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DICTAMEN 41/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova 
el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea el Fons de 
solidaritat urbana. 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 20 de setembre de 2010 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava 
l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es 
crea el Fons de solidaritat urbana. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria justificativa, d’una 
memòria econòmica, d’una memòria ambiental, i d’un informe de 
sostenibilitat ambiental. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 7 d’octubre i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, dos articles, una 
disposició final, i 4 annexos (numerats de l’I al IV). 
 
En l’exposició de motius s’indica que els objectius del Pla territorial sectorial 
d’habitatge són establir el marc orientador per a l’aplicació a tot el territori de 
Catalunya de les polítiques d’habitatge, ser l’instrument essencial de la 
planificació territorial en matèria d’habitatge, i concretar en els diversos 
àmbits territorials les exigències legislatives de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge, especialment en tots aquells aspectes en què la mateixa Llei 
demana una modulació d’intensitat d’aplicació. 
 
L’article 1 aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge, especifica la 
documentació que el compon i el seu caràcter, i estableix on es pot 
consultar. 
 
L’article 2 crea el Fons de solidaritat urbana previst en l’article 76 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge que s’integra als plans 
plurianuals d’habitatge aprovats per la Generalitat i es vincula a una partida 
pressupostària de la Secretaria d’Habitatge. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor del Decret, l’endemà de la 
publicació de la norma al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’annex I desenvolupa la normativa del Pla territorial sectorial d’habitatge de 
Catalunya i consta de trenta-dos articles englobats en cinc capítols, set 
disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i tres annexos. 
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El capítol I s’anomena “Disposicions sobre el Pla” de caràcter general i 
engloba els articles de l’1 al 5. En aquest capítol s’estableix, d’acord amb la 
normativa vigent, les finalitats i naturalesa jurídica del Pla i s’especifiquen 
les seves determinacions, el caràcter dels diferents documents que 
configuren aquest Pla, la seva vigència i revisions, i el seu caràcter 
vinculant. 
 
El capítol II s’anomena “Els objectius del Pla” i engloba els articles del 6 al 8. 
En aquest capítol es recull el caràcter orientador del Pla per l’aplicació de 
les polítiques d’habitatge establertes en la Llei 18/2007, es concreta el 
concepte de necessitats d’habitatge al qual ha de donar resposta el Pla, es 
defineixen els àmbits d’actuació en què s’organitza el Pla, i es concreten els 
instruments per a la seva execució. 
 
El capítol III s’anomena “El compliment de les previsions del Pla” i engloba 
els articles del 9 al 16. En aquest capítol es desenvolupen diversos 
instruments d’aplicació directa per fomentar el major ús dels habitatges 
existents com a habitatge principal per satisfer necessitats socials 
d’habitatge i per establir mesures per a l’aplicació del dret de tanteig i 
retracte sobre el parc existent. S’estableix l’ordre de prioritats que han de 
seguir les estratègies desenvolupades pels diferents instruments d’execució 
per assolir els objectiu del Pla, es delimiten les àrees de demanda 
residencial forta i acreditada, es determinen els municipis de la solidaritat 
urbana, i es desenvolupen normativament dues formes de mobilització 
d’habitatges no principals: la masoveria urbana i l’expropiació de l’úsdefruit 
de l’habitatge (lloguer forçós). 
 
El capítol IV s’anomena “Els instruments per al desenvolupament del Pla” i 
engloba els articles del 17 al 26. En aquest capítol, d’acord amb la 
normativa vigent, es concreten els instruments de desenvolupament parcial 
del Pla territorial sectorial d’habitatge: els plans específics (els plans 
d’habitatge d’àmbit d’actuació, els plans específics d’habitatge i els Plans 
Locals d’Habitatge). Es detallen les finalitats de cada un d’aquests 
instruments, els seus continguts pel que fa a la diagnosi i a les propostes, i 
els procediments per a la seva elaboració i aprovació. Així mateix, es 
concreten les determinacions en matèria d’habitatge per al planejament 
general en relació amb el Pla territorial sectorial d’habitatge, tant pel que fa 
als plans territorials parcials, i als plans directors territorials, com al 
planejament urbanístic municipal.  
 
