobre arrendaments urbans.
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»6. Poden ser beneficiaris dels drets de tanteig i retracte a què fa referència
l’apartat 5, quan es tracta de terrenys destinats a l’ús d’habitatge, l’Institut Català del
Sòl, els ajuntaments i els promotors i subjectes que preveu l’article 15.4 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.»
4. Es deroguen els articles 161 i 162 del text refós de la Llei d’urbanisme.
5. S’afegeixen tres apartats nous, el 4, el 5 i el 6, a l’article 164 del text refós de
la Llei d’urbanisme, amb el text següent:
«4. Les administracions competents per a gestionar el patrimoni municipal de
sòl i d’habitatge han d’inventariar separadament d’altres béns i drets patrimonials
els que integrin aquest patrimoni. Entre altres dades necessàries per a gestionar
els béns i els drets del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, han de constar en
aquest inventari les relatives a:
»a) La identificació precisa.
»b) El títol i el preu d’adquisició.
»c) La situació jurídica i urbanística.
»d) L’ús a què es dediquen efectivament.
»e) Les operacions que hagin de ser anotades en l’instrument de comptabilitat
pública corresponent.
»f) La seva vinculació, si escau, a les expresses finalitats que preveuen els articles 46.2 c i 46.4 en matèria d’habitatges de protecció pública.
»5. L’inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge s’ha d’actualitzar permanentment. No es pot alienar cap bé o dret del patrimoni
municipal de sòl i d’habitatge si no està inventariat adequadament i, si escau, inscrit
en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.
»6. Els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada
han d’inscriure en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya els béns i els
drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, així com el balanç de
situació d’aquest patrimoni.»
6. Es deroga el capítol IV del títol cinquè del text refós de la Llei d’urbanisme.
Article 6. Mesures per a incrementar el parc públic d’allotjaments
dotacionals

1. Es deroga l’apartat 3 de l’article 34 del text refós de la Llei d’urbanisme.
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 34 del text refós de la Llei d’urbanisme, que
resta redactat de la manera següent:
«5. El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els centres públics,
els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial,
de serveis tècnics i de transport, d’allotjament dotacional públic i els altres equipaments que siguin d’interès públic o d’interès social. A aquest efecte, és equipament
d’allotjament dotacional públic el que es destina a satisfer les necessitats temporals
d’habitació de les persones, en règim d’ús compartit de tots o una part dels elements
de l’allotjament amb altres usuaris, o en règim d’ús privatiu d’un habitatge complet,
que es troben en alguna de les circumstàncies següents:
»a) Tenen dificultats d’emancipació.
»b) Requereixen acolliment o assistència pública d’acord amb la legislació en
matèria d’habitatge.
»c) Estan afectades per una actuació urbanística.»
3. Es deroga la lletra g de l’apartat 1 de l’article 58 del text refós de la Llei d’urbanisme.
4. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 65 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:
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«b) Per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de les proporcions següents: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre o 20 m2 de sòl per cada
habitatge; amb un mínim, en tots els casos, del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si escau.»
5. Es modifica la lletra b de l’apartat 2 bis de l’article 97 del text refós de la Llei
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:
«b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en
compliment dels estàndards mínims legals.»
Article 7. Mesures per a incrementar el parc públic d’habitatges de
protecció pública de lloguer

1. Es deroguen els apartats 2 i 3 de l’article 43 del text refós de la Llei d’urbanisme.
2. Es deroguen els apartats 2 i 3 de l’article 45 del text refós de la Llei d’urbanisme.
3. Es modifica el títol de l’article 46 del text refós de la Llei d’urbanisme, que
resta redactat de la manera següent:
«Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament, regles d’emplaçament i destinació»
4. S’afegeixen quatre apartats nous, els 2, 3, 4 i 5, a l’article 46 del text refós de
la Llei d’urbanisme, que resten redactats de la manera següent:
«2. Correspon a l’Administració actuant fixar l’emplaçament del sòl amb aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta en el procés de reparcel·lació de
conformitat amb les regles següents:
»a) Quan el sòl de cessió obligatòria, per raó dels usos de l’àmbit, no es pugui
destinar a la construcció d’habitatges de protecció pública, es pot substituir aquesta
cessió per la d’altres terrenys equivalents fora de l’àmbit de l’actuació si aquests terrenys estan destinats a habitatges de protecció pública.
»b) Quan, d’acord amb l’objecte del pla urbanístic, no hi hagi alternatives d’ordenació raonables que permetin materialitzar la cessió de sòl obligatòria en una o
diverses parcel·les de resultat que es puguin adjudicar individualment a l’Administració competent, es pot substituir aquesta cessió per la d’altres terrenys equivalents
fora de l’àmbit l’actuació o, subsidiàriament, pel seu equivalent en sostre edificat o
en metàl·lic per a destinar-lo a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic
de sòl i d’habitatge.
»c) En les actuacions urbanístiques amb reserva de sòl destinat a habitatges de
protecció pública, el sòl amb aprofitament urbanístic de cessió obligatòria s’ha d’emplaçar sobre la reserva esmentada, amb l’obligació de l’Administració adjudicatària
de construir els habitatges de protecció pública en els terminis exigits. Tanmateix,
l’emplaçament sobre la reserva esmentada ha ser parcial quan l’Administració adjudicatària no disposi de recursos econòmics suficients per a construir els habitatges,
amb la finalitat de poder-ho fer amb els ingressos que obtingui per l’alienació del
sòl de cessió obligatòria emplaçat fora de la reserva o amb la substitució de l’obligació de cedir aquest sòl fora de la reserva pel seu equivalent en sostre ja construït
dels habitatges esmentats o en metàl·lic per tal de destinar-lo a la seva construcció.
Si escau, la part de la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic que recaigui sobre
sòls que no formen part de la reserva per a habitatges de protecció pública s’integra
en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge amb l’expressa finalitat de destinar els ingressos obtinguts per a la seva alienació a la construcció dels esmentats habitatges
en els sòls de reserva cedits.
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»3. Els terrenys cedits a què fa referència la lletra c de l’apartat 2 que estiguin
destinats a l’ús d’habitatge de protecció pública han de romandre en el patrimoni
públic de sòl i d’habitatge de l’Administració adjudicatària mentre el planejament
urbanístic mantingui aquesta destinació, sense perjudici de poder constituir un dret
real de superfície sobre aquests terrenys. Això no obstant, l’Administració titular
d’aquests terrenys pot alienar-los excepcionalment en els supòsits següents:
»a) Per a transmetre’ls a una altra Administració titular de béns i drets del patrimoni públic de sòl i d’habitatge.
»b) Per a permutar-los per altres terrenys equivalents amb la mateixa destinació
que s’hagin d’integrar en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge.
»c) Quan sigui necessari destinar-los a habitatges per al reallotjament dels afectats per l’actuació urbanística en règim de propietat privada.
»4. S’han de destinar al règim de lloguer, o altres formes de cessió de l’ús sense
transmissió de la propietat del sòl, els habitatges de protecció pública construïts sobre els terrenys de titularitat pública a què fa referència l’apartat 3.
»5. A l’efecte de calcular la cessió de sòl amb aprofitament de l’àmbit d’actuació
en el cas de les actuacions urbanístiques a què fa referència l’apartat 3, cal tenir en
compte que l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectats es correspon amb el millor ús que assigni el planejament urbanístic a la reserva d’habitatges de protecció
pública, amb independència de l’obligació de l’Administració adjudicatària de destinar els habitatges al règim de lloguer o altres formes de cessió de l’ús sense transmissió de la propietat del sòl.»
Article 8. Mesures per a incrementar el parc privat d’habitatges de
protecció pública

1. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 57 del text refós de la
Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:
«3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions
han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient
per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el
sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova
implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús. Resten
exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística municipal
següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic determini una
altra cosa:»
2. Es modifiquen els apartats 6 i 7 de l’article 57 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resten redactats de la manera següent:
«6. Les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública s’han
d’emplaçar evitant la concentració excessiva d’aquest tipus d’habitatges per tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de
llur nivell de renda. Aquestes reserves han d’atendre la diversitat de demanda d’habitatges de diferents dimensions. El pla ha de determinar la localització concreta
d’aquestes reserves en sòl urbà no inclòs en sectors de planejament derivat i, amb
relació a aquests sectors en sòl urbà no consolidat o urbanitzable delimitat, ha de
determinar el percentatge de sostre que el planejament derivat ha de destinar a les
reserves esmentades. El planejament ha d’establir els terminis per a iniciar i per acabar la construcció dels habitatges.
»7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d’ordenació urbanística municipal
o el seu planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència l’apartat 6
pot preveure la destinació total o parcial de l’edificació a habitatges de protecció pública. Aquesta destinació afecta tant els edificis plurifamiliars de nova construcció,
encara que conservin algun element arquitectònic d’una edificació anterior, com els
edificis plurifamiliars existents en què es pretengui dur a terme obres generals de
condicionament, conservació o millora, quan aquestes actuacions edificatòries tin3.01.03. Decrets llei
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guin per finalitat allotjar majoritàriament nous residents en els habitatges resultants.
En el cas de destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta les unitats
d’habitatge sobre les quals recau, l’atorgament de la llicència d’obres resta condicionat a l’obtenció de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i
la primera ocupació de l’edificació a l’obtenció de la qualificació definitiva.»
3. S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’article 100 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:
«2 bis. En sòl urbà consolidat, la modificació del planejament que, sense incrementar l’edificabilitat, comporta la destinació parcial de l’edificació de sòls residencials plurifamiliars a habitatges de protecció pública de conformitat amb l’article
57.7 se subjecta als requisits següents:
»a) No pot afectar els solars adjudicats en un procediment de repartiment equitatiu de beneficis i càrregues entre els propietaris afectats mentre no hagi transcorregut el termini per a edificar-los establert pel planejament prèviament executat o, si
aquest no el va establir, tres anys des que van adquirir la condició legal esmentada.
»b) Els nous habitatges de protecció pública no computen a l’efecte d’aplicar els
paràmetres urbanístics de la zona que regulen la densitat de l’ús residencial. Tanmateix, la ràtio entre el sostre construït destinat a aquests nous habitatges i el seu
nombre no pot superar els 70 m2 per habitatge.»
Article 9. Mesura per a incrementar el parc privat d’habitatges de
lloguer

S’afegeix un nou article, el 57 bis, al text refós de la Llei d’urbanisme, amb el
redactat següent:
«Article 57 bis. Reserves d’habitatges per pisos sense divisió horitzontal
El plans d’ordenació urbanística municipal i el planejament derivat, d’acord amb
la memòria social i les línies d’actuació dels plans locals d’habitatge, poden reservar sòl per a la construcció d’edificis d’habitatges per pisos sense possibilitat de dividir-los horitzontalment, destinats exclusivament a la cessió de l’ús de cada pis o
local susceptible d’aprofitament independent a terceres persones.»
Article 10. Mesura per a facilitar l’execució d’actuacions de rehabilitació
edificatòria en el medi urbà

