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El Govern pagarà fins a sis mesos de lloguer als 
propietaris d’habitatges que es trobin amb situacions 
d’impagaments 

 
• Aprova el Decret d’avalloguer, que pretén incrementar el nombre 

de pisos al mercat de lloguer i fer front al temor dels propietaris 
d’habitatges a l’hora de posar-los 

 
• Per acollir-se a la nova garantia, la renda mensual no pot superar 

els 1.500 euros a Barcelona i estar entre els 600 i els 1.200 a la 
resta de Catalunya 

 
• El Decret d’avalloguer és una de les mesures previstes en el Pacte 

Nacional per a l’Habitatge 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret d’avalloguer que estableix diverses 
actuacions destinades a afavorir l’accés a l’habitatge amb l’objectiu 
d’incrementar l’habitatge de lloguer en el mercat i fer front a un dels principals 
temors que tenen els propietaris a l’hora de posar el seu pis en lloguer: la 
sensació de vulnerabilitat davant de situacions d’insolvència. El Decret 
estableix una garantia de sis mesos als propietaris d’un habitatge davant de 
situacions d’impagament del lloguer. El Decret d’avalloguer és una de les 
mesures previstes en el Pacte Nacional per a l’Habitatge i en la Llei del dret a 
l’habitatge. Aquests documents promouen la implantació de mesures com les 
de l’avalloguer amb la finalitat d’impulsar actuacions que afavoreixin l’accés a 
l’habitatge. 
 
Amb el Decret d’avalloguer, el Govern pagarà al propietari fins a sis mesos de 
lloguer sempre que el propietari hagi instat i obtingut una sentència de 
desnonament per impagament. El lloguer mensual de còmput serà el dipositat 
com a fiança obligatòria. Un cop obtinguda la sentència, i presentada la 
documentació a l’Incasòl, l’arrendador rebrà, en un termini de dos mesos, les 
mensualitats no cobrades des de l’inici de l’acció judicial. 
 
Els requisits per poder ser beneficiari de l’avalloguer són: 
 

• Que la renda mensual no superi els 1.500 euros a la ciutat de 
Barcelona; els 1.200 euros als municipis de la zona A de protecció 
oficial; els 1.000 a la zona B; els 800 a la zona C i els 600 a la zona D.  

 
• No haver exigit una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni 

cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte. 



 

 

Acords de Govern . 11.03.2008 3 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

• Haver dipositat a l’Institut Català del Sòl el contracte íntegre del lloguer, 
la fiança i un document de compromisos relatiu a l’avalloguer. 

 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà actualitzar els límits de les 
rendes que preveu el Decret en funció dels indicadors de què disposi la 
Secretaria d’Habitatge en cada moment sobre les rendes mitjanes dels 
contractes de lloguer en les diferents zones. L’any passat, el preu mitjà del 
lloguer a Catalunya va ser d’uns 850 euros. I a la ciutat de Barcelona, no va 
arribar als 1.000. 
 
Límits de la garantia de l’avalloguer 
 
La garantia de l’avalloguer tindrà uns límits per evitar l’abús i les situacions de 
frau. Per tant, no s’abonaran les mensualitats en els supòsits següents: 
 

• Quan en un termini de tres anys s’hagin dictat tres sentències de 
desnonament per impagaments en un mateix habitatge. 

 
• Si en el termini de dos any s’ha dictat més d’una sentència de 

desnonament per impagament que condemni el mateix llogater. 
 
Tampoc no es farà efectiu l’avalloguer si l’Incasòl comprova que l’impagament 
de les rendes s’ha produït per la negativa de l’arrendador a cobrar o perquè 
hagi dificultat el pagament. Si un llogater es troba en alguna d’aquestes 
situacions, pot acreditar les esmentades dificultats pagant els lloguers 
pendents en els òrgans que tenen funcions de dipòsit o consignació, és a dir, 
els jutjats o la caixa general de dipòsits de la Generalitat. 
 
Pel que fa als lloguers obtinguts a través de les borses de mediació (Xarxa de 
mediació per al lloguer social i Xarxa de lloguer jove), l’avalloguer només serà 
operatiu en el moment en què hagin vençut les garanties de les borses, que ja 
ofereixen una assegurança els primers dos anys per impagaments i possibles 
desperfectes. 
 
 
Un 1,8% d’impagaments 
 
A Catalunya hi ha unes 350.000 famílies que viuen de lloguer. L’any passat es 
van formalitzar uns 60.000 contractes de lloguer i es van instar al voltant de 
6.500 processos judicials per falta de pagament del lloguer de l’habitatge (un 
1,8% del total de contractes). 
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Foment del lloguer social 
 
Els habitatges de lloguer constitueixen un dels àmbits de major importància 
per a l’allotjament de la població amb dificultats d’accés al mercat. Però el 
temor a problemes d’impagament o de mala utilització de l’habitatge indueix a 
alguns propietaris a mantenir-los desocupats sense treure’n cap tipus de 
rendiment. A més, el temor als impagaments fa, moltes vegades, que el 
propietari demani als llogaters garanties molt superiors a les que exigeix la Llei 
d’arrendaments urbans. 

