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El Govern aprova el Projecte de llei de mesures de 
protecció del dret de l’habitatge de les persones en 
risc d’exclusió social 

  

 Aquesta norma estableix instruments alternatius als punts 
suspesos pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015, de 
mesures d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i de la pobresa 
energètica 

 

 Entre d’altres, el Projecte preveu l’expropiació temporal de l’ús 
d’habitatges buits d’entitats financeres per destinar-los a lloguer 
social i l'obligació per part dels grans tenidors a reallotjar les 
famílies en risc de perdre la casa 

 

 L’Executiu entrarà la llei al Parlament de manera immediata amb 
l’objectiu que es pugui aprovar aquest mateix octubre 

  
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Projecte de llei de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc 
d’exclusió social. El text fixa instruments alternatius per donar resposta als 
punts suspesos 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 -
suspesos pel Tribunal Constitucional el 24 de maig-, i l’ha elaborat el grup de 
treball constituït per representants de la Generalitat, d’entitats municipalistes, 
del Consell de l’Advocacia Catalana i dels promotors de la ILP d’habitatge. Un 
cop aprovada definitivament, el Govern entrarà la llei al Parlament de 
Catalunya amb l’objectiu que es pugui aprovar aquest mateix mes d’octubre. 
 
Aquesta llei és fruit de l’encàrrec que el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, va fer al Departament de Governació durant la cimera 
d’Habitatge convocada el 3 de maig passat, per defensar la Llei 24/2015 
davant el recurs del Govern espanyol. Entre els principals punts de la llei 
recorreguts, i suspesos després pel Tribunal Constitucional, destaquen la 
cessió temporal obligatòria dels pisos buits d’entitats financeres per destinar-
los a lloguer social; l’obligació per part de les entitats financeres i els grans 
tenidors d’habitatges d’oferir un lloguer social a les persones que estiguin a 
punt de ser desnonades; i el procediment de mediació en cas de 
sobreendeutament. 
 
El text aprovat avui pel Govern preveu vies alternatives per a aquests 
mateixos objectius i dóna eines a les administracions per incrementar els 
habitatges del parc públic i per evitar desnonaments a través de mesures per 
ajudar les famílies amb sobreendeutament i per reallotjament amb lloguer 
social persones en risc de perdre l’habitatge. Així, el nou text substitueix la 
cessió temporal obligatòria d’habitatges previst a la Llei 24/2015, per 
l’expropiació de l’ús temporal dels habitatges; proposa com a alternativa al 
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lloguer social obligatori un sistema de reallotjament de les famílies amb lloguer 
social; i recupera la mediació a través del Codi de consum. 
  
Una de les prioritats de les polítiques públiques d’habitatge és la mobilització 
del parc d’habitatges buits. En aquesta línia, un dels instruments previstos al 
Projecte de llei és l’expropiació temporal de l’ús dels habitatges buits d’entitats 
financeres, que permetrà donar-los un ús social en un període d’entre 4 i 10 
anys, emparant-se en la llei d’expropiació. El cost de la rehabilitació de 
l’habitatge serà a càrrec de l’entitat bancària, fet que permetrà compensar el 
cost de l’expropiació. Hauran de ser pisos inscrits en el Registre d’habitatges 
buits o situats en municipis amb necessitats d’habitatge social. 
  
La nova llei també incorpora l’obligació de reallotjament de les persones en 
risc d’exclusió social per pèrdua d’habitatge, una mesura que servirà per evitar 
desnonaments. Així, es fixarà un sistema transitori perquè, per un període de 
tres anys ampliables a tres més, les entitats bancàries ofereixin un lloguer 
social a les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades. 
  
Pel que fa als processos de mediació entre famílies amb sobreendeutament i 
entitats financeres, el nou text preveu la creació de comissions a tot el territori, 
formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, 
ajuntaments i entitats financeres, que analitzaran els casos de 
sobreendeutament i elaboraran plans integrals per solucionar-los. Seran les 
Comissions d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social 
(CHASE). 
  