S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, al text refós de la Llei d’urbanisme, amb el redactat següent:
«Cinquena. Actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà
»La delimitació i execució de les actuacions de rehabilitació edificatòria en el
medi urbà a què fa referència el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, es
regeixen per les regles següents:
»a) La delimitació de l’àmbit d’actuació es pot efectuar mitjançant el planejament urbanístic, la declaració d’àrees de conservació i rehabilitació a què fa referència l’article 36 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o pel
procediment de tramitació dels instruments de gestió urbanística a què fa referència
l’article 119.
»b) Són aplicables les disposicions del títol quart relatives a la gestió urbanística
integrada del planejament al repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’execució de les actuacions de rehabilitació edificatòria entre els propietaris
afectats.»
Disposicions addicionals
Primera. Habitatges amb protecció oficial de lloguer

En cas d’habitatges amb protecció oficial qualificats a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei que siguin promoguts pels particulars amb ajuts públics, inclo-
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sos la cessió gratuïta del sòl o el vol afectats o per un preu inferior al seu valor, per
a posar-los a disposició dels usuaris en règim de lloguer:
a) Els arrendadors es poden beneficiar del règim de cobertures de cobrament
de les rendes a què fan referència els articles 66 i següents del Decret 75/2014, de
27 de maig, del Pla del dret a l’habitatge. Tanmateix, mentre sigui vigent el règim
esmentat, la cobertura abasta les rendes impagades a partir de la interposició de la
demanda judicial corresponent sense cap altra limitació temporal. Si la demanda
s’interposa dins del termini màxim de sis mesos des del primer impagament de la
renda, la cobertura també abasta les rendes impagades fins a la seva interposició.
b) Els llogaters tenen prioritat per a accedir a les prestacions per al pagament del
lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya.
Segona. Referències al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals
públics

Les referències que la legislació vigent fa al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics s’han d’entendre substituïdes per les corresponents al sistema urbanístic d’equipament comunitari d’allotjament dotacional públic.
Tercera. Obligacions dels municipis inclosos en les àrees de demanda
residencial forta i acreditada

1. Els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada
resten obligats a:
a) Dins del termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, impulsar la construcció d’habitatges de protecció pública en els solars disponibles del
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per a destinar-los prioritàriament al règim
de lloguer o altres formes de cessió de l’ús sense transmissió de la propietat del sòl.
Els municipis poden promoure la construcció d’aquests habitatges de conformitat
amb qualsevol forma de gestió directa o indirecta admesa per la legislació sobre règim local i, si ho consideren convenient, poden demanar la col·laboració de l’Institut
Català del Sòl en el seu impuls.
b) Dins del termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei,
trametre al Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’inventari dels béns i
els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per a la seva inscripció, així com el seu balanç de situació. La manca de presentació de l’inventari,
el balanç de situació i la memòria a què fa referència l’apartat 2 dins del termini esmentat impedeix alienar els béns i els drets patrimonials mentre no s’hi inscriguin.
2. Conjuntament amb la documentació a què fa referència la lletra b de l’apartat 1, els municipis afectats han de presentar una memòria explicativa i justificativa
sobre la mobilització de béns i drets patrimonials que, atenent la demanda residencial, hagin dut a terme els darrers cinc anys per a la construcció d’habitatges de protecció pública, i dels que tinguin previst mobilitzar, com a mínim, els propers cinc
anys amb la mateixa finalitat. Aquesta memòria ha de fer una referència especial a
les actuacions concretes a emprendre els primers dos anys, així com a la situació i
previsions d’actuació sobre els solars patrimonials que, d’acord amb el planejament
urbanístic, formen part d’una reserva d’habitatges de protecció pública.
3. En cas d’incompliment de l’obligació a què fa referència la lletra a de l’apartat 1 o, a la vista de la documentació a què fan referència la lletra b de l’apartat 1 i
l’apartat 2, si el departament competent en matèria d’habitatge considera que la gestió del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge incompleix greument la finalitat de
fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat, ha de requerir-los perquè, amb la màxima celeritat, eficàcia i eficiència, adopti les mesures
de gestió del patrimoni que calguin per a la construcció d’habitatges de protecció
pública. El requeriment ha d’incloure l’advertiment que, si no ho fan en el termini
que s’estableixi prudentment en cada cas, es podrà declarar l’incompliment de la
funció social de tots o de part dels solars patrimonials reservats a la construcció
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d’habitatges de protecció pública adquirits gratuïtament en l’execució d’una actuació
urbanística, i les mesures que es podran adoptar per a la construcció dels habitatges
de protecció pública sobre els solars afectats.
4. La resolució que, d’acord amb l’apartat 3, declari l’incompliment de la funció
social comporta l’execució forçosa de la construcció dels habitatges de protecció
pública sobre els solars afectats a través dels mitjans que la mateixa resolució especifiqui d’entre els següents:
a) Execució subsidiària a càrrec del municipi obligat.
b) Transmissió forçosa i gratuïta del vol al patrimoni de sòl i d’habitatge de l’Administració de la Generalitat.
c) Venda o substitució forçoses del vol.
Disposicions transitòries
Primera. Habitatges amb protecció oficial qualificats definitivament
abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei

1. Són aplicables als habitatges amb protecció oficial qualificats definitivament
abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei el termini de la qualificació i els
preus de venda i rendes màxims determinats d’acord amb el règim jurídic vigent
quan es van qualificar, llevat que els habitatges formin part d’un patrimoni públic
de sòl i d’habitatge. En qualsevol cas, els habitatges esmentats només es poden desqualificar a iniciativa de la mateixa Administració en els termes regulats a l’article
79.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
2. En cas d’habitatges qualificats definitivament abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei que, d’acord amb la qualificació urbanística del sòl, s’hagin de destinar a l’ús d’habitatge de protecció pública, s’ha de fer constar aquesta circumstància en les escriptures públiques de transmissió de la seva propietat i en el Registre
de la Propietat.
Segona. Instruments d’habitatge i urbanístics en tramitació

Els instruments d’habitatge en tramitació a l’entrada en vigor d’aquest Decret
llei, així com els instruments urbanístics aprovats inicialment amb anterioritat, es
continuen tramitant i s’aproven definitivament de conformitat amb els règims jurídics d’habitatge i urbanístic anteriors. Tanmateix:
a) La qualificació dels habitatges amb protecció oficial se subjecta al nou règim
que estableix aquest Decret llei, encara que s’haguessin qualificat provisionalment
d’acord amb el règim anterior i sense perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera.
b) Són d’aplicació les disposicions del text refós de la Llei d’urbanisme relatives
a les reserves d’habitatges de protecció pública i al sistema urbanístic d’equipament
comunitari d’allotjament dotacional públic, modificades per aquest Decret llei, als
instruments de planejament urbanístic que no hagin estat aprovats provisionalment
a la seva entrada en vigor.
Tercera. Qualificació d’habitatges amb protecció oficial en àmbits amb
projecte de reparcel·lació aprovat

La qualificació d’habitatges amb protecció oficial, en àmbits amb projecte de
reparcel·lació aprovat d’acord amb el règim jurídic anterior a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, se subjecta al règim anterior mentre no hagi transcorregut el termini fixat pel planejament urbanístic per a acabar l’edificació dels solars i, si no el
fixa, mentre no hagin transcorregut tres anys des que els terrenys afectats van adquirir la condició de solar. Tanmateix, la vigència de la qualificació se subjecta al
nou règim.
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Quarta. Règim de preus de venda i rendes màxims

1. Mentre no s’estableixin el preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció
oficial, el factor de localització assignat a cada municipi o barri i la rendibilitat anual
a què fan referència els articles 83 bis a 83 quater de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, ni s’aprovi un nou pla pel dret a l’habitatge adaptat a
les determinacions d’aquest Decret llei, la determinació dels preus de venda i de les
rendes màxims corresponents als habitatges qualificats d’acord amb el nou règim
que estableix aquest Decret llei, s’ha de dur a terme en funció dels ingressos de les
persones sol·licitants de la manera següent:
a) En el cas d’habitatges que, d’acord amb la qualificació urbanística del sòl,
s’hagin de destinar a l’ús d’habitatge de protecció pública per a determinades modalitats, segons el règim anterior aplicable a aquestes modalitats.
b) En la resta de supòsits, segons el règim anterior aplicable a la modalitat d’habitatges amb protecció oficial de règim general.
2. Un cop s’estableixin el preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial, el factor de localització assignat a cada municipi o barri i la rendibilitat anual,
i s’aprovi el nou pla pel dret a l’habitatge adaptat a les determinacions d’aquest Decret llei, les modalitats a què fan referència les lletres a i b de l’apartat 1 restaran
sense efecte.
Cinquena. Renovació de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial

A l’efecte de l’apartat 9 de l’article 95 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, afegit per aquest Decret llei, les persones inscrites en el Registre
de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial en el moment de la seva entrada
en vigor disposen d’un termini d’un any a partir d’aquest moment per a renovar la
seva sol·licitud.
Sisena. Terrenys del patrimoni públic de sòl i d’habitatge que formen
part d’una reserva d’habitatges de protecció pública

És d’aplicació l’apartat 3 de l’article 46 del text refós de la Llei d’urbanisme,
afegit per aquest Decret llei, als terrenys del patrimoni públic de sòl i d’habitatge
adjudicats gratuïtament en l’execució d’una actuació urbanística efectuada abans de
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei quan, d’acord amb el planejament urbanístic,
formin part d’una reserva d’habitatges de protecció pública i no s’hagi iniciat cap
procediment per a alienar-los de conformitat amb el règim jurídic anterior.
Setena. Planejament urbanístic no adaptat

1. Els terrenys que el planejament urbanístic no adaptat a les determinacions
d’aquest Decret llei qualifica de sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics s’integren en el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris amb destinació
a allotjament dotacional públic. Pel que fa als terrenys que el planejament esmentat qualifica de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, es poden destinar a
l’ús d’allotjament dotacional públic de conformitat amb el planejament urbanístic
de desenvolupament que es formuli amb aquesta finalitat en les circumstàncies següents:
a) Si el planejament no adaptat no en concreta l’ús, sempre que s’acrediti que no
cal destinar-los a un altre ús d’equipament públic.
b) Si l’equipament de titularitat pública està construït, es pot ampliar de conformitat amb les determinacions que regulen l’edificació dels solars de la zona urbanística on s’emplaça per a destinar l’ampliació a l’ús d’allotjament dotacional públic,
sempre que s’acrediti que no cal ampliar l’equipament existent.
2. En cas que el planejament urbanístic no adaptat a aquest Decret llei qualifiqui sòl destinat a la construcció d’habitatges amb un règim específic de protecció
oficial, és d’aplicació el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 57 del text refós
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de la Llei d’urbanisme, modificat per aquest Decret llei, sense que els instruments
urbanístics que s’aprovin inicialment a partir de la seva entrada en vigor per a desenvolupar-lo o executar-lo restin vinculats per les determinacions relatives als règims
específics esmentats.
Disposició derogatòria