Per tot això, i a més de les mesures ja engegades en el vigent Pla per al dret a 
l’habitatge que ofereixen garanties als propietaris, el Govern, a partir dels 
compromisos adquirits en el Pacte, ha considerat necessari adoptar altres 
mesures garantistes, de caràcter més general, per afavorir i fomentar la 
posada en el mercat d’habitatges en règim de lloguer. 
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El Govern impulsa millores en l’abastament d’aigua de 
diversos municipis catalans amb una inversió de més 
de 10 milions d’euros 

 
• Es connectaran a la xarxa d’Aigües Ter Llobregat els municipis de 

Castellar del Vallès, Olèrdola, Subirats i Vilobí del Penedès  
 

• S’incrementarà la qualitat en el subministrament de les localitats 
d’Alella, El Masnou, Premià de Dalt i Teià amb la construcció d’una 
nova canonada 

 
El Govern ha impulsat avui l’execució de diverses obres per tal de millorar 
l’abastament d’aigua de diversos municipis catalans, amb una inversió total 
superior als 10 milions d’euros. Les actuacions beneficiaran l’abastament dels 
municipis de Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Olèrdola, Subirats i Vilobí 
del Penedès (Alt Penedès), que passaran a estar connectats a la xarxa 
d’Aigües Ter Llobregat (ATLL), i dels municipis d’Alella, el Masnou, Premià de 
Mar i Teià (Maresme), en els quals es construirà una nova canonada que 
incrementarà la qualitat en l’abastament. 
 
La connexió de Castellar del Vallès amb la xarxa d’ATLL comportarà una 
inversió de més de 4,4 milions d’euros. A banda d’aquesta actuació és previst 
que es construeixi una estació de bombament i un dipòsit de 4.000 metres 
cúbics de capacitat. La localitat vallesana, amb una població aproximada de 
21.300 habitants i que ha experimentat un important creixement en els darrers 
anys, s’abasteix actualment de recursos propis i amb aquesta actuació es 
garantirà l’abastament a tot el municipi.   
 
Les obres previstes a Olèrdola compten amb un pressupost superior als 1,5 
milions d’euros i preveuen millorar l’abastament als nuclis de Sant Miquel 
d’Olèrdola i Moja, que sempre s’han abastit de recursos propis. Pel que fa a 
Subirats, la connexió amb la xarxa d’Aigües Ter Llobregat, amb un pressupost 
superior als 359.000 euros, també millorarà l’abastament del nucli de Lavern. 
Finalment, la connexió del municipi de Vilobí del Penedès –amb una població 
equivalent d’uns mil habitants- amb la xarxa ATLL tindrà un pressupost de 
prop de 322.000 euros.  
 
La millora en l’abastament dels municipis d’Alella, el Masnou, Premià de Dalt i 
Teià, es farà mitjançant la construcció d’una nova canonada i els seus 
corresponents ramals. Aquesta actuació té un pressupost de 3,7 milions 
d’euros i millorarà la qualitat del subministrament a una població equivalent de 
64.573 habitants.  



 

 

Acords de Govern . 11.03.2008 6 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern aprova la creació de les delegacions de la 
Generalitat a França, el Regne Unit i Alemanya 
 

• Les delegacions internacionals fomentaran les relacions bilaterals 
amb les autoritats dels tres països i coordinaran els òrgans i 
entitats dependents de la Generalitat 

 
El Govern ha aprovat avui la creació de les delegacions del Govern de la 
Generalitat a França, el Regne Unit i Alemanya amb l’objectiu de fomentar les 
relacions bilaterals amb les autoritats dels tres països i de coordinar els 
òrgans i entitats dependents de la Generalitat en cada territori. El Govern vol 
augmentar la seva presència a l’exterior obrint noves delegacions, 
desenvolupant el nou marc estatutari que regula la presència de la Generalitat 
a l’exterior.  
 
Les delegacions depenen orgànicament del Departament de la 
Vicepresidència, que és l’òrgan competent per dotar Catalunya de 
representació a l’exterior. Així, des de la Secretaria d’Afers Exteriors s’ha 
abordat la redefinició de l’actual model d’oficines amb el triple objectiu 
d’establir mecanismes de coordinació i cooperació entre els diversos 
organismes presents a l’exterior que permetin una millor projecció; abordar 
una ampliació de la xarxa de delegacions i oficines per tal que esdevinguin 
veritables òrgans de representació institucional i política a l’exterior; i 
reorganitzar la representació a l’exterior d’acord amb els criteris d’eficàcia en 
la gestió dels recursos públics, aprofitament d’economies d’escala i 
cooperació per a l’assoliment d’objectius comuns.  
 