Una altra de les novetats de la llei és que s’amplia el nombre de municipis on 
el Govern té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge social, i es passa de 
72 municipis previstos fins ara, als 234 de la nova normativa. Aquesta 
ampliació donarà eines a més municipis per poder intervenir en matèria 
d’habitatge i evitar l’exclusió social, així com més capacitat per augmentar el 
parc públic a través del dret de tanteig i retracte. Igualment, es podran 
mobilitzar més pisos buits d’entitats financeres i grans empreses ja que 
l’impost sobre pisos buits serà d’aplicació a les 234 poblacions. 
 
Cal destacar que el nou text legal ha incorporat al·legacions presentades per 
una quinzena d’entitats i administracions durant el període d’exposició pública. 
Entre d’altres, s’ha incrementat el nombre d’entitats que participen en les 
CHASE, i s’ha estipulat que el període en què és d’aplicació el reallotjament 
amb lloguer social passi de tres anys, tal com es preveia inicialment, a tres 
més d’addicionals, si la situació econòmica i social no millora. 
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El Govern impulsa el treball estable amb l’ONU amb 
l’objectiu de compartir coneixement i definir 
programes de cooperació en l’àmbit de les polítiques 
urbanes 

 

 Aprovada la subscripció d’un Memoràndum d’entesa i dos acords 
de col·laboració amb l’ONU-Hàbitat, el programa de les Nacions 
Unides per als Assentaments Urbans 
 

 Les parts intercanviaran coneixements en l’àmbit de la resistència 
de les ciutats en situacions de crisi, polítiques urbanes a la regió 
del Mediterrani, desenvolupament sostenible i planificació 

 

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts impulsar un marc de 
col·laboració estable entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Urbans, conegut com 
a ONU-Hàbitat. Aquesta col·laboració es plasmarà amb la subscripció d’un 
Memoràndum d’entesa i dos acords. 
 
L’ONU-Hàbitat és l’organisme que coordina totes les activitats de les Nacions 
Unides relacionades amb els assentaments humans, així com l’aplicació de 
l’Agenda Hàbitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També 
organitza la Conferència Hàbitat III sobre habitatge i desenvolupament urbà 
sostenible que tindrà lloc a Quito (Equador) entre el 17 i el 20 d’octubre 
d’enguany. 
 
Polítiques urbanes i canvi climàtic 
 
Per tal d’emparar la col·laboració estable amb aquest ens internacional, s’ha 
aprovat subscriure un Memoràndum d’entesa que permetrà al Govern i a 
l’ONU-Hàbitat compartir coneixement, proporcionar suport mutu i definir 
programes de cooperació per dur a terme projectes específics. 
 
Les accions de cooperació es concentraran en les àrees de responsabilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, com són les polítiques urbanes, el 
desenvolupament sostenible, la planificació del sòl, la lluita contra el canvi 
climàtic, la gestió de l’aigua i dels residus, i el transport públic. 
 
Resiliència i polítiques mediterrànies 
 
D’altra banda, el Govern ha autoritzat la signatura d’un acord de col·laboració 
en l’àmbit de la resiliència, és a dir, de les polítiques encaminades a enfortir la 

http://es.unhabitat.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://habitat3.org/
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capacitat de resistència de les ciutats davant dels riscos. Precisament, una de 
les oficines del Programa de Perfils de Ciutats Resilients de l’ONU es troba a 
Barcelona. Gràcies a aquest acord, els tècnics del Departament podran 
participar en sessions formatives organitzades per l’ONU-Hàbitat. 
 
Finalment, el Consell Executiu ha donat el vistiplau a la signatura d’un segon 
acord que permetrà cooperar en l’àmbit de les polítiques urbanes a la regió del 
Mediterrani. Així, es treballarà per establir metodologies que permetin als 
responsables polítics mediterranis avaluar el compliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
 
 
 
  

http://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/perfiles-ciudades-resilientes/
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El Govern aposta per la innovació en la producció i la 
gestió de la fusta a Catalunya  

 

 L’Executiu aprova la subscripció d’un conveni entre els principals 
actors de la gestió forestal al Pirineu, amb una dotació de gairebé 
2 milions d’euros, destinats a finançar accions concretes de 
cooperació transfronterera 

 
El Govern ha aprovat  la subscripció d’un conveni entre els principals actors 
de la gestió forestal al Pirineu per impulsar i dinamitzar la producció i la gestió 
de la fusta a Catalunya. 
 
