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DECRET
455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla
de rehabilitació d’habitatges de Catalunya.

És objecte d’aquest Decret l’establiment, per
part del Govern de la Generalitat de Catalunya,
de les línies d’actuació del Pla de rehabilitació
d’habitatges, que constitueix un dels eixos bà-
sics del Pla per al dret a l’habitatge.

El Pla es compon de dues línies bàsiques d’ac-
tuació: la primera, el Programa per a l’estudi i el
coneixement del parc d’habitatges de Catalunya,
de caràcter preventiu, informador i director de
les actuacions que s’haurien de dur a terme en
aquest àmbit en el conjunt del territori de Ca-
talunya; i la segona, el Programa de rehabilita-
ció pròpiament dit, de caràcter operatiu, de foment
selectiu de les obres que es considerin necessàries
i prioritàries per a ser protegides.

En el capítol 1 de les disposicions generals es
defineixen els programes i s’especifiquen les con-
dicions generals dels edificis i dels habitatges per
poder optar a la protecció.

En el capítol 2 del Programa per a l’estudi i
el coneixement de l’estat de conservació del parc
d’habitatges de Catalunya s’estableix un siste-
ma d’avaluació de l’estat de conservació dels
edificis d’ús residencial consistent en la realit-
zació obligatòria d’un informe previ a la quali-
ficació de les actuacions de rehabilitació com a
protegibles, que és el Test de l’Edifici (TEDI),
en el cas dels edificis, o l’Informe Tècnic Intern
d’Idoneïtat, en el cas dels habitatges. En aquest
capítol, el Decret determina els continguts, su-
pòsits d’aplicació del Test de l’Edifici (TEDI),
el sistema d’elaboració, i els ajuts que es conce-
diran a través del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge per a la seva realització.

En el capítol 3 del Programa de rehabilitació
d’edificis d’ús residencial i d’habitatges es defi-
neixen les actuacions protegibles en aquest àmbit,
així com els ajuts i el finançament que podran
rebre a través del Departament de Medi Ambient
i Habitatge. Estableix els àmbits que demanen
un major impuls des del sector públic: accessibi-
litat als habitatges amb instal·lació d’ascensors,
millora de la sostenibilitat i l’eficiència energè-
tica dels edificis, reparació de les patologies es-
tructurals i de les deficiències greus i de risc, ade-
quació i millora d’instal·lacions comunitàries,
adaptació dels habitatges per a persones amb
minusvalidesa, i assoliment de les condicions
mínimes d’habitabilitat per part dels habitatges.
El Programa estableix ajuts especials per a la
posada en el mercat protegit, de compra o de llo-
guer, d’habitatges desocupats, els quals, després
del procés rehabilitador, se subjectaran a les con-
dicions de cessió que s’estableixen en el Decret.

En el capítol 4 s’estableix el procediment de
sol·licitud, tramitació i aprovació dels ajuts, així
com les garanties de cara a assegurar el bon ús
dels fons públics. Juntament amb els canvis en
el sistema de tramitació de les actuacions pro-
tegibles, es tenen en compte fórmules de regu-
lació de l’acceptació de sol·licituds per tal d’as-
segurar als ciutadans un flux estable en el temps
i garantir-los una tramitació àgil.

Atès que pel Decret 268/2004, 27 d’abril, es
va suspendre l’admissió de sol·licituds a la reha-
bilitació a fi d’adequar el nombre efectiu d’ac-
tuacions subvencionades al finançament convin-

gut, aquest decret estableix, en les disposicions
transitòries, la possibilitat d’accedir al nou sis-
tema d’ajuts per a aquelles obres que han estat
iniciades o executades per raons de risc greu,
quan aquest sigui degudament acreditat.

En base a tot el que s’ha exposat, a propos-
ta del conseller de Medi Ambient i Habitatge,
i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

És objecte d’aquest Decret la regulació del
Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya
que està integrat pel Programa per a l’estudi i
el coneixement del parc d’habitatges i pel Pro-
grama de rehabilitació d’habitatges i d’edificis
d’ús residencial.

Article 2
Programa per a l’estudi i el coneixement de l’estat
de conservació del parc d’habitatges

2.1 El Programa per a l’estudi i el coneixe-
ment de l’estat de conservació del parc d’habi-
tatges té per objecte proporcionar informació
sobre la situació del parc de Catalunya i perme-
tre una avaluació tècnica de les deficiències dels
edificis d’ús residencial abans d’iniciar una ac-
tuació de rehabilitació per a la qual es vulguin
sol·licitar ajuts públics.

2.2 El coneixement de l’estat dels edificis
d’ús residencial es fa a través del Test de l’Edi-
fici (TEDI), el contingut del qual, els supòsits
d’aplicació, la forma com serà elaborat i el seu
finançament es determinen en el capítol II
d’aquest Decret.

2.3 El coneixement de l’estat dels habitat-
ges individuals es fa mitjançant un Informe in-
tern d’idoneïtat, elaborat pels serveis compe-
tents de la Direcció General d’Habitatge o per
les oficines de rehabilitació a què fa referència
la disposició addicional cinquena.

Article 3
Programa de rehabilitació d’habitatges i d’edi-
ficis d’ús residencial

3.1 El Programa de rehabilitació d’habitat-
ges i d’edificis d’ús residencial té per objecte l’es-
tabliment de les actuacions protegibles en ma-
tèria de rehabilitació d’edificis d’ús residencial
i d’habitatges, dins els límits i les condicions que
s’estableixen, així com els ajuts i finançament
d’aquests a través del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

3.2 En el cas de les actuacions de rehabilitació
d’edificis d’ús residencial és requisit per acollir-
se a aquest Programa que, prèviament, s’hagi sol·-
licitat i obtingut el Test de l’Edifici (TEDI).

