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El Govern impulsa el Pla per al Dret a l’Habitatge, que 
pretén facilitar l’accés i evitar l’exclusió social  

 
• A banda de prioritzar els programes socials d’accés a l’habitatge, 

també pretén reactivar el sector de la construcció a les zones amb 
més demanda 

 
• Regula l’habitatge de protecció oficial i les línies d’ajuts amb un 

règim jurídic propi de Catalunya 
 

• Preveu desenvolupar accions específiques a les principals àrees 
de risc d’exclusió residencial i degradació urbana 

 
• Enumera 70 municipis amb una demanda forta i acreditada 

d’habitatge per prioritzar-hi les actuacions 
 

• Inclou els nous models de tinença intermèdia per evitar 
desnonaments i facilitar l’accés a un habitatge 

 
• Fixa els preus de venda de pisos protegits a partir dels preus de 

lloguer de mercat de la zona 
 
El Govern ha iniciat els treballs de redacció del nou Pla per al Dret a 
l’Habitatge, que prioritzarà els programes socials d’accés a l’habitatge i la 
reactivació del sector de la construcció residencial a les zones amb més 
demanda. El document, que el conseller de Territori i Sostenibilitat ha 
presentat avui al Consell Executiu, substituirà el pla anterior, la vigència del 
qual va expirar el mes de desembre passat.  
 
El Pla per al Dret a l’Habitatge està concebut com un marc de referència amb 
una vigència indefinida, a diferència dels plans quadriennals elaborats fins ara. 
Respon a dos eixos prioritaris d’actuació: la necessitat de facilitar l’accés a 
l’habitage i evitar l’exclusió social residencial i la necessitat d’impulsar 
l’activitat del sector de la construcció per recuperar l’ocupació a les àrees 
territorials on es consideri necessari. Així, el document explicita els criteris per 
prioritzar les diverses línies d’ajut, recull mesures de flexibilització per impulsar 
la construcció d’habitatge protegit nou, identifica àrees amb risc d’exclusió 
residencial i regula nous models de tinença intermèdia d’habitatge. 
 
Amb l’elaboració d’aquest pla, el Govern es dota per primera vegada d’una 
regulació pròpia del règim jurídic de l’habitatge amb proteccó oficial i de les 
diverses línies d’ajut, especiament rellevant davant la incertesa sobre els 
recursos provinents de l’Estat. 
 
 
 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3

200 milions d’euros en programes socials  
 
En el marc del primer eix, els propers 4 anys el Govern preveu destinar 200 
milions d’euros a programes socials. L’accés a l’habitatge ja no es pot basar 
excusivament a fomentar l’obra nova de compravenda. De fet, el 86% dels 
inscrits al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial sol·liciten 
pisos protegits en règim de lloguer. Així mateix, el 89% de les llars inscrites al 
registre tenen uns ingressos iguals o inferiors als 18.565 euros anuals. 
 
 

 
 
 
Les mesures previstes per facilitar l’accés a l’habitatge són: 
 
1. Evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics 
 

� Estén a les famílies que ja han perdut casa seva els ajuts urgents per a 
persones en risc de desnonament. S’atorgaran fins a 3.000 euros 
anuals per pagar el lloguer d’un altre pis i les despeses de la fiança. Es 
calcula que se’n podran beneficiar 2.000 famílies que han patit una 
execució hipotecària. Aquesta xifra arribarà fins a les 4.000 famílies, si 
s’afegeixen els ajuts preventius per a les llars que es trobin en risc de 
desnonament. 

 
� Reforça els ajuts a residents del parc públic d’habitatge perquè els 

llogaters puguin continuar al seu pis. Un total de 1.272 famílies van 
rebre aquestes prestacions el 2012, el 10,8% de les residents al parc 
públic. Enguany es preveu ajudar fins a 1.600 famílies. 
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� Crea un nou mecanisme per actuar a les àrees amb risc d’exclusió 
social i degradació urbana, on es podran desenvolupar actuacions 
específiques. 

 
� Referma el suport a les entitats que faciliten allotjament a persones 

amb problemes d’integració social mitjançant la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió. Actualment, disposa de 973 pisos on s’allotgen més de 5.000 
persones. 

