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El Govern aprova la constitució de l’empresa pública 
d’energia de Catalunya 

 La societat actuarà sota la marca de L’Energètica i serà el mitjà 
propi de la Generalitat per incidir i millorar el mercat energètic català 

 La generació d’energia a partir d’energies renovables, 
l’aprovisionament energètic del sector públic a partir de 
l’autoconsum i d’acords bilaterals amb generadors locals o l’impuls 
de les comunitats energètiques seran algunes de les principals 
funcions de la companyia 

 La societat comptarà amb un consell assessor format per experts 
en energia 

El Govern ha autoritzat avui la creació de l’empresa energètica pública de 
Catalunya, que actuarà sota la marca L’Energètica, i n’ha aprovat els Estatuts. 
La societat serà de capital, anònima i unipersonal, i esdevindrà el mitjà propi de 
la Generalitat per incidir i millorar el mercat energètic català.  

L’Energètica tindrà com a objecte social la realització de tot tipus d’activitats, 
obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica procedent de fonts d’energia 
renovables. Així, els àmbits essencials d’actuació seran la generació d’energia 
procedent de fonts d’energia renovables aprofitant el potencial de les 
instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic, i la comercialització d’energia procedent de fonts d’energia 
renovables, subministrant-la, com a mitjà propi, a l’Administració de la 
Generalitat.  

A més, l’empresa quedarà facultada com a instrument públic de la Generalitat 
per operar i incidir en àmbits com la generació elèctrica, els serveis de recàrrega 
del cotxe elèctric, els serveis d’emmagatzematge, els serveis d’agregació de 
demanda flexible i els de comercialització lligats a aquests nous models 
econòmics, i el subministrament d’energia a la mateixa administració. Aquestes 
activitats es podran desenvolupar de manera directa o indirecta, atenent sempre 
a la normativa sobre separació d’activitats regulades, i han de contribuir a 
accelerar la transició cap a un model energètic distribuït, democràtic, amb 
cohesió territorial i participat per la ciutadania. 

Pel que fa a la governança, el president del consell d’administració de la 
companyia serà nomenat pel Govern. A més de la junta general d’accionistes i 
del consell d’administració, L’Energètica comptarà amb un consell assessor, 
format per persones amb coneixement i experiència contrastats en matèria 
d’energia, que tindrà com a funció l’elaboració d’informes a petició del consell 
d’administració i l’elevació de propostes de mesures i accions que puguin 
contribuir a l’assoliment dels objectius de la societat. L’empresa quedarà 
adscrita al departament competent en matèria d’energia. 
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Una eina per incidir en el model energètic i transformar-lo  

L’energètica pública serà una eina clau per accelerar la transició energètica a 
Catalunya, amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
en un 55% l’any 2030 i arribar a la neutralitat d’emissions de carboni l’any 2050. 
El propòsit és avançar cap a un nou model energètic distribuït, democràtic, amb 
cohesió territorial i participat per la ciutadania. 

Amb l’aprofitament dels seus recursos disponibles i la seva capacitat d’inversió, 
l’empresa pública d’energia pretén incidir en el mercat energètic català de 
diferents maneres. En l’àmbit de la generació, promourà projectes 
d’autoconsum o bé de generació distribuïda a tots els edificis públics de la 
Generalitat, ocupant el 100% de l’espai disponible i adequat a cada ubicació. 
També desenvoluparà projectes propis o compartits amb les entitats locals, 
aportant el seu coneixement tècnic, en terrenys especialment adients, i podrà 
participar en un percentatge de projectes privats que comptin amb el vistiplau 
del territori. Finalment, gestionarà les centrals hidroelèctriques a mesura que 
vagin exhaurint les concessions actuals. 