Es deroguen totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret llei, i específicament les disposicions següents:
a) L’article 17.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
b) Els articles 41.2, 43.1, 49, 50, 51 i 52 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del
Pla per al dret a l’habitatge.
c) Els articles 33.4, 66.1.b i c, 221.3, 226 i l’apartat 3 de la disposició transitòria
novena del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18
de juliol.
Disposicions finals
Primera. Termini per establir el preu de venda bàsic dels habitatges
amb protecció oficial i el factor de localització assignat a cada municipi
o barri

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, el conseller o consellera competent en matèria d’habitatge ha d’aprovar l’ordre a què fa
referència l’article 83 quater de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per establir el preu de venda bàsic, el factor de localització assignat a cada
municipi o barri i la rendibilitat anual per obtenir el preu de venda i la renda màxims dels habitatges amb protecció oficial.
Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret Llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als
quals correspongui el facin complir.
Barcelona, 5 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Damià Calvet i
Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
Antecedents del Decret llei

1. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret llei.
2. Memòria justificativa.
3. Informe jurídic.
4. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
5. Informe de resposta a l’informe de la Direcció General de Pressupostos.
6. Text del Decret llei aprovat pel Govern.
7. Publicació del Decret llei al DOGC.
8. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de l’expedient.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per
als alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç,
de Mataró
250-00624/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 32205 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 32205)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir la gratuïtat del servei de menjador de tots els alumnes escolaritzats a les escoles d’educació
especial Les Aigües i l’Arboç de Mataró que hagin presentat les sol·licituds a les
convocatòries corresponents.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als
alumnes de formació professional
250-00650/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 32206 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 32206)

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

1. Que el Departament d’Educació estudiï la possibilitat de subscriure un acord
amb AENOR que possibiliti l’accés gratuït al contingut íntegre de les normes
UNE, per a tot l’alumnat dels Graus Mitjos i Superiors d’aquelles estudis i branques
de la Formació Professional de qualsevol centre de Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició

2. Si el Departament d’Educació subscriu l’acord amb AENOR que aquest es
faci extensiu al col·lectiu de docents i centres educatius que imparteixin aquesta
branca de la Formació Professional.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions
educatives del Centre d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del
Vallès
250-00651/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31641; 32207 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31641)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 1

1. Presentar un Pla en un termini de 6 mesos per a l’adequació i ampliació de
les instal·lacions del CEE Can Vila a les necessitats actuals, en comú acord amb els
serveis als discapacitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió de part del punt 2

2. Dotar amb el finançament necessari per dur a terme el Pla d’adequació i ampliació de les instal·lacions del CEE Can Vila de cara al curs 2019/2020.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 32207)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en

un únic punt
Elaborar, juntament amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès, un estudi per determinar la situació del Centre d’Educació Especial Can Vila i actuar en funció de les
conclusions que se’n derivin.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

4. Elaborar i presentar en aquest Parlament les actuacions previstes en Centres
d’Educació Especial (CEE), en el marc del treball dut a terme per la Taula Mixta de
Planificació Escolar.

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31640; 32208 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.03.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31640)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió

De tot el text de l’apartat 2.
Fascicle segon
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió

De tot el text de l’apartat 3.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou punt

Revisar i actualitzar el protocol per prevenir i abordar els assetjaments i abusos sexuals a les escoles i instituts de Catalunya i elabori un programa de formació
adreçat a la comunitat educativa i equips d’educadors/es en el lleure per a la prevenció i abordatge d’aquesta problemàtica a les aules i als centres de lleure educatiu i
el doti econòmicament per a la seva implementació.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt

Complir obligatòriament a tots els centres educatius públics, concertats i privats
de Catalunya el Protocol de Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i
el ciberassetjament entre iguals.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
D’addició d’un nou punt

Portar a terme, durant el primer semestre de 2019, una acció formativa sobre el
contingut, les responsabilitats, la detecció i la intervenció en situacions d’assetjament escolar destinada al personal docent de tots els centres educatius públics, privats i concertats.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
D’addició d’un nou punt

Establir les sancions pertinents que es poden despendre d’una manca d’acció i
del no compliment total o parcial per part del dels agents implicats del protocol Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’un nou punt

Impulsar als mitjans de comunicació de la CCMA campanyes de sensibilització,
ajuda a la detecció i de suport a l’alumnat assetjat que ajudin a incrementar el coneixement d’aquestes pràctiques i combatre-les.
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
D’addició d’un nou punt

Implantar a les escoles catalanes, durant el curs 2019-2020, el projecte KIVA per
reduir el número de casos d’assetjament escolar mitjançant tres vies:
a. la formació del personal docent amb estratègies, metodologies i eines d’intervenció;
b. ajudant als infants a reconèixer les situacions d’assetjament amb tècniques pedagògiques d’aïllament de l’assetjador/a;
c. oferint als pares informació sobre l’assetjament establint millores en la comunicació entre l’escola-fill/a i pares/mares.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 32208)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió

1. Condemnar de forma unànime l’assetjament escolar per qualsevol motiu y con
especial atención a aquellos que podrían ser constitutivos de delito de odio.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Protegir a tots els menors per a què no puguin ser atacats per cap motiu.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius
prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la
platja de la Pineda, de Vila-seca
250-00697/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.
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Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d’en Joan,
al massís del Garraf
250-00700/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00701/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en
funcionament del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències
nocturnes del CAP Blanes 2
250-00703/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a
Terrassa
250-00705/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere
Lliscart a l’Hospitalet de Llobregat
250-00707/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables
de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als
mitjans de comunicació públics
250-00709/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries
250-00710/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del
Vallès
250-00711/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica de la Generalitat
a l’Hospital de Vic
250-00712/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als
alumnes escolaritzats amb necessitats educatives especials
250-00713/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.
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Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de
trens de rodalia a Premià de Mar
250-00714/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per
mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals
250-00715/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 31647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel rebuig
a la creació de perfils polítics a través de la Llei Orgànica de Protecció de Dades
Personals i de Garantia de Drets Digitals, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb el text següent:
Exposició de motius

El proper 28 d’abril estan convocades eleccions generals a l’Estat Espanyol.
Aquestes eleccions que seran claus per determinar el futur dels ciutadans i ciutadanes es produiran en un context que també a nivell de règim electoral i de protecció
de dades personals s’han produït canvis rellevants que poden tenir incidència no
només en aquestes eleccions concretes sinó en el funcionament de la política a Catalunya i l’Estat.
En el passat mes de novembre els partits van acordar profunds canvis en les
regles de joc, autoritzant a rastreja internet en busca d’informació ideològica de
ciutadans i ciutadanes per enviar-los missatges electorals personalitzats a través de
WhatsApp o de les xarxes socials sense el seu consentiment previ. La legislació europea prohibeix explícitament aquestes pràctiques però els partits polítics han ideat
una excepció basant-se en suposat interès públic.
Tant diferents juristes, organitzacions en defensa dels drets digitals estant reclamant que diferents institucions presentin un recurs d’inconstitucionalitat, ja que entenen que la legalització de la creació de perfils polítics i la creació de bases de dades amb informació ideològica viola la Constitució. Finalment en el tràmit del Senat
davant les alertes situades per la ciutadania i moviments socials el grup d’Unidos
Podemos al Senat també es va oposar a aquesta llei i va votar-hi en contra.
Molts d’aquest juristes ja va alertar des d’un primer moment el risc que suposava
aquesta mesura. Aquesta mesura que està camuflada en la disposició addicional tercera de la Llei de la Protecció de Dades que a la vegada modifica la Llei de Règim
Electoral ha estat descrita per experts i organitzacions de protecció de drets dels
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consumidors i consumidores com la legalització de facto de Cambridge Analítica a
l’Estat Espanyol
Només el President del Govern Espanyol, els de les comunitats autònomes, i un
grup de 50 diputats i diputades o 50 senadors i senadores, a més del defensor del Poble poden presentar recurs d’inconstitucionalitat davant el tribunal Constitucional.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Mostrar el seu rebuig a la modificació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals que permet el perfilament polític, la
creació d’una base de dades amb informació ideològica sobre els ciutadans i l’enviament de missatges polítics personalitzats (spam electoral).
2) Presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta modificació legal ja
que vulnera drets i preceptes recollits en la Carta Magna que tenen a veure amb les
dades ideològiques dels ciutadans de Catalunya.
Palau del Parlament, 5 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant
Llorenç Savall
250-00716/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 32020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució sobre la millora del servei sanitari a Sant Llorenç Savall, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El municipi de Sant Llorenç Savall està compost per tres nuclis urbans i compta amb una població de 2.371 habitants, que té un alt percentatge d’habitants d’edat
avançada que supera el 25%.
Actualment el Centre d’Atenció Primària de Sant Llorenç Savall dona servei
amb un metge i només en horari de matí, de 8h a 14h. En horari de tarda, els veïns
i veïnes de Sant Llorenç Savall ha de desplaçar-se a Castellar del Vallès i a partir
de les 24h han d’anar a Sabadell. L’edat avançada de la mitjana de la població del
municipi dificulta la possibilitat d’anar a les poblacions veïnes i provoca un retard
en l’atenció en assistència primària, així com la deficiència d’atenció durant la tarda
i la nit.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir una taula
de diàleg amb l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall per
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contractar, abans de finalitzar el primer semestre de 2019, un metge que cobreixi
l’horari de tarda al Centre d’Atenció Primària de Sant Llorenç Savall.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 32087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de rebuig al projecte
del macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba-roja de l’Ebre, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

L’anunci del projecte de construcció d’un macro abocador al municipi de Riba-roja d’Ebre ha provocat un rebuig pràcticament unànime del Consell d’Alcaldes
de la Ribera d’Ebre i del Consell Comarcal.
La comarca de la Ribera d’Ebre ha patit la deslocalització d’empreses, davant
d’un futur tancament de les centrals nuclears i amb una manca de diversificació
econòmica per fer-hi front, ha generat un sentiment d’incertesa envers el futur a tota
la població.
A la Ribera d’Ebre han apostat pel turisme de qualitat aprofitant els actius històrics, patrimonials i naturals. Han apostat pel sector primari i sobretot pel sector
agroalimentari, posant en valor els productes i la seva qualitat. Aquesta és una línia
de treball que ha costat molt de consensuar i engegar, però que ha aconseguit que
tots els municipis de la comarca, i persones a nivell particular, hi apostin. Després
de tots els esforços, un projecte com el de l’abocador de residus industrials plantejat
al municipi de Riba-roja xoca frontalment amb la línia marcada i consensuada a la
comarca.
A Tivissa ja existeix un abocador, projecte que es preveia pels municipis de les
comarques de Terra Alta, Priorat i Ribera d’Ebre, però que s’ha convertit en un gran
abocador per més de la meitat dels residus industrials de tota Catalunya. A més, el
trànsit rodat dels tràilers ha marcat el perfil geogràfic del sud de la comarca i ha suposat una limitació pel desenvolupament econòmic dels municipis veïns.
La comarca de Ribera d’Ebre ha desenvolupat un projecte de comarca on el
desenvolupament econòmic i social de tots els municipis estigui basat en el turisme
rural i gastronòmic, en els actius històrics i naturals, en la qualitat dels productes
i l’entorn, i amb una indústria compatible amb la Reserva de la Biosfera. I no un
model basat en situar-hi els abocadors dels residus industrials de tot Catalunya pel
benefici econòmic d’un sol municipi, que de ben segur marcarà el futur de tota la
comarca de per vida.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a paralitzar immediatament els tràmits del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agència Catalana de Residus en relació amb el projecte d’un abocador a Riba-roja de l’Ebre per
ser contrari a la línia de desenvolupament econòmic consensuada per tots els municipis riberencs que marcaria de forma negativa el futur de tota la comarca de la
Ribera d’Ebre i atès l’existència prèvia d’un altre abocador a Tivissa.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo
Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la
violència masclista entre els joves
250-00718/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 32088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’abordatge de la
violència masclista entre els joves, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Polítiques de Joventut, amb el text següent:
Exposició de motius