El capítol V s’anomena “L’objectiu de la solidaritat urbana” i engloba els 
articles del 27 al 32. En aquest capítol es desenvolupa l’objectiu de 
solidaritat urbana establert per tots els municipis de més de 5.000 habitants i 
capitals de comarca previst en el capítol II del Títol V de la Llei 18/2007. Es 
concreten els habitatges i allotjaments computables per donar compliment a 
l’objectiu de solidaritat urbana i s’estableix la metodologia de quantificació 
de l’objectiu de solidaritat urbana i els seus procediments de control. En 
relació amb el Fons de solidaritat urbana s’estableixen els criteris de prioritat 
per a la seva distribució i s’estableixen la forma i les condicions en què s’ha 
d’efectuar l’aportació al Fons per part dels ajuntaments que no compleixen 
les obligacions quinquennals de construcció establertes per l’article 73 de la 
Llei 18/2007. 
 
La disposició addicional primera estableix l’actualització dels àmbits 
d’actuació en matèria d’habitatge del Pla. 
 
La disposició addicional segona estableix la revisió periòdica de les 
necessitats d’habitatge en relació a les previsions del Pacte nacional per a 
l’habitatge. 
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La disposició addicional tercera estableix l’actualització de les àrees de 
demanda forta i acreditada. 
 
La disposició addicional quarta defineix les variables i procediment de càlcul 
de les necessitats d’habitatge. 
 
La disposició addicional cinquena estableix les determinacions aplicables en 
relació a la masoveria urbana. 
 
La disposició addicional sisena estableix les determinacions per a 
l’expropiació de l’usdefruit dels habitatges. 
 
En la disposició addicional setena s’especifiquen aspectes procedimentals 
de les àrees de tanteig i retracte definides a l’article 13.2 de la normativa del 
Pla territorial sectorial d’habitatge. 
 
La disposició transitòria primera determina l’aplicació del Pla als plans locals 
d’habitatge en redacció o tramitació. 
 
La disposició transitòria segona determina l’aplicació del Pla al planejament 
urbanístic en redacció o tramitació. 
 
La disposició transitòria tercera relaciona els habitatge i allotjaments 
destinats a polítiques socials i computables per a l’objectiu de solidaritat 
urbana. 
 
L’annex 1 relaciona els àmbits d’actuació i municipis per ordre alfabètic i per 
tipus d’àmbit. 
 
L’annex 2 relaciona els municipis per nivells de demanda forta i acreditada i 
per àmbits d’actuació. 
 
L’annex 3 relaciona els municipis de solidaritat urbana. 
 
L’annex II és un plànol dels municipis de Catalunya per àmbits d’actuació 
del Pla. 
 
L’annex III és un plànol dels municipis de Catalunya per àmbits d’actuació 
amb demanda forta i acreditada del Pla. 
 
L’annex IV és un plànol dels municipis de Catalunya de solidaritat urbana 
l’any 2008 del Pla. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora positivament el Projecte de decret i considera 
que és coherent amb el desplegament de la Llei del dret a l’habitatge. El Pla 
territorial sectorial d’habitatge és l’instrument bàsic de planificació i 
programació de l’habitatge a Catalunya i constitueix el marc orientador per a 
l’aplicació de les polítiques que estableix la Llei del dret a l’habitatge.  
 
Segona. El CTESC lamenta el retard amb què s’ha presentat el Pla 
territorial sectorial d’habitatge en relació a la previsió de la Llei del dret a 
l’habitatge, atesa la importància que té aquest Pla per donar resposta a les 
necessitats d’habitatge. 
 
Tercera. El CTESC recomana avançar en la materialització del Fons de 
solidaritat urbana, abans del 2013, per tal d’incentivar els ajuntaments a 
complir amb l’objectiu de la solidaritat urbana. 
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Quarta. El CTESC considera que la normativa objecte del Dictamen hauria 
d’establir la fórmula per a la concreció de la reserva màxima que tots els 
municipis han de respectar en el contingent general, pel que fa a persones 
empadronades en el municipi, d’acord amb l’article 100.2 de la Llei 18/2007 
del dret a l’habitatge. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. Pel que fa a la disposició transitòria segona, el CTESC considera que 

l’excepció que es fa en relació a la reserva de l’habitatge de protecció 
oficial de règim especial, del qual queda fora únicament aquell 
planejament que no tingui resolució definitiva, sembla lògic en el 
planejament general. Ara bé, pel que fa al planejament derivat, s’hauria 
d’excloure d’aquesta nova obligació, almenys, el planejament derivat 
amb aprovació inicial, ja que en cas contrari tot l’estudi econòmic del Pla 
resta en qüestió i s’hauria de començar de nou, fet que plantejarà greus 
problemes als expedients afectats, podent fins i tot, en molt casos, 
esdevenir inviable.  
 