En l’àmbit de la gestió de l’energia, els projectes d’autoconsum en equipaments 
de la Generalitat poden esdevenir la base per a autoconsums compartits i 
comunitats energètiques en els quals hi puguin participar famílies vulnerables 
properes. Igualment, l’energètica pública podrà aplicar una política 
d’aprovisionament energètic de la Generalitat on s’estableixin acords bilaterals 
a generadors locals i on es participi en la propietat de projectes de generació, 
models que s’afegiran a la inversió en generació pròpia en terrenys i sostres 
propis de la Generalitat i el seu sector públic. Això permetrà exercir l’activitat de 
comercialització, establint un lligam entre generació i consum, gestionant els 
excedents d’autoconsum, oferint una proposta de valor a les entitats locals i 
generant ingressos a partir del subministrament d’energia a la Generalitat de 
Catalunya. 

Finalment, també podrà incidir en àmbits que es considerin estratègics. 
Mitjançant la participació i inversió en projectes o iniciatives, l’energètica pública 
podrà actuar en activitats vinculades a la seguretat energètica del país, com 
l’emmagatzematge d’energia, o en el desenvolupament de noves formes i 
models de gestió de l’energia que contribueixin a una participació cada cop més 
directa de la ciutadania en el mercat energètic, com les comunitats energètiques 
o l’agregació d’energia. 

La constitució de l’energètica pública és un pas més del Govern en la seva 
política per accelerar la transició energètica a Catalunya. En el darrer any, s’ha 
procedit a modificar el marc normatiu per a la implantació d’energies 
renovables, per tal de simplificar-ne la tramitació, afavorir un model distribuït 
que faciliti la cohesió territorial i fer viable la compatibilitat entre la sobirania 
alimentària i la sobirania energètica; s’ha atorgat 3,6 milions d’euros als consells 
comarcals perquè constitueixin les Oficines Comarcals de Transició Energètica; 
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s’han posat en marxa línies d’ajuts de més de 400 milions d’euros per a 
l’autoconsum fotovoltaic, per a l’ús de renovables d’ús tèrmic, per a la mobilitat 
elèctrica i per a la rehabilitació energètica d’edificis; s’han finalitzat els treballs 
de la Prospectiva Energètica de Catalunya per al 2050, i s’ha posat en marxa la 
Taula per al Diàleg Social de les energies renovables, entre altres mesures. 
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El Govern aprova una despesa d’11,5 milions d’euros 
per comprar habitatges per tanteig i destinar-los a 
famílies vulnerables 

 S’ha aprovat la formalització d’un acord entre INCASOL i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya per adquirir habitatges provinents 
d’execucions hipotecàries 

 Des de 2015, l’Agència ha comprat 3.630 pisos per tanteig, amb una 
inversió de 197.845.445 euros  

 Aquests 11,5 milions permetran la compra d’uns 211 habitatges 
més, que es destinaran a lloguer social i que serviran per 
incrementar el parc públic d’habitatge 

El Govern ha aprovat l’autorització d’un acord entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Institut Català del Sòl (INCASOL) pel qual aquest finançarà amb 
11,5 milions d’euros l’Agència perquè pugui comprar habitatges provinents 
d’execucions hipotecàries i destinar-los a lloguer assequible, per a l’any 2022.  

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, 
estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de tanteig i retracte 
a favor d’aquests habitatges.  Des que va entrar en vigor, a finals de 2015, s’han 
pogut comprar un total de 3.630 pisos, amb una inversió  de 197.845.445 euros.  

Els 11,5 milions d’euros que aporta ara INCASOL s’estima que permetran a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la compra d’uns 211 habitatges més, que 
es destinaran a lloguer social i que serviran per incrementar el parc públic 
d’habitatge.  

A finals de 2019, es va ampliar fins al 2027 el termini per exercir el dret de 
tanteig que tenen les administracions i les entitats del tercer sector i que es va 
fer extensiu a tot Catalunya. Aquest dret es pot aplicar també en segones i 
terceres transmissions d’habitatges anteriorment adquirits per grans tenidors.  