A Catalunya, segons dades del Departament de Justícia, els darrers dos anys s’ha
augmentat en un 45% l’atenció de víctimes de violència masclista que han estat comeses per menors d’entre 14 a 17 anys. L’any 2016 van haver-hi 74 víctimes de violència de gènere que van ser ateses pel Servei de Mediació i Assessorament Tècnic,
mentre que l’any 2018 es van atendre 107 víctimes. La majoria de les víctimes van
patir lesions i maltractament psicològic.
Aquests delictes es produeixen majoritàriament en relacions adolescents. Actualment els joves es mouen en un món en clau patriarcal, on els estereotips de gènere encara estan molt masculinitzats i on es premia el rol masclista i dominant de
l’home vers la dona. Els menors escolten cançons que normalitzen les agressions
sexuals i el control de la parella per part de l’home, on es reflecteix el rol de masculinitats com l’amor romàntic. A més, els joves veuen que les accions de violència
contra les dones no tenen cap conseqüència negativa, ja que, entre d’altres, a nivell
judicial moltes de les agressions sexuals i la violència masclista gaudeixen d’impunitat, com és el cas dels agressors de «La Manada».
Aquestes dades demostren que és necessari que es trenquin els rols masclistes i
treballar amb els infants i els joves per educar-los en relacions sanes, on aprenguin
a estimar-se, respectar-se i tenir la visió d’iguals entre ells i elles. Però, actualment,
els centres escolars no tenen les eines necessàries per fer la prevenció necessària entre els joves. S’ha treballar amb els adolescents de forma constant i fer projectes a
llarg termini per crear nous rols i deixar darrere els rols que actualment estan veien
els joves a la societat, aquest rol que l’home és el poderós i la dona està submisa als
seus desitjos.
El Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere estableix que s’ha de reforçar
i ampliar en matèria d’educació, els valors igualitaris i la educació afectivo-sexual
3.10.25. Propostes de resolució

51

BOPC 285
14 de març de 2019

obligatòria a tots els nivells educatius, fomentant que es treballin de forma integral
(aspectes fisiològics i afectiva-emocionals). També estableix que s’ha d’incloure, a
totes les etapes educatives, la prevenció de la violència de gènere, del masclisme i de
les conductes violentes, l’educació emocional i sexual i la igualtat, a més d’incloure
als currículums escolars, els valors de la diversitat i la tolerància, garantint la seva
inclusió a través de la Inspecció Educativa.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fomentar la coeducació des de l’educació infantil fins l’educació secundària.
2. Incorporar en el darrer cicle de l’educació primària formació relativa a les relacions afectives saludables.
3. Elaborar i promoure als centres escolars tallers i activitats formatives adreçades als infants i adolescents per a la prevenció de la violència sexuals.
4. Elaborar projectes educatius que treballin amb l’alumnat per trencar els estereotips de gènere que existeixen actualment i que fomentin la igualtat entre els joves
i les joves. Aquests projectes han de promoure els instruments necessaris per fer un
seguiment de les possibles situacions de violència masclista entre els adolescents.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo,
Esther Niubó Cidoncha, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució contra l’esclavitud
250-00719/12
PRESENTACIÓ: FRANCESC DE DALMASES I THIÓ, JUNTAMENT AMB UN
ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT, RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP ERC,
SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP
PSC-UNITS, SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP, ALEJANDRO
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 32140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ruben
Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Susana Beltrán García,
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, portaveu a la Comissió
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de
Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Alejandro Fernández Álvarez,
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent sobre contra l’esclavitud per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
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Exposició de motius

Des de la «Declaració de 1815» s’han succeït els instruments internacionals contra l’esclavitud, sense que fins ara s’hagi assolit l’efectiva eradicació de totes les seves formes. La Convenció sobre l’Esclavitud de 1926 i la Convenció suplementària
de 1956 van veure reforçades les prohibicions que contenien per la Carta Internacional de Drets Humans (Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals
de 1966; Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966; Protocols Facultatius del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics; i, per bé que anterior, la Declaració Universal de Drets Humans de 1948). L’Estatut de Roma de la Cort Penal
Internacional defineix l’esclavitud com a crim de lesa humanitat inclòs en l’àmbit de
competència de la Cort.
Finalment, el Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones,
especialment dones i infants, de l’any 2000, que complementa la Convenció de les
Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional, també ha reforçat els instruments internacionals contra l’esclavatge.
La comunitat internacional no pot romandre impassible i inactiva davant el ressorgiment de pràctiques esclavistes en diversos indrets del continent africà, entre
els quals Líbia i Mauritània. En aquests darrers casos, organitzacions criminals i
individus sense escrúpols aprofiten la situació d’especial vulnerabilitat en les que
es troben moltes persones migrants i en cerca d’asil, refugi o protecció internacional, bàsicament d’origen subsaharià, que proven d’accedir a territori Europeu, per
esclavitzar-los i per obtenir benefici del seu tràfic o del fruit del treball forçat de les
persones esclavitzades. Aquesta vulneració dels Drets Humans es produeix necessàriament amb exercici de violència, coacció i intimidació, i altres formes de maltractament, que agreugen –si és possible– la preocupació per una pràctica tan frontalment contrària als drets més fonamentals.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Declara la seva més enèrgica condemna a l’esclavització de ciutadans i ciutadanes com a pràctica inhumana arreu del món.
2. Condemna, de forma específica, aquesta pràctica a Líbia i Mauritània, entre
d’altres punts del continent africà, així com a la pervivència de diverses formes d’esclavatge i de servitud.
3. Constata que resulta indispensable una acció decidida de la comunitat internacional per tal de posar fi a aquestes pràctiques i per alliberar immediatament de la
situació d’esclavitud a les persones esclavitzades i en situació de servitud.
4. Manifesta la seva solidaritat amb els col·lectius de persones africanes residents
a Catalunya en la seva denúncia de la vulneració dels drets humans que suposa l’esclavitud.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Francesc de Dalmases i Thió, GP JxCat; Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC;
Susana Beltrán García, GP Cs; Ferran Pedret i Santos, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, portaveus a la CAERIT; Josep M. Forné, diputat, GP JxCat

3.10.25. Propostes de resolució

53

BOPC 285
14 de març de 2019

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC
Reg. 32141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució la dermatitis atòpica, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La Dermatitis Atòpica (DA) és una malaltia immunològica sistèmica, de caràcter
crònic, que cursa en brots i es caracteritza per l’aparició d’envermelliment i inflamació de la pell (èczemes) i una picor intensa i prolongada.
La DA sovint es manifesta en l’edat pediàtrica, en un 60% dels casos apareix
durant el primer any de vida, i sol remetre amb l’edat Malgrat això entre el 9% i el
24% dels casos s’inicia en l’edat adulta.
Es fa difícil estimar la prevalença de la DA, però la xifra més àmpliament acceptada se situa entre l’1 i el 3% del adults. La dificultat de la DA radica en la classificació del grau de severitat, que és el que més impacte té en la qualitat de vida.
En els pacients severs, que poden arribar a tenir afectacions fins al 90% del cos,
la DA influeix de manera evident el dia a dia, especialment en l’estat d’ànim, la son,
les relacions i les activitats, podent arribar a afectacions i trastorns psíquics que
afecten de manera evident la qualitat de vida.
A més, els pacients amb DA tenen un major risc de patir altres trastorns atòpics,
com l’asma, la rinitis al·lèrgica, l’al·lèrgia alimentària, alteracions oculars atòpiques
i esofagitis eosinofílica.
Actualment, el tractament de la DA severa es realitza amb mesures higièniques i
amb l’aplicació de cremes emol·lients que alleugen els símptomes. El tractament farmacològic es basa amb fàrmacs corticosteroides, principalment adreçats a alleujar
el període agut d’inflamació, i no estan recomanat utilitzar-los durant un períodes
llargs de temps. En un nombre molt limitat de pacients, es poden utilitzar immunosupressors indicats, però requereixen d’una estricta monitorització i la seva retirada un cop s’han aconseguit els efectes desitjats a curt termini, ateses les potencials
toxicitats que poden provocar. Per tot això el tractament és poc específic, limitat a
la hidratació de la pell o a la gestió del brot en el moment de la seva aparició, sense
possibilitat de mantenir-lo en el temps de manera estable.
Les malalties que es manifesten a la pell estan recollides en els Pla de Salut
2016-2020, però focalitzant-se en el melanoma, la psoriasi o la promoció de la teledermatologia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Promoure una campanya informativa sobre la Dermatitis Atòpica que:
a) Inclogui les mesures preventives que poden dur-se a terme en la vida quotidiana per tal de reduir-ne l’aparició dels brots i/o reduir-ne els símptomes i quins factors empitjoren aquests símptomes.
b) Informi sobre quines són les possibles complicacions i quan cal contactar amb
els professionals de la salut.
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c) Faciliti la sensibilització i divulgació de la DA, especialment en la seva manifestació moderada i greu, així com el reconeixement i conscienciació de la societat
sobre la malaltia.
d) Ajudi a trobar solucions i iniciatives que millorin la qualitat de vida per als
pacients afectats.
2. Dur a terme polítiques de salut que permetin un millor abordatge de la DA.
3. Impulsar el correcte diagnòstic del pacients segons la seva severitat utilitzant
la nomenclatura internacional (ICD-9/10) en les estacions clíniques dels professionals, que faciliti la millora de la detecció de la DA.
4. Fomentar la classificació del grau de severitat de les persones afectades a través de les escales de classificació.
5. Proposar a l’Administració competent, per als pacients diagnosticats de DA severa, la possible incorporació en la cartera de fàrmacs el finançament de les cremes
emol·lients específiques per a millorar la seva situació.
Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut d’Educació
Secundària de Vallcarca, a Barcelona
250-00721/12
PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS, XAVIER QUINQUILLÀ
DURICH, DEL GP JXCAT, BERNAT SOLÉ I BARRIL, DEL GP ERC, ESTHER
NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL
GP CATECP, CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC, ANDREA LEVY SOLER,
DEL SP PPC
Reg. 32209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
construcció de l’Institut d’Educació Secundària de Vallcarca a Barcelona, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