Precisament per això,  s’ha apostat per  la centralització en un mateix espai de 
totes les oficines a cada ciutat, una mesura d’estalvi econòmic que facilitarà 
aprofitar sinergies entre tots els organismes, potenciar-ne la coordinació i 
millorar la visibilitat de la Generalitat als respectius estats.  
 
Delegació a París 
 
Amb la creació de la Delegació a França el Govern reforça les competències 
que fins ara tenia l’Oficina de la Generalitat a París, la Maison de la 
Catalogne, que va ser creada l’agost de 2004. La nova delegació preveu 
fomentar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Francesa i 
facilitar la participació de la Generalitat a la UNESCO i altres organismes 
internacionals d’interès rellevant amb seu a França.   
 
S’ubicarà al districte 8è de la capital francesa, una zona de negocis que 
concentra un gran nombre d’ambaixades i oficines de representació 
diplomàtica i  empresarial. En concret, s’instal·larà al número 3 de la rue de la 
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Boétie, un edifici que actualment ja acull les oficines del Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya (COPCA), l’Institut Català de les Indústries Culturals 
(ICIC) i Turisme de Catalunya. Això permetrà aprofitar sinergies entre tots els 
organismes, potenciarà la seva coordinació i alhora millorarà la visibilitat de la 
Generalitat a París. 
 
Alemanya i el Regne Unit, països estratègics 
 
L’obertura de la Delegació a Alemanya, a Berlín, respon a la necessitat 
d’enfortir la presència de Catalunya a la República Federal Alemanya, tenint 
en compte que és un dels motors de la integració europea i porta d’entrada als 
països de l’Est. El país germànic és també un dels principals socis comercials 
de Catalunya i és d’aquí d’on prové una part molt important dels ciutadans de 
segona residència i del turisme. També és el tercer país europeu amb major 
nombre de residents catalans, per darrere de França i Andorra. La nova 
delegació s’ubicarà a les actuals oficines del Consorci de Promoció Cultural de 
Catalunya (COPCA) i l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), 
presents a Berlín des de principis dels anys 90. També s’hi incorporarà 
l’Institut Ramon Llull.  
 
Pel que fa al Regne Unit, la Generalitat també té previst aglutinar les actuals 
oficines del COPCA, de Turisme de Catalunya, l’ICIC i també de l’Institut 
Ramon Llull, que ha manifestat el seu interès per instal·lar-se a Londres. La 
voluntat del Govern d’establir-se al Regne Unit es basa en el fet que és una de 
les potències polítiques i econòmiques més dinàmiques d’Europa i Londres és 
un dels principals centres financers del món. A més Catalunya manté vincles 
històrics amb Anglaterra que haurien de contribuir a fer del Regne Unit un aliat 
en el reconeixement de Catalunya com un actor legítim de les relacions 
internacionals. 
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El Govern limita a 125 el nombre de salons de joc a tot 
Catalunya 
 

• Modifica el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i el 
reglament dels salons recreatius 

  
• La mesura s’emmarca dins la política endegada pel Departament 

d’Interior de fomentar el programa “Joc responsable” 
 

El Govern ha aprovat avui limitar a 125 el nombre total de salons de joc o de 
tipus B, és a dir, aquells que exploten màquines recreatives amb premi. Ho ha 
fet mitjançant la modificació d’un Decret i d’acord amb la seva competència 
estatutària exclusiva en matèria de Jocs i Espectacles. Aquesta competència  
també inclou la creació i l’autorització de jocs i apostes, i la regulació de les 
empreses dedicades a la gestió, comercialització, control dels locals, les 
instal·lacions i els equipaments utilitzats per acomplir aquestes activitats.  
 
El Govern ja va establir el febrer de 2005 que durant 3 anys no es concedirien 
noves autoritzacions. Transcorregut aquest termini i, després de la valoració 
feta per la Direcció General del Joc i d’Espectacles, el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació ha cregut convenient limitar el nombre 
de salons de joc que es poden autoritzar a Catalunya als existents actualment, 
que són 125. Aquesta limitació continua la mateixa línia per la qual es va 
limitar a 4 el nombre de casinos de Catalunya i a 75 el nombre de bingos, com 
també el nombre de màquines de tipus B destinades als establiments dedicats 
a l’activitat de bar o bar restaurant.  
 