D’aquesta manera, es reforcen els mecanismes de l’administració per fer efectiu 
el retorn social del rescat bancari. El dret de tanteig i retracte a favor de les 
administracions permet mobilitzar aquests habitatges per destinar-los a famílies 
en situació d’especial vulnerabilitat i ha evitat la venda d’aquests pisos a fons 
d’inversió internacional que podrien haver portat a una nova dinàmica 
especulativa. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/nova-llei4_2016/prophabbuits/!ut/p/z1/tZHNbsIwEIRfhR5ytHaJndQcUan4EdCqqDTxBTmuQ4yCE4iB9u1rql6KRCMO9WVl7-pbzwwISEBYeTRr6UxlZenvqYhX_Lk3HHEWTvFlwrAfjQfDMWcUkcFb24Dwbbxy-ghLECCUdbUrIJWFUjLAk84CbPT-qE0ToLZNp6yULJuOf7Dnajpyc7BObrV1fsJWR0nKUhu2CrEbB1jvq7qQWXYwrjnza2XeIe3GVFHMIhLSPCNM9yLCZayIUlHUy8M4lyz0ekTbl1Mv-f6q5GEXFjfuvADy5cADp5wuHudI8YndDJx8S_gjFB9ruJ89zNYeK11BjM0rSH4sh6TNckguLIfkl-Uebza7nej7aCvr9IeD5F-yrbevW07jfD4nMuOfp1G5vvsCGgcO6w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/nova-llei4_2016/prophabbuits/!ut/p/z1/tZHNbsIwEIRfhR5ytHaJndQcUan4EdCqqDTxBTmuQ4yCE4iB9u1rql6KRCMO9WVl7-pbzwwISEBYeTRr6UxlZenvqYhX_Lk3HHEWTvFlwrAfjQfDMWcUkcFb24Dwbbxy-ghLECCUdbUrIJWFUjLAk84CbPT-qE0ToLZNp6yULJuOf7Dnajpyc7BObrV1fsJWR0nKUhu2CrEbB1jvq7qQWXYwrjnza2XeIe3GVFHMIhLSPCNM9yLCZayIUlHUy8M4lyz0ekTbl1Mv-f6q5GEXFjfuvADy5cADp5wuHudI8YndDJx8S_gjFB9ruJ89zNYeK11BjM0rSH4sh6TNckguLIfkl-Uebza7nej7aCvr9IeD5F-yrbevW07jfD4nMuOfp1G5vvsCGgcO6w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://incasol.gencat.cat/ca/inici
https://www.parlament.cat/document/actualitat/58578.pdf
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El Govern aprova la contractació de personal a 
l’Agència Catalana del Consum per reforçar la protecció 
de les famílies en risc d’exclusió residencial  

 El Programa per a la tramitació i gestió dels expedients derivats de 
l’aplicació de la Llei 1/2022 del 3 de març, aprovat avui pel Consell 
Executiu, reforçarà l’Agència amb 19 professionals dedicats 
especialment a vetllar pel compliment de la normativa que obliga els 
grans tenidors a oferir un lloguer social a persones en risc 
d’exclusió residencial 

El Govern ha aprovat avui la creació d’un programa específic per a la 
contractació de 19 professionals a l’Agència Catalana del Consum del 
Departament d’Empresa i Treball, dedicats especialment a vetllar pel 
compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de 
modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l’habitatge. Amb aquest programa, el Govern vol 
reforçar i garantir la protecció de les famílies en risc d’exclusió residencial.  

El Govern considera prioritari l'establiment de mesures per tal de lluitar de forma 
efectiva contra les situacions que vulneren el dret a l'habitatge, objectiu inclòs 
també en el Pla d’Acció d’Empresa i Treball 2021-2024 que, en matèria de 
consum, preveu el reforç de la protecció dels drets de les persones 
consumidores més vulnerables per tal de garantir-ne l’accés als serveis 
considerats bàsics i, molt especialment, en àmbits tan essencials com el dret a 
l’habitatge. 