 
� Incorpora plenament la Mesa d’emergències socials, un organisme, 

creat el 2012 per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), que 
permet adjudicar pisos del parc públic a famílies en situacions 
d’emergència social. 

 
� Possibilita nous models de tinença intermèdia d’habitatges que 

permetran que famílies amb problemes per pagar els seus préstecs 
pactin amb les entitats financeres titularitats compartides o temporals 
per poder continuar al seu pis. A banda d’evitar desnonaments, la 
mesura també facilita l’accés a l’habitatge. 

 
- Institucionalitza l’Ofideute, el servei de mediació entre les famílies amb 

deutes hipotecaris i els bancs. Ha atès gairebé 3.000 famílies des de la 
seva creació l’any 2010. El 55% dels casos tancats ho han fet amb un 
acord entre les parts.  

 
2. Facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles 
 

� Estableix criteris per prioritzar els col·lectius més vulnerables en la 
concessió dels ajuts al pagament de l’habitatge, com són les famílies 
en risc de desnonament, els residents en pisos de borses de mediació 
o en habitatges nous protegits, joves i gent gran. L’any passat 17.993 
famílies van rebre aquesta prestació . 

 
� Simplifica i flexibilitza els processos d’adjudicació d’HPO, fet que 

permet un accés més ràpid a les famílies sol·licitants. 
 
3. Incentivar la posada en lloguer de pisos buits 
 

� Referma la continuació del programa de mediació, amb l’objectiu de 
treure habitatges privats desocupats al mercat de lloguer social. L’any 
2012 es van mobilitzar 2.587 pisos, dels 10.000 habitatges que formen 
part d’aquest programa. 

 
� Emfasitza la necessitat de captar pisos titularitat de les entitats 

financeres, de la SAREB i del Fons Social d’Habitatge per posar-los en 
lloguer. 
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� Estén les garanties d’Avalloguer en els casos de pisos de mediació i de 
cessió, per incentivar que propietaris i entitats financeres destinin 
habitatges a lloguer social. 

 
 
Potenciar l’activitat en àrees de gran demanda 
 
D’acord amb el segon eix d’actuació, el Govern ha constatat la necesitat 
d’impulsar el sector de la construcció residencial per facilitar l’existència d’una 
oferta suficient i, alhora, per recuperar l’ocupació d’aquest sector d’activitat 
econòmica. El nombre d’habitatges iniciats a Catalunya l’any 2012 va ser un 
95,8% inferior al registrat el 2006. En qualsevol cas, aquest impuls del sector 
de la construcció ha de tenir en compte les diferències territorials i les noves 
formes de tinença demanades per la població. Els principis bàsics seran 
impulsar la rehabilitació, recuperar la promoció residencial en zones sense 
estoc i amb demanda acreditada, prioritzar el lloguer juntament amb les 
tinences intermèdies i mantenir la finalitat social. 
 
 

 
 
 
Les mesures previstes per impulsar el sector de la construcció són: 
 

1. Incentivar la recuperació de la promoció d’habitatge protegit nou 
 

• Flexibilitza tant les tipologies d’HPO com els règims de tinença, els 
terminis de qualificació d’un habitatge com a protegit i els procediments 
d’adjudicació. 

 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

6

• Modifica el sistema de preus de l’habitatge protegit de compravenda, 
que ara es fixaran a partir dels preus de lloguer de mercat de cada 
zona.  

 
• Enumera els 70 municipis on s’ha detectat una demanda residencial 

forta i acreditada.  
 

 
 

2. Promoure la rehabilitació 
 

• Prioritza les actuacions de rehabilitació per patologies estructurals, per 
motius energètics, d’accessibilitat i d’adequació tecnològica. 

 
• Estableix que les obres de rehabilitació només podran gaudir d’ajuts si 

s’evidencia que no són conseqüència d’una manca del deure de 
conservació per part dels propietaris de l’edifici. 