Amb una dotació d’1.995.962 euros, el conveni permetrà finançar accions 
concretes de cooperació transfronterera entre els socis de les regions i 
comunitats autònomes del Pirineu. L’acord se subscriu en el marc d’iForWood, 
un projecte d'innovació per aconseguir una major valorització dels productes 
forestals. 
 
La major part de la superfície forestal pirinenca està en zones de muntanya, 
amb elevats pendents i poques infraestructures, fet que dificulta la rendibilitat 
de les intervencions. L'activitat empresarial del sector és baixa i el consum, 
molt dependent de les importacions. La finalitat del projecte iForWood és la de 
contribuir a l'augment de la rendibilitat dels aprofitaments forestals i la millora 
de la competitivitat i productivitat de les empreses fusteres pirinenques a 
través de la cooperació en matèria d'R+D+I. 
 
Els objectius específics són: 
 

 Formar i informar a professionals del sector, forestals i prescriptors de 
fusta en noves eines, fórmules de comercialització, productes fusters i 
les seves aplicacions 

 Incorporar noves eines, tècniques i metodologies en els aprofitaments 
forestals i la venda de la fusta al Pirineu 

 Millorar i innovar en els processos de transformació i comercialització 
dels productes fusters pirinencs 

 
El conveni serà de caràcter transfronterer amb diverses entitats públiques i 
privades nacionals i comunitàries. A Catalunya hi participaran el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Consorci Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya i el Centre de la Propietat Forestal. Per part de França 
hi ha 3 organismes de la regió del Midi Pyrénées (FORESPIR, Union Grand 
Sud des Communes Forestières i CRITTBois Midi-Pyrénées) més el Centre 
National de la Propriété Forestière i l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 
També hi participen la Fundación Hazi Fundazioa del País Basc, Gestión 
Ambiental de Navarra S.A. i la Diputació General de l’Aragó. 
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El Govern aprova ajuts en matèria de sanitat vegetal 
per valor d’1.800.000 euros 

 

 S’hi podran acollir les Agrupacions de Defensa Vegetal, que són 
una peça clau en la prevenció i lluita contra les plagues, malalties i 
males herbes 

 

 El Govern referma amb aquests ajuts el foment de la sanitat 
vegetal com a línia estratègica 

 

El Govern ha autoritzat avui una convocatòria d’ajuts per  a les Agrupacions 
de Defensa Vegetal (ADV) per a l’any 2017 fixada en 1.800.000,00 euros. 
Aquest import es manté per quart any consecutiu ja que el Departament 
considera prioritàries les actuacions que es portaran a terme a partir d’aquests 
ajuts. 

La convocatòria d’ajuts fa referència principalment a l’assistència tècnica, així 
com els costos de l’adquisició de materials i mitjans de prevenció, control i 
eradicació de les plagues, les malalties i les males herbes. Aquesta nova 
convocatòria es publica amb l’antelació suficient que permeti complir amb 
l’efecte incentivador que preveu la normativa comunitària, i que estableix que 
les actuacions objecte de subvenció s’han d’iniciar després de presentar la 
sol·licitud d’ajut. Així, es preveu publicar la convocatòria dels ajuts en el 
pròxims 3 mesos per tal de donar temps que es puguin presentar les 
sol·licituds i les actuacions s’iniciïn a partir del mateix dia 1 de gener del 2017. 

 

Les Agrupacions de Defensa Vegetal  

Les ADV van ser creades i regulades per la Generalitat de Catalunya l’any 
1983, amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera 
col·lectiva contra les plagues i malalties dels vegetals. 