El dia 2 de desembre de 2015 el Plenari del districte de Gràcia de Barcelona va
donar el seu suport a les reivindicacions de les AMPA’s de Gràcia que defensen la
construcció de l’Institut d’Educació Secundària de Vallcarca de Barcelona. En el
mateix plenari s’instà el Consorci i a la Generalitat a què es dotés de pressupost i es
construís amb la major celeritat possible l’institut al barri.
El dia 10 de maig de 2017 el Plenari de districte va resoldre donar suport a la
Coordinadora d’AMPA de Gràcia davant tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya per entrar una Proposta de Resolució demanant la posada en marxa i la
construcció del nou Institut Vallcarca.
A més, el Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió ordinària del 28 de
setembre de 2018, va aprovar per unanimitat el Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’equipament docent situat a l’avinguda Vallcarca, 200-222, al districte de
Gràcia
Aquest institut ha estat una reivindicació històrica de les AMPA del Districte,
però la seva construcció actualment continua en espera. El districte compta amb una
manca de places públiques de proximitat de secundària a la seva zona nord educativa corresponent al barris de la Salut, el Coll, Vallcarca i els Penitents.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Establir el calendari d’execució de l’obra de construcció de l’Institut d’Educació Secundària de Vallcarca a Barcelona abans de l’estiu.
2) Destinar, en els propers pressupostos de la Generalitat per al 2019, una partida
pressupostària per a la construcció de l’Institut de Vallcarca Barcelona.
3) Obrir l’oferta de matrícula tan bon punt l’equipament estigui totalment construït.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Sonia Sierra Infante, GP Cs; Xavier Quinquillà Durich, GP JxCat; Bernat Solé
i Barril, GP ERC; Esther Niubó Cidoncha, GP PSC-Units; Jéssica Albiach Satorres, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Andrea Levy Soler, SP PPC,
portaveus a la CE

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018
360-00013/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ I TRAMESA AL PLE

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 9, tinguda
l’11.03.2019, DSPC-C 199.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP
Reg. 32233 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions
parlamentàries:
Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Yolanda López Fernández
Baixa: Elisenda Alamany Gutiérrez
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
406-00003/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 31937 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica
els següents canvis d’adscripcions de diputats a la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.
Comissió: Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat
de Vida de la Gent Gran
Alta: Yolanda López Fernández
Baixa: Marta Ribas Frías
Palau del Parlament, 5 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17
i el 18 d’Agost de 2017
407-00001/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP
Reg. 32234 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 67.2 del Reglament
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a la comissió parlamentària:
Comissió: Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
Alta: Jéssica Albiach Satorres
Baixa: Elisenda Alamany Gutiérrez
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP
Reg. 32235 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 67.2 del Reglament
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a la comissió parlamentària:
Comissió: Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
Alta: David Cid Colomer
Baixa: Elisenda Alamany Gutiérrez
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 53/XII, sobre els centres de
formació d’adults
290-00038/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 31552 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Comunico a la Mesa del Parlament l’esmena en l’informe de compliment de la
Resolució 53/XII tramesa el passat 14 de febrer de 2019, amb número d’entrada a
Registre 29868.
On hi diu:
«sobre la regulació del procés d’admissió d’alumnes a les escoles (tram. 29000037/12)»
Hi ha de dir:
«sobre els centre de formació d’adults (tram. 290-00038/12)»
Barcelona, 1 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 81/XII, sobre la instal·lació de
desfibril·ladors als jutjats
290-00066/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31555 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D'acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 81/XII, sobre la
instal·lació de desfibril·ladors aLs jutjats (tram. 290-00066/12), pel que fa al seu punt
b reiterem –tal com vàrem informar el 28 de desembre de 2018 i va ser publicat al
BOPC de 17 de gener de 2019– que el Departament de Justícia ha dotat d'un desfibril·lador, com a mínim, a tots els edificis judicials que són cap de partit judicial; per
tant doncs, no procedeix fer cap acció en compliment d'aquest punt de la resolució.
Barcelona, 27 de febrer de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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290-00088/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32165 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 106/XII, sobre la
implantació de la metodologia BIM a l’Administració (tram. 290-00088/12), us informo del següent:
Ja fa temps que el Govern de la Generalitat està treballant per a la implantació de
la metodologia BIM (Building Information Modelling). De fet, el Govern, per Acord
de 24 de maig de 2016, va crear la Comissió Interdepartamental per a la implantació
d’una metodologia de treball virtual en tres dimensions BIM a l’obra pública i a les
obres d’edificació promogudes per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic. Aquesta Comissió té per objecte l’estudi i l’avaluació de la implantació d’aquesta metodologia de treball a l’obra pública i a les obres d’edificació
promogudes per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic,
que reculli tota la informació per operar en tot el seu cicle de vida i, en particular,
durant l’elaboració i la gestió del disseny, la redacció del projecte, la direcció de l’execució de l’obra i la seva gestió, així com el seu manteniment i conservació.
Aquesta Comissió Interdepartamental, presidida pel secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat, està treballant en la implementació del BIM.
Fruït dels treballs d’aquesta Comissió, i previ informe favorable de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Informe 4/2018), el Govern va aprovar el
passat 11 de desembre de 2018, l’Acord pel qual es determinen els contractes en què
s’ha d’aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions
anomenada BIM i la forma i les condicions per fer-ho. Amb caràcter general, l’esmentat Acord estableix que s’ha d’aplicar de forma obligatòria a tots els contractes
d’obra civil i d’edificació, de concessió d’obres i de concursos de projectes, que tenen per objecte obres de primer establiment, rehabilitació o restauració, promoguts
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que tinguin
un valor estimat igual o superior a l’establert pels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, la licitació dels quals es publiqui als sis mesos de l’aprovació d’aquest
acord.
En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya, a través d’Infraestructures.cat, va
iniciar ja el 2013 la primera experiència en edificació amb una prova pilot i posteriorment al 2015 en obra civil. A partir de l’any 2014, en els plecs de licitació de
projectes d’edificació i 2015 en projectes d’obra civil, es valorava com a millora la
redacció dels projectes amb metodologia BIM. A dia d’avui, Infraestructures.cat inclou en tots els seus plecs de licitació de projectes d’obra nova d’edificació, d’obra
civil i els seus serveis associats, l’ús de la Metodologia BIM com a requeriment
contractual.
Barcelona, 6 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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290-00089/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32068 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 107/XII, relativa
a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
(AHC), corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 290-00089/12), us informo del següent:
1. En l’exercici de 2014 ja s’havien corregit diverses de les qüestions plantejades
per la Sindicatura. És el cas de les observacions 1, 2, 4, 5, 12 i 16.
2. En exercicis posteriors s’han resolt els aspectes formulats a les observacions
7, 8, 9, 15, 17, 20, 21 i 25.
3. S’informa de forma específica sobre actuacions concretes desenvolupades en
relació amb diverses de les observacions formulades per la Sindicatura de Comptes
en l’Informe de fiscalització 21/2017:
3.1. Sobre l’observació 6, les «diferències temporals» detectades en les operacions
derivades de l’activitat conjunta de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i
l’Incasòl es deuen a la regularització constant dels procediments i operacions compartides, en els quals es poden produir, com en totes les situacions d’aquesta naturalesa, períodes en què apareguin diferències d’imports pendents de resoldre, que
acaben essent resoltes en la seva totalitat un cop finalitzats els procediment de gestió
administrativa previstos.
Aquest principi també és d’aplicació en relació amb l’observació 10, ja que es
tracta de situacions pròpies de la dinàmica de gestió dels recursos i execució dels
pagaments.
3.2. Sobre l’observació 11, relativa a la manca de Contracte Programa, la situació
excepcional i greu viscuda per les finances de la Generalitat de Catalunya, especialment des de l’exercici de 2010, ha motivat la destinació de recursos tècnics, humans
i econòmics a l’atenció de l’emergència, fet que no ha permès, no pas per manca de
voluntat política de la Direcció, elaborar un contracte-programa a mig i llarg termini, ja que s’entenia que primer calia haver pres les decisions organitzatives i operatives per a atendre l’emergència i contribuir a la seva solució. Malgrat això, l’AHC no
ha oblidat la necessitat de planificar a mig i llarg termini, i en aquest mateix període
ha impulsat l’elaboració del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, que ha de servir
com a full de ruta per a la política d’habitatge durant els propers anys. En clau més
interna, l’AHC va aprovar, en Consell d’Administració de 20 d’abril de 2017, la Carta de Serveis, que és el document pel qual l’AHC informa a la ciutadania sobre els
serveis que presta i quins són els compromisos de compliment que adquireix respecte d’aquests serveis, a més d’informar sobre els drets que tenen els usuaris i les
formes d’accedir a l’organització.
3.4. En relació amb l’observació 13, relacionada amb procediments de contractació amb alguns problemes de planificació, l’AHC està prenent mesures per millorar
la planificació i minimitzar els casos de «debilitats en la contractació» d’obres i actuacions de conservació, manteniment i adequació d’habitatges, i de manteniment
d’ascensors.
En aquest sentit, s’han pres mesures com la cobertura del lloc de Cap de l’Àrea
de Contractació, i s’intenta minimitzar els impactes dels nombrosos imprevistos que
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sorgeixen en l’àmbit de les actuacions de conservació i manteniment, els quals tenen
efectes en els processos de contractació.
3.5. Sobre les observacions 22 a 37, relatives a la gestió de les subvencions, cal
assenyalar que s’estan aplicant mesures de millora, entre les quals destaca la centralització dels expedients de subvenció en una sola aplicació informàtica, cosa que
servirà per evitar possibles defectes de tramitació que puguin afectar individualment algunes subvencions, o la millora dels procediments d’obtenció, anàlisi i verificació de la documentació de justificació.
Pel que fa a les subvencions a associacions de veïns, cal assenyalar que les subvencions a la FAVIB i a la FAGIC s’atorguen des de l’any 1998, i que estan regulades
per convenis anuals que se subscriuen una vegada justificada la despesa dels projectes executats amb els recursos de l’any anterior. En aquests anys, de forma pràcticament ininterrompuda, s’han atorgat amb imports que han anat variant en funció de
la dimensió dels projectes a desenvolupar per ambdues entitats.
Cal destacar, també, que els projectes impulsats mitjançant aquestes subvencions
a entitats de barris amb especials dificultats (que s’atorguen des de l’any 1998) estan permanentment monitoritzats i sotmesos al control d’una Comissió de Valoració
sota la responsabilitat de la Direcció de Programes Socials de l’AHC. Des de l’any
2013, la partida de les subvencions a entitats veïnals s’ha mantingut en els 235.000
€ fins l’any 2016, i els anys 2017 i 2018 s’ha pogut fer un esforç pressupostari addicional per a recolzar els programes socials de les entitats dels barris amb més dificultats, arribant fins als 350.000 i 250.000 € respectivament.
4. Pel que fa a les recomanacions concretes formulades al final de l’Informe
21/2017 de la Sindicatura de Comptes, s’assenyala que s’ha donat compliment a les
recomanacions 1, 2, 3, i 6, tal i com anteriorment s’indica en les referències a la valoració de les observacions a les quals estan vinculades aquestes recomanacions,
mentre que la resolució de les recomanacions 4 (relativa al percentatge d’expedients
de prestacions revisades per l’òrgan de control econòmic i financer de l’AHC) i 5
(relativa a la unificació de criteris i tractament de dades d’ajuts, subvencions i prestacions al pagament de l’habitatge) formen part d’un procés de millora de caràcter més
ampli, transversal i continuat, que ha de conduir a la seva resolució a curt termini.
Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 108/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de
Trucades d’Urgència 112 Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015
290-00090/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31638 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 108/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015 (tram. 290-00090/12), us
informo del següent:
Pel que fa a les observacions i recomanacions respecte dels comptes anuals, el
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) ha dut
a terme el següent:
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a) Comptabilitat. Des de l’1 de gener de 2018 és d’aplicació el Pla general de
comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), aprovat per l’Ordre VEH/137/2017 de 29 de juny, i des del 19 de gener de 2019, l’Ordre VEH/6/2019,
de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.
b) Aplicació de transferències corrents i de capital i modificacions de crèdit. Se
segueixen les prescripcions de la Llei de pressupostos de la Generalitat que correspongui a cada exercici. Pel que fa als resultats pressupostaris dels exercicis fiscalitzats, durant l’exercici 2017, d’acord amb els auditors i l’autorització de la Intervenció
Adjunta per al Control d’Entitats del Sector Públic, es van dur a terme els assentaments corresponents per corregir-los.
c) Programa d’actuacions, inversions i finançament (PAIF), previst en l’Estatut
de l’empresa pública catalana. S’obté a partir de la documentació dels pressupostos
del CAT112, la memòria de cada programa, el balanç, el compte de pèrdues i guanys
i la informació continguda a l’annex de projectes d’inversions reals i a l’annex de
personal (d’acord amb l’apartat 4.4.1 de l’Ordre ECO/183/2014, de 16 de juny).
d) Tramesa dels comptes anuals. Des de l’exercici 2016, s’aproven i es trameten
a la Sindicatura de Comptes, dins de termini, a través del sistema corporatiu de la
Generalitat de Catalunya (PCI, Punt Central Informació).
e) Integració en la centralització de tresoreria de la Generalitat. S’està avaluant
la idoneïtat d’aplicar aquesta operativa al CAT112 al llarg de l’exercici 2019, tot garantint que els pagaments a proveïdors es puguin realitzar en els terminis legalment
establerts.
f) Saldos creditors antics. En l’actualitat el CAT112 no té pagaments pendents
anteriors a l’exercici 2018 amb empreses de la Generalitat; amb la resta d’empreses
està liquidat tot l’exercici 2018.
Quant a les observacions i recomanacions respecte de la contractació administrativa, des de mitjan l’exercici 2016, el CAT112 contracta les despeses superiors a
300 € a través de la plataforma de contractació del sector públic, oberta a qualsevol empresa interessada; d’aquesta manera s’ha descartat, en la pràctica, el procediment negociat. També s’ha dut a terme una revisió dels procediments i protocols
de contractació i els expedients de contractació s’introdueixen al sistema TEEC,
corporatiu de la Generalitat. Per acabar, amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, els contractes menors esdevenen residuals, atès que se
substitueixen per procediments oberts simplificats.
Amb relació a l’adequació dels complements retributius del seu personal, el
CAT112 els ha adaptat d’acord amb l’informe favorable conjunt, de 13 de febrer de
2018, de la Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General de Funció Pública sobre la regularització de les condicions retributives del personal del CAT112
(autorització aprovada, al seu torn, pel Consell Rector de l’entitat en les seves sessions de 9 de maig de 2018 i de 30 d’octubre de 2018).
Finalment, respecte a l’òrgan de control economicofinancer intern, el Consell
Rector del CAT112, previ informe favorable de la Intervenció General, va acordar
en data 9 de maig de 2018 assignar aquestes funcions i competències a la persona
titular del lloc de treball de cap de l’Àrea d’Explotació de Dades de la Direcció de
Serveis del Departament d’Interior.
Barcelona, 26 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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290-00091/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 32272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 109/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre
l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis del 2011 a 2014, amb número de tramitació 290-00091/12, el control de compliment de la qual correspon a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 7 de març de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 32272).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.04.2019 al 08.05.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
09.05.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2019.