 

V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea el 
Fons de solidaritat urbana i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les 
recomanacions formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 14 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        (versió informació pública) 
 
Decret ..................pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea 
el Fons de Solidaritat Urbana 
 
L’article 137 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya defineix l’habitatge com una de les 
competències exclusives de la Generalitat, incloent en aquesta matèria la planificació i 
l’ordenació de l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i l’equilibri territorial, així 
com l’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment de les administracions 
públiques de Catalunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures necessàries 
per assolir-los, tant amb relació al sector públic com al privat. 
 
Seguint el mandat estatutari, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
al seu títol II estableix que la planificació i programació de l’habitatge s’orienten a la 
determinació dels continguts socials de l’ús residencial del sòl en el marc del 
planejament territorial general i parcial, identificant i preservant els interessos generals 
relacionats amb l’habitatge i cercant el desenvolupament sostenible econòmic, 
ambiental i social, per a corregir els desequilibris que el mercat produeix en implantar 
usos sobre el territori i per millorar la qualitat de vida del conjunt de la població. 
 
Amb aquesta finalitat, la Llei estableix com a un dels instruments de planificació i 
programació de l’habitatge, el Pla territorial sectorial d’habitatge. 
 
Per Acord de Govern de 6 d’abril de 2010 s’acordà la formulació del Pla territorial 
sectorial d’habitatge. 
 
Aquest Pla, en tant instrument de planejament territorial, es formula en desplegament 
del Pla territorial general de Catalunya aprovat mitjançant Llei 1/1995, de 16 de març, i 
amb coherència amb els plans territorials parcials i els plans directors territorials que 
estableixen l’ordenació territorial de Catalunya, d’acord amb la Llei del dret a 
l’habitatge i l’article 17 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, 
atès el seu caràcter de pla sectorial. 
 
Per aquest motiu, la redacció del Pla territorial sectorial d’habitatge, de conformitat 
amb l’article 12 de la Llei 18/2007, correspon al departament competent en matèria 
d’habitatge, amb la col·laboració dels altres departaments de la Generalitat amb 
competències relacionades, especialment del departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, el qual ha d’emetre un informe preceptiu.  
 
L’objectiu principal del Pla territorial sectorial d’habitatge és establir el marc orientador 
per a l’aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques d’habitatge, ser 
l’instrument essencial de la planificació territorial en matèria d’habitatge, i concretar en 
els diversos àmbits territorials les exigències legislatives de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge, especialment en tots aquells aspectes que la mateixa Llei demana una 
modulació d’intensitat d’aplicació. 
 
El Pla territorial sectorial d’habitatge es distingeix d’altres plans territorials sectorials i 
dels plans territorials parcials, pel fet que no determina creixements urbanístics, ni 
volums absoluts de necessitats de nou sostre residencial en el territori. Contràriament, 
es tracta d’un Pla d’anàlisi de la distribució en el territori de les problemàtiques socials 
d’habitatge i de les problemàtiques derivades de l’estat de conservació del parc 
existent, i de l’estat d’ús dels habitatges. 
 
L’estudi d’aquests diversos tipus de necessitats, derivada de censos estadístics i 
d’estudis específics fets a propòsit del Pla i que s’hauran d’anar actualitzant en els 



terminis que el mateix Pla determina, dona peu a determinar aqueles zones del territori 
–zones de demanda forta i acreditada- on cal focalitzar les polítiques d’habitatge, 
entenent com a tals tot el ventall d’instruments que la Generalitat, d’acord amb el 
Ministeri d’Habitatge, i, per la seva banda, les corporacions locals, vagin establint i 
regulant al llarg del temps. D’aquesta manera, l’abast del Pla territorial sectorial 
d’habitatge ha de servir per precisar millor les polítiques d’habitatge genèriques de la 
Generalitat i el seu abast, configurar els Plans Locals d’Habitatge i, eventualment, els 
plans supralocals d’habitatge, utilitzant instruments de foment de l’habitatge protegit, 
de rehabilitació d’habitatges, d’actuació en els parcs existents, en el sòl urbà 
consolidat, i, per informar les memòries socials dels plans urbanístics que s’elaborin de 
nou o que es modifiquin. 
 
Des del punt de vista procedimental, en l’elaboració del Pla s’ha comptat amb la 
participació de la ciutadania i la dels ens locals per tal que es podessin conèixer i 
ponderar els interessos privats i públics relacionats. En aquest sentit, l'avantprojecte 
del Pla es va sotmetre a consultes en matèria d'habitatge als membres signants del 
Pacte nacional per a l'habitatge, i en el seu tràmit d'aprovació inicial a la totalitat 
d'institucions del país i al conjunt de la ciutadania a través d'una informació pública de 
45 dies.   
 