La normativa estableix que les persones físiques o jurídiques considerades 
grans tenidors han d’oferir un lloguer social abans d’interposar qualsevol 
demanda d’execució hipotecària o desnonament –o bé abans d’adquirir un 
habitatge fruit d’acord de compensació o dació en pagament–, quan la unitat de 
convivència d’un habitatge es troba en situació de risc d’exclusió residencial, 
d’acord amb el nivell d’ingressos previst en la Llei 24/2015. Així mateix, la llei 
aprovada el passat 3 de març amplia aquesta protecció a tots els ocupants 
d’habitatges sense títol jurídic habilitant, ja sigui per venciment del seu contracte 
d’arrendament, per haver patit un procés de reclamació d’un deute hipotecari o 
per haver ocupat un habitatge desocupat d’una entitat financera o fons 
d’inversió. També la normativa estableix l’obligació de fer constar l’índex de 
referència de preus de lloguer d’habitatges, tant a les ofertes d’arrendament 
com al contingut dels contractes. 

El Programa per a la tramitació i gestió dels expedients derivats de l’aplicació 
de la Llei 1/2022 del 3 de març, aprovat avui, s’emmarca en les competències 
de control i disciplina de mercat de l’Agència Catalana del Consum en les 
relacions de consum. En aquest sentit, la intervenció se centrarà en el control 
del compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent en l’àmbit 
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de l’habitatge per part dels empresaris (incloent-hi els considerats grans 
tenidors) o professionals en les seves ofertes, contractes o publicitat adreçada 
als consumidors, quedant exclosos els casos en què es tracti de relacions 
contractuals entre particulars. En aquest darrer cas, la intervenció de control és 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la qual cosa s’ha acordat la 
corresponent coordinació tècnica entre les dues agències.  

El Departament d’Empresa i Treball destinarà 1.499.026,04 d’euros en dos anys 
a la totalitat del Programa, que reforçarà amb la contractació d’aquests 19 
professionals els serveis d’Inspecció i Control de Mercat i de Normativa i 
Procediment de la Subdirecció de Disciplina del Mercat de l’Agència. Aquests 
reforços permetran la tramitació d’uns 100 expedients cada mes durant els dos 
anys previstos de durada del programa, que pot esdevenir prorrogable i 
recurrent en funció de les necessitats i del comportament del mercat de lloguer 
d’habitatge que es detecti per mitjà de l’activitat inspectora de consum. 
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El Govern aprova dos programes temporals per 
desplegar el Pla estratègic de l’alimentació de 
Catalunya i les noves directives de contaminació 
atmosfèrica  

 Els programes tindran tres anys de durada i dependran del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

El Govern ha donat llum verda a dos programes temporals per desplegar el Pla 
estratègic de l’alimentació de Catalunya i les noves directives de contaminació 
atmosfèrica. El primer programa, adscrit a la Direcció General d’Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, servirà per desenvolupar el Pla 
estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC) 2022-2025, que defineix el full 
de ruta del futur de l’alimentació al nostre país i estableix les bases del Pacte 
nacional per l’alimentació.  

A més, impulsarà la coordinació i articulació de les actuacions del Consell 
Català de l’Alimentació de Catalunya, i dotarà d’11 persones, de les quals cinc 
donaran suport a l’Oficina Tècnica de l’Alimentació. Aquesta oficina pretén 
aplicar l’Estratègia alimentària de Catalunya 2021-2025 a la ciutat de Barcelona, 
definint projectes per promoure l’alimentació saludable i sostenible, col·laborant 
i impulsant l’execució de projectes d’altres entitats enfocats en aquest àmbit, 
generant sinergies entre projectes de les dues institucions i impulsant aliances 
i propostes organitzatives per a la governabilitat conjunta de projectes entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  

L’altre programa aprovat és el relatiu al pla de xoc per a l’aplicació de les 
directives de contaminació atmosfèrica 2022-2024, adscrit a la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. S’hi incorporaran 10 persones per 
treballar en el desenvolupament de la normativa comunitària sobre la 
contaminació de l’atmosfera i tramitar, entre altres actuacions, la Llei de qualitat 
atmosfèrica i el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Catalunya. El programa 
el sufragarà el Fons de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, creat per finançar les 
inversions públiques en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric i de millora 
de qualitat acústica, i el foment en les actuacions d’instal·lacions públiques i 
privades destinades a disminuir els nivells d’emissió de contaminants. 