Control del compliment de la Resolució 110/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014
290-00092/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32069 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 110/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya,
corresponent als exercicis del 2011 al 2014 (tram. 290-00092/12), us trameto l’informe elaborat per Ifercat.
Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00101/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31991 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 119/XII, sobre l’increment de recursos educatius per als alumnes amb necessitats educatives especials
a Santa Coloma de Gramenet (tram. 290-00101/12), us informo del següent:
Des del Departament d’Educació s’està realitzant un estudi per l’anàlisi i revisió
dels suports intensius per a l’escolarització inclusiva de Santa Coloma de Gramenet
per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
En l’elaboració de la planificació per al curs escolar 2019-2020 s’està treballant
en la reserva de places ens els ensenyaments d’educació postobligatòria per a alumnes amb necessitats educatives especial.
D’acord amb l’establert en els documents per a l’organització i la gestió dels centres: «l’organització dels recursos assignats a cada centre es pot orientar a agrupaments per sota de les ràtios establertes quan, en l’educació bàsica, aquesta sigui una
opció metodològica coherent amb el projecte educatiu i el projecte de direcció, i les
necessitats que s’hi reconeixen (article 79.3 de la Llei d’educació). La composició de
cada agrupament d’alumnes pot ser revisada pel centre durant el curs en funció de
les necessitats dels alumnes i dels resultats de l’avaluació contínua.»
Els centres de màxima complexitat disposen d’un increment en el nombre de dotacions de la seva plantilla i poden sol·licitar la disminució de la ràtio.
La Taula Mixta de Planificació Escolar del municipi de Santa Coloma de Gramenet disposa de les dades actuals sobre l’escolarització d’alumnat amb necessitats
educatives especials per a poder incloure-les en l’elaboració de la planificació educativa, i en l’elaboració del mapa territorial de recursos.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 120/XII, sobre el finançament
dels centres de noves oportunitats de Cornellà de Llobregat
290-00102/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31992 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 120/XII, sobre el
finançament dels centres de noves oportunitats de Cornellà de Llobregat (tram. 29000102/12), us informo del següent:
El Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, en els articles 11.3 apartat b i 19, determina les unitats d’escolarització compartida (UEC) i els programes de noves oportunitats (PNO)
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com a mesures i suports intensius adreçades a l’alumnat en risc d’abandonament
escolar prematur o amb situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment
desfavorides.
Els programes de noves oportunitats fomenten que el seu alumnat obtingui del
títol de graduat escolar en educació secundària obligatòria, la certificació d’unitats
de competència professional i/o també, un títol professional.
En el curs 2018-2019 s’ha prorrogat l’Acord subscrit Departament d’Ensenyament i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per al desenvolupament del programa interdepartamental de noves oportunitats per a joves (PNO).
El conveni signat entre La Fundació El Llindar i ell Departament d’Educació
vigent fins el 30 de juny de 2019, estableix els termes de la col·laboració entre el Departament d’Educació, la Fundació Privada el Llindar i la Fundació privada Cassià
Just per al desenvolupament del Projecte Centre d’Alternança entre Formació i Treball, i també estableix que tant el Departament d’Educació com el Departament
d’Empresa i Ocupació habilitaran les partides pressupostàries corresponent en cada
exercici pressupostari per l’execució del programa.
Actualment, la Fundació Privada El Llindar està rebent finançament per les següents UEC i PNO:
a) Desenvolupament del projecte centre d’alternança entre formació i treball d’escola de segona oportunitat.
b) Pilotatge de la primera fase del PNO, igual que altres 6 entitats, per mitjà de
l’adjudicació d’un lot en la licitació de les UEC (Lot amb 48 places UEC-PNO, amb
un import màxim de 464.640,00€ cada curs escolar).
c) Pilotatge de la segona fase del PNO per mitjà de l’adjudicació d’un lot del contracte de serveis per a centres de formació de programes de noves oportunitats en la
licitació del PNO del SOC (2.652.453,71 € amb IVA, vigència fins al 2020).
També us informo que el SOC publica cada any una convocatòria de subvencions adreçada a les entitats que no són centres docents, i així poder finançar especialment les entitats corresponents a Garantia Juvenil.
Barcelona, 4 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 121/XII, sobre la sostenibilitat
de l’oferta formativa per a joves en risc d’exclusió social
290-00103/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31993 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 121/XII, sobre la
sostenibilitat de l’oferta formativa per a joves en risc d’exclusió social (tram. 29000103/12), us informo del següent:
L’acord signat entre el Departament d’Educació i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per al desenvolupament del programa interdepartamental de noves
oportunitats per a joves (PNO), s’ha prorrogat i s’han ampliat contractes d’escolarització compartida als programes de noves oportunitats (UEC-PNO) pel període
comprès des de l’1 de setembre de 2018 fins el 31 d’agost de 2020.
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Tenint en compte les necessitats d’escolarització i la demanda del mercat laboral,
el proper curs escolar 2019-2020, s’ampliarà el nombre de grups dels Programes de
Formació i Inserció.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 122/XII, sobre el millorament
de l’oferta pública de formació dels docents
290-00104/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31994 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 122/XII, sobre el
millorament de l’oferta pública de formació dels docents (tram. 290-00104/12), us
informo del següent:
El Comitè de Formació del Departament d’Educació, creat per la Resolució
ENS/2559/2011, de 24 d’octubre i modificat per la Resolució ENS/1107/2017, de 16
de maig, aprova cada any el Pla de formació permanent del professorat per al curs
escolar següent.
El 21 de març es va presentar la proposta formativa per al curs 2018-2019 i el
Comitè la va aprovar el 2 juliol del 2018.
En la planificació i la gestió de l’oferta formativa hi participen representants de
totes les unitats dels serveis centrals del Departament d’Educació amb competències en formació, de les seccions de Serveis Educatius i Formació Permanent, dels
Centres de Recursos Pedagògics i de la Inspecció d’Educació, que son els qui presideixen les comissions dels plans de formació de zona, i que amb el coneixement
que disposen de les necessitats dels centres i del personal docent, aporten criteris
i l’ajuda necessària per adequar les possibilitats de formació a les necessitats i demandes del territori.
La gestió de l’oferta s’inicia el mes de març amb la planificació de les propostes
formatives i es publica a mitjans de juliol a la pàgina web: http://xtec.gencat.cat/ca/
formacio/, amb les indicacions sobre el procediment per a la inscripció, calendaris
de les activitats, adjudicació i certificació.
La inscripció es realitza al setembre i les activitats s’inicien a l’octubre, no obstant, a principi d’any s’obre un altre període d’inscripció en les activitats que s’inicien durant el segon trimestre.
L’oferta formativa és variada i en aquests moments els objectius de formació
s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat
planteja i encarrega al sistema educatiu. Dins d’aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva. També l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula possibiliten la incorporació del model competencial d’ensenyament-aprenentatge arreu, amb una forta presència de les
competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe.
Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència.
El Departament d’Educació considera prioritària la formació en centre i per a
centres. La formació en centre com a eina de suport i d’enfortiment del projecte
educatiu del centre, que ajuda a generar dinàmiques internes de debat pedagògic i
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de treball en equip, que donen continuïtat al procés formatiu i que creen el context
idoni perquè les innovacions a les aules i als centres progressin i es consolidin.
La formació per a centres permet generar sinèrgies i treballar en xarxa per trobar
respostes als reptes col·lectius que contribueixen a la millora de l’èxit educatiu de
l’alumnat i de tot el sistema educatiu en general.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 123/XII, sobre la construcció
de l’Institut Escola del Bosc, de Rubí
290-00105/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31995 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 123/XII, sobre la
construcció de l’Institut Escola del Bosc, de Rubí (tram. 290-00105/12), us informo
del següent:
Actualment s’està treballant en la planificació de construccions escolars al Vallès Occidental tenint en compte les necessitats d’escolarització i la disponibilitat
pressupostària.
El Departament d’Educació assumeix la conservació i el manteniment dels mòduls prefabricats de què disposa el centre.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 125/XII, sobre la formació
del professorat d’educació primària i secundària en alumnes
diagnosticats de trastorn de l’espectre autista
290-00107/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31996 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 125/XII, sobre la
formació del professorat d’educació primària i secundària en alumnes diagnosticats
de trastorn de l’espectre autista (tram. 290-00107/12), us informo del següent:
Des del Departament d’Educació s’organitzen activitats formatives sobre el trastorn de l’espectre autista a través del Pla de Formació Permanent o amb el reconeixement d’activitats de formació sobre estratègies educatives per l’atenció de l’alumnat diagnosticat amb trastorn d’espectre autista, que organitzen altres entitats com la
Fundació Adana, AprènOnline, Integra Olot i la Fundació Pallach.
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Actualment els objectius de les activitats formatives s’aglutinen al voltant d’uns
factors clau dins dels quals es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el
marc d’una escola inclusiva.
També us informo que des del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb
Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC)), s’assessora i s’ofereix
formació al personal docent i als personal dels serveis educatius sobre criteris organitzatius i metodològics per l’atenció de l’alumnat amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.
Des del Departament d’Educació es dota de personal de suport als centres educatius que ho necessiten per atendre alumnat amb necessitats educatives especials
associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta.
Els centres educatius disposen de dotacions en les seves plantilles (tutors, mestres d’educació especial, especialistes d’orientació educativa, hores d’atenció a la
diversitat, mestres d’audició i llenguatge, educadors d’educació especial, etc.) i en
el sector (logopedes, fisioterapeutes, etc.) que proporcionen suport a l’alumnat amb
necessitats educatives especials en els entorns habituals del centre.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 126/XII, sobre la planificació
educativa
290-00108/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31997 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 126/XII, sobre la
planificació educativa (tram. 290-00108/12), us informo del següent:
L’objectiu del Departament d’Educació és que tot l’alumnat escolaritzat en els
centres educatius que conformen el Servei d’Educació de Catalunya aconsegueixi
l’èxit educatiu. Per assolir-ho, s’ha d’elaborar la planificació educativa per tal que
la programació de l’oferta educativa que s’aprova des del Departament d’Educació
garanteixi una educació de qualitat i una adequada i equilibrada escolarització de
tot l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió
social.
El Departament d’Educació elabora la programació de l’oferta educativa amb
la participació i la consulta als ens locals, que es canalitza a través de la Comissió
Mixta, a nivell general, i de les Taules Mixtes de planificació, a nivell municipal.
La programació de llocs escolars es fa a mig termini (5 anys), tenint en compte
el padró municipal i els diferents indicadors demogràfics, així com les projeccions
de naixements pels propers anys, i després s’ajusta anualment.
Des del Departament d’Educació s’ha programat l’oferta educativa amb una ràtio
de 25 alumnes per grup en els ensenyaments d’educació infantil de segon cicle i primària, i una ràtio de 30 alumnes per grup en els ensenyaments d’educació secundària, no obstant, d’acord amb els Ajuntaments i els centres afectats, s’ha disminuït la
ràtio en els centres d’alta complexitat que ho han sol·licita per tal de donar el màxim
d’oportunitats a aquells alumnes l’entorn dels quals no els és tan favorable.
Per tal de garantir els docents i professionals necessaris, amb la formació adient, per a satisfer les necessitats educatives del conjunt del territori adequadament,
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tenint en compte les necessitats educatives específiques existents i evitant l’eliminació de recursos a les aules per assegurar la qualitat educativa, des del Departament
d’Educació s’ha increment la plantilla docent en centres i serveis educatius fet que
ha permès:
– Atendre adequadament l’increment de noves necessitats d’escolarització.
– Assignar nous recursos en el marc de l’escola inclusiva.
– Incrementar el nombre de docents per atendre la diversitat de l’alumnat i als
alumnes nouvinguts.
– Millorar les condicions laborals del personal docent al reduir 1 hora lectiva
setmanal en l’atenció directa de l’alumnat.
– Incrementar les hores lectives dedicades a gestió i coordinació dels centres
educatius.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 127/XII, sobre el manteniment
del cicle formatiu de grau superior de documentació sanitària a
l’Institut La Ferreria, de Montcada i Reixac
290-00109/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31998 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 127/XII, sobre el
manteniment del cicle formatiu de grau superior de documentació sanitària a l’Institut La Ferreria, de Montcada i Reixac (tram. 290-00109/12), us informo del següent:
L’oferta dels ensenyaments postobligatoris de cicles formatius és d’àmbit comarcal, i s’elabora atenent a uns principis de professionalització vinculats a les necessitats empresarials de la zona.
El projecte executiu per l’ampliació de l’Institut La Ferreria es troba en fase de
redacció.
Actualment s’està elaborant un estudi per impartir nous cicles formatius, a mig
termini, que donaran resposta a la demanda d’ensenyaments postobligatoris i les necessitats dels sectors econòmics del territori.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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290-00110/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32163 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 128/XII, sobre
la presència de la filosofia en l’ensenyament (tram. 290-00110/12), us informo del
següent:
En el sistema educatiu català la matèria de Filosofia té presència tant en els ensenyaments obligatoris com en els ensenyaments postobligatoris:
– Educació Infantil i Primària:
L’àmbit d’educació en valors socials i cívics, l’àmbit d’aprendre a aprendre i
l’àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria, permeten que els centres
educatius utilitzin recursos basats en el programa «Filosofia 3-18» que enforteix la
capacitat reflexiva de l’alumnat amb el desig general d’ensenyar-los a pensar i que
desenvolupin habilitats cognitives, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.
– Educació Secundària Obligatòria (ESO):
Les competències bàsiques de la matèria de cultura i valors ètics pretenen que
l’alumnat desenvolupi un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la
història de la cultura.