D’altra banda, de conformitat amb l’establert a l’article 18 i correlatius de la Llei 6/2009, 
de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, el Pla territorial sectorial 
d’habitatge ha seguit el tràmit d’avaluació ambiental previst en la llei. El resultat 
d’aquest tràmit ha posat de relleu que les prioritats en matèria d'habitatge són 
compatibles amb les polítiques ambientals, tal com queda reflectit en la documentació 
ambiental que el Pla conté. 
 
Pel que fa a continguts i a estructura, el Pla parteix del diagnòstic general sobre les 
necessitats d’habitatge de la població i les necessitats de rehabilitació del parc 
d’habitatges establertes en el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 i determina 
els dèficits i els desequilibris territorialitzats en els diversos vessants de l’habitatge. 
Com a resposta a aquests dèficits, el Pla estableix les estratègies, propostes i 
instruments per a la seva resolució, per a cadascun dels àmbits territorials que es 
determinen. 
 
La documentació del Pla consta d'una memòria explicativa i justificativa de les 
propostes, acompanyada de set documents que recullen els resultats dels treballs 
realitzats i en els que el Pla es fonamenta: planimetries, estadístiques, àrees urbanes 
amb actuacions en el parc d'habitatges, sectors de planejament amb reserves, 
propostes dels plans territorials, projecció de població i llars a 2017 i bibliografia recent 
sobre habitatge. També incorpora una memòria econòmica on s'exposen les xifres 
corresponents a les propostes i l'impacte de l'habitatge en l'economia de Catalunya, i 
l’informe de sostenibilitat ambiental i memòria ambiental d'acord amb el que preveu la 
legislació ambiental. 
 
Pel que fa al contingut normatiu del Pla, s’incorpora una normativa que concreta les 
propostes i els instruments per al seu desenvolupament, amb tres plànols de proposta: 
la delimitació dels àmbits d'actuació, la determinació de les àrees de demanda forta i 
acreditada, i el repte de la solidaritat urbana, i un plànol de síntesi de les propostes. 
 
La normativa del Pla territorial sectorial d’habitatge es composa de cinc capítols, sis 
disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i tres annexos.  
 
En primer terme al capítol I es defineixen les finalitats, determinacions i contingut del 
Pla, així com la seva vigència i caràcter vinculant.  



 
El capítol II relatiu als objectius del Pla, determina les necessitats d’habitatge a les 
quals es vol donar resposta mitjançant les mesures del Pla i que es concreten en la 
provisió d’habitatge assequible per cobrir les necessitats socials acumulades i les 
derivades del creixement de les llars, la rehabilitació d’habitatges i la provisió 
d’habitatges destinats a polítiques socials necessaris per a donar compliment a 
l’objectiu de solidaritat urbana previst a l’article 73 de la Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge. En relació a les necessitats d’habitatge assequible i per tal de reajustar les 
previsions del Pla en el planejament territorial i urbanístic s’incorpora a la disposició 
addicional quarta les variables i procediment de càlcul. 
 
A fi de donar compliment a aquests objectius es fixen els àmbits d’actuació del Pla, 
relacionant a l’annex 1 els municipis inclosos en cada àmbit d’actuació, i els 
instruments d’execució del Pla. 
 
Els àmbits d'actuació corresponen a àmbits de caràcter plurimunicipal, a excepció del 
municipi de Barcelona, que té caràcter d'àmbit territorial. En la terminologia del Pla, 
aquests àmbits són els sistemes metropolitans, els sistemes urbans i les àrees rurals, 
abastant la totalitat del territori de Catalunya. Les àrees de demanda forta i acreditada 
corresponen a àmbits d'actuació on s'identifiquen les majors quantitats de necessitats 
socials d'habitatges existents, en xifres absolutes i en percentatges en relació a la  
mitjana de Catalunya, i és en aquestes àrees on s'apliquen amb major intensitat les 
propostes i instruments del Pla, d'acord amb les previsions de la Llei del dret a 
l’habitatge. L’annex 2 del Pla relaciona els nivells de demanda forta i acreditada per 
àmbits d’actuació. 
 
Amb aquestes premisses, es desenvolupen al capítol III les diferents estratègies que 
proposa el Pla per assolir els objectius fixats, fent una especial referència a les 
diferents mesures a adoptar a els àrees de demanda forta i acreditada, especialment 
pel que fa a les mesures de foment de l’ús de l’habitatge desenvolupades a les 
disposicions addicionals cinquena i sisena: la masoveria urbana i l’expropiació de 
l’usdefruit dels habitatges. 
 