El foment de les ADV és una de les prioritats del Departament d’Agricultura, 
en matèria de sanitat vegetal. L’especialització que requereix la sanitat 
vegetal, amb la introducció de noves plagues i la restricció d’ús dels productes 
fitosanitaris, necessita constantment al territori l’assessorament especialitzats 
de tècnics amb uns coneixements molt profunds i una experiència 
contrastada. Aquesta experiència s’aconsegueix a través de la formació 
continuada i el treball de camp. Així, les ADV permeten un acostament als 
problemes reals dels agricultors i els seus conreus i una gestió directa a nivell 
d’explotació. Són un interlocutor molt vàlid i fiable entre els propis agricultors i 
el DARP a l’hora de difondre la informació fitosanitària i col·laboren de forma 
decisiva en la detecció dels primers focus de plagues perilloses.  
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Les deteccions ràpides sobre el terreny dels organismes patògens dels 
vegetals  són determinants  per tal d’evitar o pal·liar les pèrdues que aquests 
poden produir. És per això, que les ADV suposen una peça clau per al DARP i 
la sanitat vegetal en el desenvolupament coordinat de les campanyes de 
prevenció i lluita contra les plagues, les malalties i les males herbes que més 
preocupen als agricultors.  

Amb l’aprovació per part del Govern del crèdit pluriennal per als ajuts a les 
ADV, el Departament d’Agricultura fa palesa la seva voluntat i compromís de 
mantenir anualment el suport econòmic a aquestes entitats i es referma el 
foment de la sanitat vegetal com a línia estratègica. 
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El Govern signarà un acord amb el Consell Regional 
Illa de França per enfortir-ne la cooperació 
transfronterera i els acords bilaterals 

 

 El compromís contempla també la promoció dels seus interessos 
davant les institucions europees 
 

 Es tracta del primer acord entre ambdós governs i amb una regió 
francesa que no és membre de les mateixes xarxes de cooperació 
que Catalunya 
 

 L’acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura per part 
d’ambdós presidents i tindrà una vigència de dos anys 
  

El Govern ha aprovat avui la subscripció de l’Acord de Col·laboració entre el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i el Consell Regional Illa de França 
amb l’objectiu d’enfortir els lligams polítics, econòmics i institucionals entre 
ambdós territoris.  

Conscients dels efectes positius de la cooperació interregional i de la seva 
contribució al procés d’integració europea, el Govern vol ampliar els 
intercanvis bilaterals amb Illa de França i cooperar en àmbits d’interès comú, 
així com establir conjuntament accions de promoció dels seus interessos 
davant les instàncies comunitàries i unir forces per desplegar estratègies 
regionals compartides.  En aquest sentit, el compromís contempla aprofundir 
els contactes existents i establir acords sectorials en cinc àmbits d’interès 
comú i prioritaris que són: 

 

 Àmbit de la innovació biomèdica i el sector farmacèutic en les 

empreses emergents (start-up): suport a la col·laboració entre 

BIOCAT i el Pôle MEDICEN. 

 Àmbit educatiu: intercanvis de bones pràctiques sobre els sistemes de 

formació professional i promoció de la mobilitat dels estudiants. 

 Àmbit de la gestió de residus urbans: suport a l’Agència Catalana de 

Residus i als agents impulsors de polítiques públiques en la matèria a 

Illa de França, com l’Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-

France (ORDIF), en l’elaboració de projectes conjunts. 

 Àmbit de la indústria dels videojocs: promoure la participació 

d’empreses d’Illa de França a la Game World de Barcelona i de les de 

Catalunya a la Game Connection de París, i suport als intercanvis entre 

clústers. 
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 Àmbit de la innovació i la recerca: posar en valor la transferència de 

tecnologia entre pimes, així com fomentar la col·laboració amb els pols 

de competitivitat i les universitats per promoure projectes de 

col·laboració tecnològica. 

 

Aquesta és la primera vegada que s’estableix un acord d’aquestes 
característiques entre ambdues institucions, i també el primer acord del 
Govern amb una regió francesa que no participa en les mateixes xarxes de 
cooperació interregional o transfronterera que Catalunya. 

L’acord entrarà en vigor a partir del dia de la seva signatura pels presidents 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i del Consell Regional de França, i 
tindrà una vigència de dos anys renovable tàcitament per dos períodes d’un 
any addicionals. 