 
• Obliga els sol·licitants d’ajuts a la rehabilitació que consignin els 

terminis d’inici i acabament de les obres. 
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El Govern constitueix un grup de treball 
interdepartamental per prendre mesures davant dels 
presumptes casos d’espionatge 
 

• Integrat per representants dels departaments de la Presidència, 
d’Interior i de Justícia, aquest grup pretén sistematitzar tota la 
informació disponible, definir les actuacions operatives, judicials i 
polítiques que es puguin dur a terme, i emprendre les accions que 
escaiguin 
 

• El Govern es proposa arribar fins al final en l’assumpte per, entre 
altres motius, assegurar la plena confiança de la ciutadania en 
l’estat de dret 

 
El Consell Executiu ha acordat avui constituir un grup de treball ad-hoc i de 
caràcter interdepartamental per indagar i prendre mesures davant dels casos 
de presumpte espionatge que s’han conegut els últims dies. Estarà integrat 
per representants dels departaments de la Presidència, d’Interior i de Justícia. 
 
Els objectius del grup de treball són: 
 

� Posar en comú i sistematitzar tota la informació disponible, inclosos 
aquells informes contractats per l’Administració pública que hi estiguin 
relacionats. 
 

� Definir i coordinar les actuacions operatives, judicials i polítiques que es 
puguin dur a terme. 
 

� Promoure, quan escaigui, les actuacions legals i polítiques oportunes. 
 
D’acord amb els objectius descrits, el Govern ha posat a disposició de 
l’Administració de justícia els efectius del cos de Mossos d’Esquadra. Alhora, 
també posa a disposició de les persones injustament afectades els serveis 
jurídics de la Generalitat per tal de facilitar la seva defensa, si així ho 
sol·liciten. 
 
En virtut de les competències conferides, el Govern actuarà per arribar fins al 
final en aquest assumpte i recuperar la plena confiança en l’estat de dret. Al 
mateix temps, també actuarà per preservar el bon nom de les persones 
injustament afectades i, especialment, per lluitar contra la imatge que alguns 
volen donar  intencionadament sobre el país. 
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El Govern analitza un informe sobre l’estancament de 
la població reclusa, que permet estudiar el tancament 
de centres antics i l’ajornament de noves 
infraestructures 
 

• El document analitza les previsions de les xifres d’interns per al 
període 2013-2020 i les necessitats d’equipaments penitenciaris  

 
El Consell Executiu ha analitzat avui un informe que certifica l’estancament de 
la població reclusa a Catalunya i que permet estudiar el tancament de centres 
penitenciaris obsolets i l’ajornament de la construcció de noves 
infraestructures. L’informe, que analitza l’evolució de la població reclusa fins al 
2020, conclou que la capacitat actual dels centres en funcionament i ja 
construïts respon a les necessitats previstes per aquest període. 
 
Actualment la capacitat dels centres penitenciaris en actiu és d’11.031 places, 
segons dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, mentre que el 
nombre de reclusos és de 10.015, en data 30 de gener. Per tant, el sistema té 
una capacitat sobrant de 1.016 places, a les quals se n’afegiran 2.000 més 
amb l’entrada en funcionament dels centres penitenciaris Puig de les Basses 
(Figueres), ja construït, i Mas d’Enric (el Catllar).  
 
Segons l’informe que ha analitzat avui el Govern, l’estancament actual en el 
nombre d’interns es mantindrà aquest any i el vinent i no serà almenys fins al 
2018 que es tornarà als nivells dels anys 2010 i 2011, quan es van superar els 
10.800 interns. Aquesta interrupció en la tendència al creixement de la 
població reclusa es deu a diversos factors, entre els quals destaquen 
l’aplicació de la circular d’estrangeria, que permet el retorn voluntari d’interns 
als seus països d’origen perquè acabin de complir condemna; la circular de 
llibertat condicional; l’estancament en els índexs de delinqüència, i els canvis 
legislatius. que han suposat una rebaixa en la durada de les condemnes per 
delictes contra la salut pública. 
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El Govern adequa el cicle formatiu de grau mitjà de 
serveis en restauració a les exigències del sector  

 
• La titulació s’ha renovat per adaptar-se a la formació professional 

establerta a la LOE i s’ha desenvolupat d’acord amb el catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableixen el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà de serveis en restauració, amb l’objectiu d’adequar-lo a 
les exigències del sector. El currículum s’ha adaptat a la formació professional 
establerta a la Llei orgànica d’educació (LOE) i se n’han ampliat els 
continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració de la 
formació professional dels sistemes educatiu i laboral. 
 
