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El Govern promou la modificació del Codi de Consum 
per augmentar les garanties dels consumidors de 
crèdits o préstecs hipotecaris 
 

• La proposta de nova regulació considera “abusius els interessos de 
demora dels creditors quan superin 2,5 vegades l’interès legal del 
diner” 
 

• El nou text ajudarà els consumidors a fer una elecció racional i 
responsable en la contractació de crèdits o préstecs 

 
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de 
l’Avantprojecte de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de Consum de 
Catalunya, amb l’objectiu d’augmentar les garanties dels consumidors de crèdits 
o préstecs hipotecaris i ajudar-los a fer una elecció racional i responsable en 
relació amb la contractació o no del crèdit o préstec.   
 
La reforma, que pretén augmentar la protecció del les persones consumidores 
de crèdits o deutes hipotecaris, implica una regulació del contingut de la 
publicitat, la informació precontractual, el deure d’anàlisi de solvència del 
consumidor i el deure de les entitats financeres i de crèdit, així com també del 
notari que hi intervé, de fer comprensible al consumidor les implicacions 
econòmiques i jurídiques de la transacció i, especialment, les conseqüències en 
cas d’impagament.  
 
El nou text també possibilita que el deutor pugui comparar sempre –fins i tot en 
el moment de la publicitat– el crèdit hipotecari que se li ofereix amb altres 
productes semblants del mateix oferent i d’un tercer, de manera que sempre 
pugui ser conscient del cost total i dels riscos reals de l’oferta.  
 
En la línia de la tendència europea, el text introdueix l’obligació de l’entitat 
financera (del prestamista) d’esbrinar la capacitat de repagament de la persona 
que vol demanar un crèdit, mitjançant una hipoteca (deutor hipotecari), fins al 
punt que si no l’arriba a comprovar no podrà concedir-li el préstec o crèdit en les 
condicions prefixades. Finalment, la reforma incorpora mesures per evitar 
clàusules abusives en perjudici del consumidor. Així, defineix quan es 
consideren abusius els interessos de demora i fixa aquest límit en 2,5 vegades 
l’interès legal del diner.  
 
 
Augment de les execucions hipotecàries  
 
Tal com va anunciar el president de la Generalitat, Artur Mas, en el debat de 
política general al Parlament de Catalunya, la modificació de la normativa vol 
donar resposta a l’augment de la taxa d’execucions hipotecàries –especialment 
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en l’adquisició de l’habitatge habitual– des de l’inici de la crisi financera mundial, 
l’any 2007. I és que la crisi econòmica i financera actual, així com l’increment de 
l’atur, han perjudicat greument un gran nombre de persones que travessen 
enormes dificultats econòmiques a causa del seu nivell d’endeutament. 
 
Moltes persones deutores de crèdits i préstecs hipotecaris atorgats per a 
l’adquisició del seu habitatge no poden fer front al pagament del deute i es veuen 
abocades a la pèrdua de l’immoble. L’augment de les execucions hipotecàries i 
el desnonament de les persones titulars per l’execució judicial alerta de la 
delicada situació en què es troben moltes economies domèstiques, fet que 
exigeix la intervenció dels poders públics en l’adopció de mesures de caràcter 
imminent adreçades a intentar pal·liar, en la mesura del possible, aquestes 
situacions tan delicades i a prevenir que, en el futur, se’n puguin donar de noves.  
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El Govern destinarà més de 12 milions a la gestió dels 
boscos 
 

• El Consell Executiu ha aprovat dues convocatòries de 
subvencions per a treballs de gestió forestal sostenible, 
recuperació de danys per catàstrofes naturals i prevenció 
d’incendis 

 
• El Govern pretén donar una nova dimensió a la política forestal, 

per garantir la preservació dels boscos i la seva rendibilitat 
econòmica 

 
El Govern de la Generalitat destinarà 12,4 milions d’euros a la gestió forestal 
sostenible, amb l’objectiu de garantir la preservació dels boscos i la seva 
rendibilitat econòmica. El Consell Executiu ha donat llum verd a dues 
convocatòries de subvencions que es destinaran a treballs de gestió forestal 
sostenible, recuperació de danys per catàstrofes naturals i prevenció 
d’incendis. Els ajuts s’adrecen a propietaris privats, ens locals i institucions 
sense finalitat de lucre i són de caràcter pluriennal, a desenvolupar fins l’any 
2013. D’aquesta manera, es garanteix també el manteniment dels llocs de 
treball i la continuïtat de les tasques forestals iniciades. 
 
El Govern de la Generalitat vol donar una nova dimensió a la política forestal 
per garantir un bon aprofitament econòmic dels boscos, que ha de ser 
compatible amb la seva preservació. I és que són una font important de 
riquesa i de llocs de treball que proporcionen, al mateix temps, nombrosos 
beneficis socials i ambientals. I la gestió forestal és la millor eina per evitar la 
deslocalització i l’abandonament del territori. A Catalunya el 60 per cent de la 
superfície és forestal. 
 