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/fons_proteccio_ambient_atmosferic/
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El procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua 
es tanca amb 311 propostes rebudes 

 Es tracta del procés de participació ciutadana de la Generalitat que 
ha rebut, amb diferència, més aportacions en els darrers anys 

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga i Ibáñez, ha presentat avui al Consell 
Executiu les xifres del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua, que 
s’ha tancat amb rècord d’aportacions de la ciutadania: 311.  

El procés participatiu es va tancar divendres passat, 30 de setembre, i les 
aportacions rebudes poden suposar prop de 3.000 propostes concretes, tot i 
que la xifra encara pot créixer un cop s’enllesteixi el recompte definitiu. Es tracta 
del procés de participació ciutadana de la Generalitat que ha rebut, amb 
diferència, més aportacions en els darrers anys. 

En el seguit d’accions que des de febrer s’han portat a terme per recollir la visió 
de la ciutadania, fins ara hi ha hagut 17 sessions informatives amb presència 
del secretari de Política Lingüística, que han aplegat 1.164 participants. També 
s’han realitzat 12 sessions deliberatives de caràcter sectorial amb 278 
participants, dues jornades de debat amb 521 participants i 21 sessions de 
proximitat autoorganitzades per col·lectius diversos arreu del territori. 

Les més de 300 propostes individuals i col·lectives rebudes s’han recollit tant a 
través de la participació directa en el web com mitjançant l’organització de 
taules de debat, sessions deliberatives, presentacions territorials, reunions 
puntuals amb entitats de relleu de sectors concrets o jornades de debat amb 
professionals. El procés de participació i la recollida de propostes, a més de les 
sessions deliberatives, s’ha portat a terme amb la col·laboració del Departament 
d’Acció Exterior i Govern Obert. 

Les aportacions rebudes fins ara aborden preocupacions clau per al futur del 
català com són: les administracions públiques; l’educació i la recerca; l’àmbit 
socioeconòmic i laboral; la cohesió i l’acolliment; la cultura; l’audiovisual i els 
mitjans de comunicació; el lleure; l’esport i el món associatiu; els àmbits estatal, 
europeu i internacional; la salut i l’atenció sanitària; el món digital i les 
tecnologies; la qualitat de la llengua i les relacions entre els territoris de parla 
catalana. 

Quant a l’àmbit territorial, una primera mirada a les 311 propostes rebudes 
revela que 260 fan referència al conjunt de Catalunya; 27 a àmbits més reduïts 
(locals o comarcals); 16 a la ciutat de Barcelona i la resta es reparteixen entre 
el conjunt dels territoris on es parla català, l’estat o l’àmbit internacional 

Pel que fa a com han estat elaborades les propostes, 109 són d’elaboració 
col·lectiva (sessions de deliberació, jornades, etc.); 97 són individuals; 87 són 
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recollides o elaborades per entitats (36 de les quals, entitats especialitzades en 
temes lingüístics) i 16 han estat compilades per organismes públics. 

Un cop acabada la recollida de propostes del procés participatiu, entre el 3 i el 
24 d’octubre es procedirà a sistematitzar i tractar les propostes que seran 
presentades en una Taula que es reunirà entre el 24 i el 31 d’octubre i que està 
formada pel Consell Social de la Llengua, diverses entitats i els partits polítics 
que donen suport al pacte. Al novembre, el Consell Social de la Llengua 
Catalana i les entitats valoraran els resultats obtinguts i faran les seves 
recomanacions, que desembocaran en l’esborrany que enllestirà el 
Departament de Cultura i a partir del qual els partits polítics consensuaran el 
pacte definitiu entre desembre de 2022 i març de 2023. 

Pressupostàriament, el procés participatiu ha suposat una inversió pública de 
219.445 euros, dels quals 176.960 euros han estat per donar-lo a conèixer, 
fomentar la participació i editar materials; 28.191 euros han servit per a la 
logística de les diverses sessions i 14.294 euros per a la dinamització de les 
deliberacions. Les dues primeres partides corresponen al Departament de 
Cultura i la darrera al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. 

 