 

Illa de França 

La regió d’Illa de França  té com a capital París. Amb una superfície de 12.000 
km2, la seva població d’11,9 milions d’habitants representa la concentració 
humana i econòmica més important de França, amb gairebé el 19% de la 
població francesa i el 31% del seu PIB. És una de les àrees d’Europa amb 
més pes econòmic i polític, i una de les aglomeracions urbanes més influents 
del món. 
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Altres Acords de Govern 

 

Declarat bé cultural d’interès nacional un pacífic del segle XV 
 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional un exemplar molt 
ben conservat de pacífic, la moneda catalana d’or creada pel rei Pere IV de 
Catalunya i Aragó, durant els anys de la guerra civil catalana i del seu breu 
regnat. 
 
El pacífic, moneda de curs general, correspon al breu període comprès entre 
l’any 1464 i el 1466,  en què Pere de Portugal, anomenat també el 
Conestable, va regnar al Principat. En aquest temps, Pere de Portugal, qui va 
ser nét del comte Jaume d’Urgell, va suspendre l’emissió dels florins i va crear 
aquesta moneda, d’or d’alta qualitat. La nova moneda va tenir una gran 
acceptació, però se’n van encunyar petites quantitats, la majoria de les quals 
van ser després refoses en aparèixer el ducat. Per aquest motiu, n’han arribat 
molt pocs exemplars fins als nostres dies.  
A l’anvers, la moneda porta la imatge del rei, vist de cara, amb corona i ceptre 
dintre un camp limitat per una orla i la llegenda “Petrus Quartus Dei gratia rex 
Aragonum”. Al revers hi ha un escut oval apuntat amb les armes reials i 
coronat, i amb la llegenda “Deus in adiutor(ium) meum intende”, separada del 
camp de la moneda per una orla semblant. 
 
La peça es conserva al Gabinet Numismàtic de Catalunya, al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC). En els estudis del segle XIX sobre monedes n’hi 
ha quatre de referenciades, més una altra que també es conserva en aquest 
Gabinet, però que està esquerdada i amb el cantell doblegat. Aquest exemplar 
és, doncs, extraordinàriament rar i de gran interès, i podria tractar-se del que 
en les antigues publicacions figura com a provinent de l’antiga col·lecció Vidal 
Quadras. 
 
Aprovada la delimitació de l’entorn de protecció de l’església de Sant 
Ramon, al Pla de Santa Maria 
 
El Govern també ha acordat delimitar l’entorn de protecció de l’església de 
Sant Ramon, al Pla de Santa Maria (Alt Camp). Amb la definició d’un entorn 
de protecció al voltant de l’església es vol garantir la pervivència dels seus 
múltiples valors culturals en les millors condicions possibles.  

 

Promoció de l’intercanvi d’artistes visuals entre Catalunya i Baden-

Württemberg 

El Govern ha acordat subscriure un acord de col·laboració amb el Goethe-
Institut per a l’intercanvi d’artistes d’arts visuals entre Catalunya i Baden-
Württemberg durant l’any 2017. L’objectiu del conveni és fomentar l’intercanvi 
entre els artistes d’ambdós països, atès l’augment dels intercanvis 
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d’experiències culturals i educatives entre els països de la Unió Europea; 
oferir oportunitats d'ampliar el treball en xarxa a nivell internacional i fomentar i 
difondre la creació cultural. 
 
L’intercanvi consistirà en l’estada en residència de dos artistes alemanys a 
Barcelona durant els mesos de setembre i octubre i en l’estada en residència 
de dos artistes catalans a Stuttgart durant els mesos de juny i juliol i en la 
presentació de l’obra de tots quatre artistes en una exposició al final. Els 
artistes alemanys faran la seva residència al centre de creació i recerca català 
Hangar a Barcelona. Els artistes catalans faran la seva residència als dos 
centres de creació alemanys, la Fundació de les Arts (Kunststiftung) i 
l’Associació de les Arts (Kunstverein) Baden – Württemberg a Stuttgart. La 
selecció dels artistes becats es realitzarà segons els mecanismes establerts 
per les institucions receptores i d'acord amb les institucions impulsores. 
 
En el marc d’aquest acord, el centre d’Arts Santa Mònica, en col·laboració 
amb el Goethe-Institut i Hangar, organitzarà una exposició dels artistes 
becats. 
 

 