Amb aquest objectiu el Consell Executiu ha aprovat dues convocatòries de 
subvencions, una destinada a ens locals i institucions sense finalitat de lucre 
(principalment agrupacions de Defensa Forestal) i l’altra a propietaris privats.   
 
6,2 milions per a zones afectades per nevades i incendis 
  
La convocatòria destinada a ens locals i entitats sense ànim de lucre aprovada 
pel Govern és de 6,2 milions d’euros, dels quals 4,3 els aportarà el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i 
1,9, el fons europeu FEADER. Cada beneficiari podrà percebre un màxim de 
95.000 euros i les accions es podran desenvolupar fins al 2013, en el marc del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. 
 
El paquet més important d’ajuts d’aquesta convocatòria, amb més de 3,7 
milions d’euros, es destina a accions per recuperar zones afectades per les 
nevades i per incendis forestals anteriors, amb accions com la tallada de 
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vegetació, el tractament de les restes i la pela de suro i pelagrí cremat. També 
es destinarà una part dels ajuts a la prevenció d’incendis, amb tasques com el 
tractament de restes vegetals vora camins, la reducció de la càrrega de 
combustible en la unitat de gestió o la diversificació de la vegetació amb 
plantació de noves espècies. Així mateix, les subvencions preveuen el 
finançament d’infraestructures, com la construcció de vials aptes per a 
vehicles d’extinció d’incendis, l’obertura de línies de defensa contra incendis 
forestals amb eliminació de restes in situ i en pista, la millora de vials aptes 
per a vehicles d’extinció d’incendis, i la construcció de punts de reserva 
d’aigua. 
 
Els 2,5 milions restants es destinaran a la construcció del vials necessaris per 
a la gestió forestal sostenible i a la construcció d’obra civil o de bioenginyeria. 
També es destinaran a treballs silvícoles, com l’aclarida, la tallada selectiva i 
el tractament de restes vegetals vora camins, la selecció de tanys, l’estassada 
de sotabosc, les podes de formació i podes de qualitat, el despelagrinatge de 
suro, pela de suro de reduïda qualitat i ratllat de suro, el tractament fitosanitari 
per la lleva del suro, tractament de restes vegetals vora camins o la unitat de 
gestió o el desembosc amb cable aeri i/o tracció animal. 
 
Ajuts als propietaris privats 
 
A través del Centre de la Propietat Privada, el Departament d’Agricultura 
també obrirà la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a 
propietaris privats per un import de 6,2 milions d’euros. Els ajuts, amb els 
quals es vol donar suport a la gestió sostenible en finques forestals de 
titularitat privada, van dirigits a les persones físiques i jurídiques i agrupacions 
sense personalitat jurídica propietàries de terrenys forestals de titularitat 
privada. També a associacions de propietaris de terrenys forestals de titularitat 
privada legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent. 
 
Les actuacions subvencionables mitjançant la convocatòria són: la millora 
d’infraestructures, actuacions de millora silvícola en general i també en 
suredes i reforestacions; actuacions de recuperació del potencial forestal i de 
prevenció d’incendis forestals, mesures de diversificació de l’economia rural i 
concretament per a la plantació d’espècies micorizades pel conreu de la 
tòfona. 
 
L’Any Internacional dels Boscos 
 
A través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, el Govern està adherit a l’Any Internacional dels Boscos 2011. Es 
tracta d’una iniciativa de caràcter mundial impulsada per les Nacions Unides 
per sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància de la gestió sostenible i 
de la conservació dels boscos. Constitueix a més una oportunitat excel·lent 
per conèixer la realitat forestal del país i prendre consciència de les funcions 
que desenvolupen els boscos i els esforços necessaris per mantenir-los. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern harmonitza la identitat visual corporativa, que també s’aplicarà 
a les empreses amb una participació majoritària de la Generalitat 
 
El Consell Executiu ha aprovat l’aplicació del Programa d’identificació visual 
corporativa als organismes i entitats amb una participació majoritària del 
Govern de la Generalitat o d’altres entitats del sector públic de la Generalitat. 
 
El Programa d’identificació visual és el manual que estableix les normes 
gràfiques de senyalització i identificació visual de la Generalitat de Catalunya. 
Fins ara només s’aplicava a l’Administració de la Generalitat, als organismes i 
entitats que s’hi adscriuen i a les empreses públiques en què el Govern té una 
participació del 100%. Ara, amb l’objectiu d’harmonitzar la identitat corporativa 
de la Generalitat, s’ha considerat necessari ampliar l’àmbit d’aplicació de 
l’acord. Les empreses afectades s’hi adaptaran de forma progressiva fins al 31 
de desembre de 2012. 
 
 
 
 
 