A la matèria optativa de filosofia que s’imparteix en el quart curs d’ESO (d’oferta obligatòria a tots els centres de tres o més línies) promou la capacitat de pensar,
comprendre, reflexionar i argumentar de l’alumnat, tot utilitzant el plantejament que
li és propi, més enllà de cada camp concret estudiat en les altres matèries, sense defugir la seva capacitat de transformació i canvi tant de l’individu com de la societat.
– Batxillerat:
A la matèria comuna de filosofia i ciutadania que s’imparteix en el primer curs
de Batxillerat, es fa una introducció a la filosofia i a la reflexió filosòfica; i també
s’aprofundeix en l’estudi de la dimensió moral i ciutadana de l’ésser humà i les seves
implicacions de caire social i polític.
La matèria comuna d’història de la filosofia que s’imparteix en el segon curs de
batxillerat, es culmina el cicle d’educació filosòfica, raó per la qual s’ha de procurar
que l’articulació d’aquesta matèria amb la filosofia i ciutadania de primer curs sigui
rigorosa i coherent.
Ambdues matèries treballen, ja sigui de manera sistemàtica o seguint el fil de la
Història, els grans temes de la filosofia de tots els temps que son: el coneixement, la
realitat, l’ésser humà, l’acció i la societat.
Barcelona, 5 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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290-00113/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32070 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 131/XII, sobre el
garantiment de la qualitat dels habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell (tram.
290-00113/12), us informo del següent:
D’una banda, sobre l’informe complementari que s’ha d’encarregar per acabar
de determinar l’abast de les afectacions als habitatges i als edificis, que són de titularitat privada, i establir, d’aquesta manera, les actuacions que cada part hagi d’impulsar d’acord amb les seves obligacions i competències, s’ha acordat, després que
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) proposés de fer l’encàrrec conjuntament amb l’Ajuntament, que finalment l’encarregui l’Ajuntament, d’acord amb unes
condicions pendents de valorar per part del consistori.
D’altra banda, sobre el desplegament de les mesures que pugui recomanar l’informe del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Govern de la Generalitat té previst tenir en compte les recomanacions que plantegi aquest informe complementari,
determinant l’abast de les actuacions que li correspongui recolzar, una vegada se’n
conegui el contingut.
Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 132/XII, sobre el millorament
de la gestió de les estacions de muntanya de la Generalitat
290-00114/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32071 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 132/XII, sobre el
millorament de la gestió de les estacions de muntanya de la Generalitat (tram. 29000114/12), us informo del següent:
Les estacions de la Molina i Masella conviuen en un mateix territori, disposen
d’un producte conjunt però no poden ser motiu de comparació entre elles, degut
principalment a geomorfologies i orientacions diferents i al control i gestió dels negocis complementaris que incideixen de forma molt significativa en els seus resultats.
Les estacions de muntanya que actualment gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tenen el seu origen en iniciatives empresarials privades
que van resultar deficitàries. L’optimització de la seva gestió és el principal motiu i
l’objectiu pel qual s’encarrega a FGC la seva administració i, per tant, aquesta gestió que ve realitzant FGC s’ha fet i es fa sota criteris d’optimització dels comptes
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de resultats, en pro de l’equilibri territorial, la millora de la qualitat i la preservació
del medi natural.
Així, tot i que aquestes estacions de muntanya segueixen sent en conjunt deficitàries, els seus comptes d’explotació s’han anat optimitzant i el seus dèficits d’explotació compensant, amb els resultats positius d’altres explotacions que també s’integren
dins de l’organització de Turisme i Muntanya de FGC.
FGC coneix amb exactitud l’impacte econòmic que generen per a l’entorn les
estacions de muntanya que gestiona gràcies a un informe extern encarregat a la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) que conclou que els impactes directes, indirectes i
induïts de les estacions de muntanya de FGC pel territori són:
– L’impacte total sobre la producció de l’activitat de les estacions de muntanya
és de 222,90 milions d’euros.
– L’impacte total sobre el valor afegit brut (VAB) és de 121,25 milions d’euros.
– L’impacte total sobre els llocs de treball potencialment generables és de 2.194
persones.
– L’impacte total fiscal és de 31,74 milions d’euros.
FGC també està desenvolupant els Plans Estratègics de les Estacions de Muntanya, que inclouen una anàlisi acurada de l’activitat financera i operativa de les seves
estacions de muntanya i del seu territori d’influència, que li ha de permetre disposar
d’un diagnòstic acurat per a l’elaboració de propostes per a l’establiment de Plans
de Viabilitat.
Des del primer moment, FGC ha orientat la gestió del conjunt de les cinc estacions de muntanya a mantenir i incrementar la seva activitat 365 dies l’any, desestacionalitzant l’oferta i promovent la col·laboració públic-privada.
La memòria anual d’FGC és pública i pot ser consultada mitjançant la pagina
web de FGC, i els seus comptes i grans actuacions són aprovats, mitjançant el seu
Consell d’Administració i presentats al Departament de Territori i Sostenibilitat.
Barcelona, 7 de març de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 133/XII, sobre l’ocupació
d’habitatges
290-00115/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32236 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 133/XII, sobre
l’ocupació d’habitatges (tram. 290-00115/12), us informo del següent:
Pel que fa als punts a i b, s’informa que el grau de compliment d’aquesta Resolució està vinculat el Decret Llei 5/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge aprovat pel Govern el 5 de març de 2019.
En el decret llei esmentat, s’incorporen diverses mesures relacionades amb l’ocupació d’habitatges, especialment al voltant dels mecanismes i requisits per a la regularització de situacions d’ocupació.
A partir d’aquesta normativa, el Govern iniciarà els procediments per a, conjuntament amb els diferents departaments de la Generalitat implicats i altres administracions, especialment els ajuntaments, impulsar l’elaboració d’una estratègia
integral d’abordatge del fenomen de l’ocupació d’habitatges, que permeti coordinar
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mesures que, a l’empara de la normativa vigent, les diferents administracions puguin
impulsar per incidir en aquesta problemàtica.
Quant el punt c), el Govern de la Generalitat ha iniciat els contactes entre els departaments implicats per donar compliment a aquest punt de la Resolució. En aquest
sentit, el passat 20 de novembre de 2018, la directora de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya (AHC) va enviar una carta al director general de la Policia posant de manifest la necessitat d’iniciar els treballs necessaris per a la creació d’aquesta figura i
del corresponent registre, d’acord amb les indicacions de la Resolució.
Finalment, pel que fa al punt d), en data 16 de gener de 2019 va entrat en vigor
el nou Procediment d’actuació policial en ocupacions d’immobles aliens sense violència ni intimidació per donar una resposta policial més eficient al fenomen de les
ocupacions pacífiques.
Entre els objectius que es volen assolir amb la implementació d’aquest procediment es troba marcar uns criteris homogenis en el procediment policial d’actuació
davant del delicte d’ocupació d’immobles. S’estableixen les directrius a les unitats
instructores dels atestats i es millora la qualitat de les dades introduïdes a les aplicacions corporatives de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).
Finalment, es facilita la interlocució amb les entitats bancàries, administracions i
empreses de gestió de patrimoni per millorar els mecanismes de coordinació en la
interposició de denúncies a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la PG-ME.
Aquest procediment corporatiu suposa millorar i clarificar l’operativa policial de la
PG-ME davant un fenomen tant complex com és l’ocupació d’immobles. La PG-ME valora positivament la creació d’un grup de treball que permeti millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió dels incidents relacionats amb l’ocupació que permeti una reducció progressiva del fenomen i una resolució més ràpida dels existents.
La PG-ME garanteix la seguretat del territori català utilitzant tots els recursos de
què disposa de manera eficaç i eficient. La determinació del nombre d’efectius necessaris es realitza mitjançant estudis previs, considerant criteris objectius, com ho
són les característiques físiques del territori o els tipus d’il·lícits penals que es repeteixen amb major freqüència, de manera que es dona resposta a totes les necessitats
de seguretat que genera cada territori.
La distribució actual d’efectius permet oferir a la ciutadania un servei policial de
qualitat que garanteix totes les obligacions i funcions assignades per llei a la PGME. Per altra banda, existeixen serveis regionals que en cas de necessitat són redirigits a aquells municipis que ho requereixen.
Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 134/XII, sobre la velocitat
variable a la zona nord de Barcelona
290-00116/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31639 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 134/XII, sobre la
velocitat variable a la zona nord de Barcelona (tram. 290-00116/12), us informo del
següent:
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El Servei Català de Trànsit posarà en marxa un estudi per avaluar quin seria el
millor sistema de velocitat variable a instal·lar en la zona nord de Barcelona (barris
de Trinitat, Torre Baró, Vallbona, Ciutat Meridiana...).
Quant a la reducció de velocitat a 50 Km/h a la C-17 en el seu pas per Barcelona, tram urbà que és adjacent a un front continu d’edificacions residencials, segons
informa el Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha comprovat l’establiment de
la velocitat màxima de circulació a 50 km/h en aquest tram urbà de la C-17.
Barcelona, 26 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 135/XII, sobre la
contaminació sonora a la zona nord de Barcelona
290-00117/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32072 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 135/XII, sobre la
contaminació sonora a la zona nord de Barcelona (tram. 290-00117/12), us informo
del següent:
D’una banda, s’han donat instruccions per tal que quan s’hagi de redactar el projecte constructiu d’un reforçament del ferm de les carreteres de titularitat de la Generalitat situades en un entorn urbanitzat de la zona nord de Barcelona, es prevegi
la utilització d’un paviment sonoreductor.
D’altra banda, es troben en fase d’anàlisi altres possibles actuacions per minimitzar l’impacte acústic en aquesta zona de la ciutat, com ara la implantació de pantalles acústiques, de gran complexitat d’implementació, atesa la confluència i característiques estructurals de les carreteres que hi discorren.
Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 136/XII, sobre la carretera
C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
290-00118/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32237 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 136/XII, sobre
la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana (tram. 290-00118/12), us
informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant el Servei Territorial de
Carreteres de Barcelona, ha continuat amb les actuacions de millora de la seguretat
viària de la C-1415b al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, i ha procedit a l’exe4.50.01. Compliment de resolucions
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cució de bandes transversal amb pintura termoplàstica acompanyada d’un senyal de
limitació de velocitat a 50 km/h a l’emplaçament dels senyals S-500 i S-501 respectivament.
Aquesta actuació de la carretera C-1415b, entre el PK 3,132 i el PK 3,620 s’ha
executat aquest mes de gener.
També s’han donat instruccions al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona,
que gestiona la C-1415b, a que autoritzi l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a
posar un pas de vianants amb polsador al PK 3,390 de la carretera esmentada, si bé
de moment no consta cap escrit de l’Ajuntament esmentat que demani autorització
pel pas de vianants.
Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 137/XII, sobre la constitució
d’un grup de treball sobre la gestió i el finançament del sistema de
vies de transport per carretera d’altes prestacions
290-00119/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 32073 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 137/XII, sobre la
constitució d’un grup de treball sobre la gestió i el finançament del sistema de vies
de transport per carretera d’altes prestacions (tram. 290-00119/12), us informo del
següent:
En data 17 de desembre de 2018 va tenir lloc la reunió constitutiva del Grup de
Treball, format per representants de totes les entitats i organitzacions esmentades
en la Resolució.
En compliment d’allò acordat en la reunió constitutiva, en data 30 de gener ha
tingut lloc la primera reunió plenària de treball, a la qual està previst que en segueixin d’altres periòdiques fins a arribar a un document de treball consensuat per tots
els participants.
Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 184/XII, sobre la devolució de
la paga extraordinària dels treballadors de la Generalitat dels anys
2013 i 2014
290-00165/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31590 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 184/XII, sobre
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la devolució de la paga extraordinària dels treballadors de la Generalitat dels anys
2013 i 2014 (tram. 290-00165/12), us informo del següent:
Des de l’aprovació d’aquesta resolució, el passat 27 de novembre de 2018, el Govern ha fixat, en el marc de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, un calendari per a retornar als treballadors de la Generalitat la quantia equivalent a les pagues extraordinàries que no
se’ls van abonar el 2013 i 2014.
Concretament, en l’acord assolit amb els sindicats majoritaris el passat 11 de desembre de 2018, s’estableix el següent:
1. Retorn de la quantia equivalent a la paga extraordinària de l’any 2013 que es
va deixar de percebre:
El retorn íntegre de la paga extraordinària es realitzaria en dos anys, 2019 i 2020,
d’acord amb els següents terminis:
a) Any 2019: Recuperació d’un 40% de l’import deixat de percebre, el qual s’abonaria en dos trams:
a. el 10% en el primer trimestre.
b. el restant 30% durant l’exercici 2019, un cop aprovada la llei de pressupostos
d’aquest exercici.
En el supòsit que no s’aprovessin els pressupostos de la Generalitat les parts es
comprometen a instrumentar altres mecanismes de retorn.
b) Any 2020: Recuperació del restant 60%.
2. Retorn de la quantia equivalent a la paga extraordinària de l’any 2014 que es
va deixar de percebre:
El retorn íntegre de la paga extraordinària es realitzaria en dos anys, 2021 i
2022, d’acord amb els següents terminis:
a) Any 2021: Recuperació del 55% de l’import deixat de percebre.
b) Any 2022: Recuperació del restant 45%.
Pel que fa a la recuperació del 10% de la paga extraordinària deixada de percebre
el 2013 durant el primer trimestre del 2019, està regulada al Decret llei 3/2019, del
22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de
l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de
la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, el Govern va aprovar la passada setmana la ratificació de l’acord
signat per fer efectiu el retorn de les pagues extres pendents del 2013 i el 2014 als
treballadors públics.
Barcelona, 4 de març de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 52/XII, sobre la situació de la
gent gran
390-00052/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019
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Control del compliment de la Moció 53/XII, sobre les prioritats del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les
polítiques socials
390-00053/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019