La modificació del Decret preveu garantir els principis d’igualtat i publicitat, de 
conformitat amb el procediment establert en el Reglament de salons recreatius 
i de joc, per la qual cosa autoritzarà la instal·lació d’un nou saló de joc o tipus 
B quan es produeixi l’extinció de l’autorització d’un d’existent. El nou Decret  
també estableix que l’autorització d’instal·lació de salons de joc o tipus B serà 
atorgada valorant la incidència en el medi social i urbà, les possibles 
repercussions sobre la infància i la joventut, la seguretat ciutadana, les 
condicions del local i d’acord amb la planificació de salons de joc establerta 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
Programa “Joc responsable” 

 
La limitació del nombre de salons de joc a Catalunya s’inscriu dins el 
programa “Joc responsable” impulsat pel Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació amb l’objectiu d’impulsar mesures de prevenció, 
atenció i sensibilització de les addiccions al joc i que implica, no només les 
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administracions, sinó també les empreses que gestionen aquest sector de l’oci 
i el lleure i les persones usuàries d’aquest tipus d’activitat. 

 
Es tracta d’un programa pioner pel fet que una administració regula el joc i 
impulsa un programa per tal d’evitar el joc patològic, és a dir, aquell que 
comporta un trastorn caracteritzat per pensaments irracionals en relació amb 
el premi i per pèrdua de control sobre el joc que passa de ser un 
entreteniment a una necessitat que pot comportar un important deteriorament 
de la vida individual, familiar i social. 
 
Els departaments d’Interior i de Salut, competent en matèria de salut i de 
prevenció i tractament de tota mena d’addiccions, han constatat que la 
pràctica repetitiva del joc pot comportar, per a persones vulnerables, l’addicció 
a aquest tipus d’activitat amb la gravetat de les repercussions que poden 
incidir en l’àmbit personal, familiar, econòmic i social. 
 

 
Llista de les ciutats amb salons de joc 
  

Municipi Salons 
Barcelona                           42 
Hospitalet de Llobregat 1 
Badalona 1 
Sabadell 2 
Terrassa 5 
Tarragona 2 
Lleida 5 
Santa Coloma de Gramenet 2 
Mataró 2 
Reus 3 
Girona 1 
Cornellà de Llobregat 2 
Sant Cugat del Vallès 1 
Manresa 2 
Rubí 1 
Vilanova i la Geltrú 4 
Viladecans 2 
Granollers 2 
Castelldefels 5 
Vic 1 
Blanes 2 
Lloret de Mar 8 
Sant Adrià de Besòs 1 
Montcada i Reixac 1 
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Barberà del Vallès 3 
Salt 1 
Cambrils 1 
Martorell 1 
Sitges 2 
Pineda de Mar 2 
Salou 2 
Calafell 2 
Calella 3 
Malgrat de Mar 4 
Vila-Seca 1 
Arenys de Mar 2 
Castell-Platja d’Aro 1 
Vielha e Mijaran 1 
La Jonquera 1 

 
 

Situació dels salons  
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El Govern aprova el text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya 

 
• El nou text aglutina tota la normativa legal actual que hi ha sobre 

les caixes d’estalvis 
 
• També incorpora actualitzacions d’estil com ara la millora de la 

tècnica legislativa, o l’adequació de la normativa a les 
prescripcions que prohibeixen la discriminació per raó de gènere, 
entre altres 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya, que permet reunir en un únic document tota la 
normativa legal que regula l’activitat d’aquestes entitats financeres, tot i que el 
nou text no incorpora cap novetat legislativa en relació amb l’actual. L’actual 
Llei de caixes va ser aprovada l’any 1985 i des d’aleshores ha sofert diverses 
modificacions. 
 
Amb aquesta mesura el Govern vol regularitzar, harmonitzar i sistematitzar en 
un únic text articulat tota la normativa referida a les caixes, tot incorporant les 
modificacions posteriors al text del Decret legislatiu 1/1994 quan es va aprovar 
una primera refosa de la norma. Així, el nou document incorpora els canvis 
introduïts per les lleis de mesures fiscals i administratives 4/2000 i 31/2002 , i 
la Llei 14/2006 de modificació del text refós de les lleis 15/1985 i 13/1993 de 
caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994. D’aquesta 
manera, l’ordenament  jurídic disposarà d’un instrument més coherent, 
sistemàtic i actualitzat, que incrementarà la seguretat jurídica en la regulació 
d’aquest sector. 
  
Així mateix, el nou text de refós de la Llei de caixes també incorpora 
actualitzacions d’estil com ara la millora de la tècnica legislativa, l’adequació 
de la normativa a les prescripcions que prohibeixen la discriminació per raó de 
gènere, la conversió de les pessetes en euros, o la incorporació de la titulació 
dels articles, entre altres.  
 