El capítol IV defineix els diferents instruments mitjançant els quals es desenvoluparà el 
Pla: el plans d’àmbit d’actuació, els plans específics d’habitatge, els plans locals 
d’habitatge, les determinacions dels Plans territorials parcials i Plans directors 
territorials en relació a aquest Pla , i les determinacions sobre el sòl a través del 
planejament urbanístic municipal i planejament director, d'acord amb les previsions de 
la Llei del dret a l'habitatge sobre els continguts que ha de tenir el Pla territorial 
sectorial d’habitatge. 
 
La interrelació entre el Pla territorial sectorial i l’objectiu de la solidaritat urbana, fixat a 
l’article 74 de la Llei del dret a l'habitatge, justifica que la concreció territorial d’aquest 
objectiu s’insereixi dins el Pla i dins les normes regulatòries (capítol V) constituint un 
dels punts de desplegament reglamentari preceptiu. En aquest sentit, el Pla fixa el 
moment d’inici de l’objectiu de solidaritat urbana, els criteris de quantificació 
quinquennal de l’objectiu i els habitatges que computen al efecte d’assoliment de 
l’objectiu. 
 
A més a més, es crea el Fons de solidaritat urbana als efectes previstos a l’article 76 
de la Llei del dret a l’habitatge, fons que s’integrarà en les plans plurianuals d’habitatge 
aprovats per la Generalitat i que té com a finalitat donar suport als municipis  que 
acreditin dificultats especials per l’assoliment dels objectius. Així mateix es fixen els 
criteris de prioritat de distribució del fons i el procediment de seguiment del compliment 



de la solidaritat urbana,  així com els criteris per a la constitució i gestió del fons de 
solidaritat urbana en relació al compliment d’aquest objectiu. 
 
Finalment es preveuen a la normativa sis disposicions addicionals referides a 
l’actualització dels àmbits d’actuació, a la revisió de les necessitats d’habitatge en 
relació a les previsions del Pacte nacional per a l’habitatge, a l’actualització de les 
àrees de demanda forta i acreditada, el procediment de càlcul de les necessitats 
socials d’habitatge, i la regulació als efectes d’aquest Pla de les figures de la 
masoveria urbana i l’expropiació de l’usdefruit de l’habitatge  
 
Vist l’article 112 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 12 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d’acord 
amb les recomanacions del Consell de Treball, Econòmic i Social, vist/d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern 
 
 
Decreto: 
 
 
Article primer 
 
Aprovació del Pla 
 
 
1.1. S’aprova el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, el qual es composa de la 
documentació següent:  

 
a) la memòria té caràcter justificatiu, descriptiu i interpretatiu de les 

determinacions del Pla i s’acompanya dels documents A, B, C, D, E, F i G, que 

tenen com a missió fonamental representar la situació actual de la matèria a què 

van referits.  

b) els plànols de proposta números 1, 2 i 3 expressen gràficament les 

determinacions del Pla i tenen caràcter normatiu i vinculant. 

c) les normes jurídiques i els seus annexes tenen caràcter normatiu i vinculant 

d) la memòria econòmica té com a finalitat l’estimació dels recursos necessaris 

per a la implementació de les propostes del Pla. 

e) informe de sostenibilitat ambiental  

f) la memòria ambiental justifica el compliment de les determinacions de la Llei 

6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  

  

1.2. Les normes jurídiques i els plànols  proposta  assenyalats amb els números 1,2 i 3 
 són les que s’insereixen com a annexos I, II, III i IV. 

  

1.3. La resta de documentació que integra el Pla es podrà consultar a través de la 
pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge  
 
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Pla_territorial_sectorial.jsp?Com
ponentID=176301&SourcePageID=153749#1"  
 



 
 
Article segon 
 
Creació del Fons de solidaritat urbana 
 
Es crea el Fons de solidaritat urbana previst a l’article 76 de la Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge, que s’ha d’integrar en les plans plurianuals d’habitatge que aprovi la 
Generalitat i s’ha de vincular a una partida pressupostària específica de la Secretaria 
d’Habitatge. 
 
 
Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. 

ANNEXOS  
 
 

Annex I_ normativa del Pla territorial sectorial d’habitatge 
Annex  II_ plànol proposta 1 
Annex III_ plànol proposta 2 
Annex IV_ plànol proposta 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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