El nou currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració 
s’adequa a les necessitats del subsector de les cadenes de restauració ràpida, 
de restauració moderna, de restaurants temàtics o la “neorestauració” i els 
serveis per a col·lectiu, que és el que està experimentant un major creixement 
i reclama una major quantitat de professionals. Per això, s’han ampliat els 
continguts per formar estudiants capaços d’abastar un nombre ampli de 
tasques i que comptin amb un tarannà continu d'orientació al client, que és el 
que necessiten aquests tipus de negocis. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern impulsa l’Any Carmen Amaya amb motiu del centenari del 
naixement de la ‘bailaora’  
 
El Govern impulsa l’Any Carmen Amaya per redescobrir, honorar la memòria i 
difondre el llegat de la bailaora  en els cent anys del seu naixement i en els 
cinquanta de la seva mort. La celebració vol retre tribut a l'artista, difondre la 
seva figura, reconèixer la seva vàlua, i situar-la com a una de les artistes 
catalanes més universals. 
 
Carmen Amaya i Amaya (Barcelona, 1913 - Begur, 1963), bailaora gitana, ha 
estat una de les més grans artistes catalanes del segle XX i una de les 
ballarines més destacades del ball flamenc. Destaca per la seva transgressió 
amb un ball únic i intemporal. 
 
 
Catalunya opta a la presidència de l'Assemblea de les Regions Europees 
productores de Fruites, Llegums i Hortalisses 
 
El Govern ha donat llum verd per presentar la candidatura de Catalunya a la 
presidència de l'Assemblea de les Regions Europees productores de Fruites, 
Llegums i Hortalisses (AREFLH). La nova presidència s’escollirà el proper 14 
de març a Nantes. El càrrec té una durada de 3 anys i segueix una rotació 
entre els principals països productors. 
 
AREFLH és un lobby que agrupa les principals regions europees productores 
de fruites i hortalisses, de plantes ornamentals i oli d’oliva. Actualment en 
formen part 26 regions de Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Portugal i l’Estat 
espanyol. La producció hortofructícola d’aquests territoris representa 
aproximadament la meitat de la producció europea d’aquest sector. Des de 
l’any 2001 Catalunya forma part molt activament d’aquesta agrupació, que va 
néixer el 1999. La participació es fa a través del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per delegació del 
president de la Generalitat. Correspondria al president de la Generalitat la 
presidència de l’AREFLH, que en aquest cas atorgaria el mandat al conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 
Els objectius fonamentals de l’AREFLH són: representar i defensar els 
interessos econòmics i socials dels sectors hortofructícoles, oleícoles i de 
l’horticultura davant de les instàncies europees i mundials; afavorir els 
intercanvis d’experiències i projectes comuns entre regions i organitzacions 
professionals; i ser organisme de propostes sobre els principals assumptes 
que condicionen el futur de les produccions d’aquests sectors.Una de les tres 
reunions anuals de l’AREFLH se celebraria a Barcelona. 
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Nomenaments 
 
Departament d’Economia i Coneixement 
 
Elsa Artadi i Vila, directora general de Tributs i Joc 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1976. 
  
Llicenciada i màster en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
doctorada en Economia per la Universitat de Harvard.  
 
Entre 2006 i 2010 va exercir com a professora a la Universitat Bocconi de Milà 
i va formar part del Comitè Executiu del Departament d’Economia d’aquesta 
universitat. També va treballar com a professora visitant a la UPF (2009-2010) 
i va ser “Lecturer” a la Barcelona Graduate School of Economics (2009-2011). 
 
És investigadora afiliada del Centre for Economic Policy and Research 
(CEPR) de Londres i de l’European Development Research Network (EUDN) 
de Namur. També ha estat investigadora afiliada de l’Innocenzo Gasparini 
Institute for Economic Research (IGIER) de Milà.  
 
Va ser consultora Impact Evaluation del Banc Mundial (2009-2010) i membre 
del Comitè Científic Glasgow 2010 de l’European Economic Association. 
 
Durant la IX legislatura i fins a l’actualitat ha estat assessora del conseller 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya  
 
 
 
 