Control del compliment de la Moció 54/XII, sobre les polítiques de
joventut
390-00054/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019

Control del compliment de la Moció 55/XII, sobre la política
pressupostària
390-00055/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019

Control del compliment de la Moció 56/XII, sobre les polítiques del
coneixement
390-00056/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019

Control del compliment de la Moció 57/XII, sobre el turisme
390-00057/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019
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Control del compliment de la Moció 58/XII, sobre els papers de
Salamanca
390-00058/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.03.2019

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i coordinador
del Centre de Sostenibilitat Territorial, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00388/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte
Castor, tinguda l’11.03.2019, DSPC-C 200.

Compareixença d’Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00390/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte
Castor, tinguda l’11.03.2019, DSPC-C 200.

Compareixença de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Projecte Castor
357-00391/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte
Castor, tinguda l’11.03.2019, DSPC-C 200.
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Compareixença d’Aitana de la Varga, jurista i professora de dret
administratiu a la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00392/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte
Castor, tinguda l’11.03.2019, DSPC-C 200.

4.88.

Consells assessors del Parlament

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
(CAPCIT)
4.88.01.

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 31939 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.03.2019

Acord: De conformitat amb l’article 7.2.b de les Normes d’organització del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia, la Mesa del Parlament acorda que la Sra. Maria José Figueras i Salvat substitueixi el Sr. Jaume Casals i Pons,
com a representant de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) al
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
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