3.3 Als efectes d’aquest Decret, es considera
que un edifici és d’ús residencial quan el 70%
de la seva superfície útil total, excloent les su-
perfícies de la planta baixa i sota rasant no des-
tinades a habitatge, està destinada a habitatge.

Article 4
Requisits i obligacions generals

4.1 Per poder acollir-se als dos programes
regulats en aquest Decret, els edificis d’ús resi-

dencial i els habitatges han d’haver estat cons-
truïts abans del 31 de desembre de 1980, llevat
dels casos d’intervencions d’obres per facilitar
les condicions d’accessibilitat o sostenibilitat, tal
com es descriuen en el present Decret.

4.2 Els beneficiaris dels ajuts a edificis d’ús
residencial i els habitatges previstos en els pro-
grames regulats en aquest Decret han de com-
plir les obligacions següents:

a) Destinar l’edifici o l’habitatge a ús residen-
cial, una vegada finalitzades les actuacions de re-
habilitació

b) Destinar els habitatges a residència habi-
tual i permanent.

c) Que un cop acabada la rehabilitació dels
habitatges destinats a venda, es qualifiquin com
a habitatges amb protecció oficial de preu con-
certat, amb el règim jurídic establert en el De-
cret de desplegament del Pla per al dret a l’ha-
bitatge. En el supòsit de zones d’especial interès
per baixa activitat immobiliària o condicions
socials especials, a proposta de l’Ajuntament
respectiu i amb l’acord previ entre l’ajuntament
i la Direcció General d’Habitatge, se substituirà
la qualificació d’habitatges amb protecció ofi-
cial per la condició de mantenir durant 10 anys
una limitació en el preu de venda. Aquesta li-
mitació serà equivalent al preu màxim de ven-
da dels habitatges de protecció oficial de preu
concertat en la data que es produeixi la trans-
missió.

d) Que un cop acabada la rehabilitació dels
habitatges destinats a lloguer, es mantinguin
durant 10 anys en aquest règim, amb una ren-
da màxima equivalent a la dels habitatges amb
protecció oficial en règim de lloguer a 10 anys.

CAPÍTOL 2
Programa per a l’estudi i el coneixement de l’estat
de conservació del parc d’habitatges

Article 5
El Test de l’Edifici (TEDI)

5.1 El Test de l’Edifici (TEDI) és un docu-
ment tècnic que descriu la situació general de
l’edifici i dóna informació sobre l’estat dels di-
ferents elements comuns que el conformen.
Aquest document ha d’incloure les dades sobre
l’edifici que s’indiquen en l’article 6 d’aquest
Decret i s’elabora a partir de les circumstànci-
es observades en una inspecció visual. No inclou
proves de laboratori, cales o altres treballs com-
plementaris.

5.2 El Test de l’Edifici (TEDI) s’elabora per
encàrrec de la Direcció General d’Habitatge,
segons el model aprovat per aquesta i ha de ser
realitzat per un tècnic amb la titulació d’arqui-
tecte superior o arquitecte tècnic.

5.3 El Departament de Medi Ambient i
Habitatge ha de signar convenis amb els col·legis
o organitzacions que agrupen els col·lectius pro-
fessionals indicats a l’apartat 2 per assegurar la
correcta i àgil realització dels Test dels Edificis
(TEDI) en tot el territori.

5.4 Els col·legis professionals signataris dels
convenis han de supervisar i donar, en el seu cas,
la conformitat als Test dels Edificis (TEDI),
d’acord amb els criteris de coherència tècnica
establerts en aquest Decret.

5.5 Els tècnics signants del Test de l’Edifi-
ci no poden ser alhora els responsables dels
projectes d’obres de rehabilitació que se’n de-
rivin, ni de la direcció de les mateixes.
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Article 6
Contingut del Test de l’Edifici (TEDI)

El contingut del TEDI serà el fixat en el mo-
del oficial i, com a mínim ha d’incloure informa-
ció sobre:

a) Emplaçament i antiguitat de l’edifici.
b) Paraments exteriors.
c) Estructura.
d) Coberta.
e) Instal·lacions comunitàries (sanejament,

aigua, electricitat i gas).
f) Condicions d’accessibilitat.

Article 7
Supòsits en què es pot sol·licitar el Test de l’Edifici
(TEDI)

7.1 El Test de l’Edifici pot ser sol·licitat per:
a) Els promotors d’obres de rehabilitació

d’edificis d’ús residencial, com a requisit previ
per poder accedir als ajuts previstos en aquest
Decret.

b) Els ajuntaments de Catalunya, per dur a
terme campanyes o operacions d’inspecció de
l’estat dels edificis d’ús residencial.

c) Els llogaters dels habitatges d’edificis en
manifest mal estat de conservació amb la fina-
litat de documentar les situacions d’assetjament
immobiliari.

7.2 A més dels supòsits anteriors, la Direc-
ció General d’Habitatge pot instar l’elaboració
del TEDI quan el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge així ho decideixi, encara que
es tracti d’actuacions no previstes en aquest
Decret.

Article 8
Ajuts i convenis

8.1 El Departament de Medi Ambient i
Habitatge assumeix el cost íntegre del Test de
l’Edifici (TEDI), llevat del supòsit que preveu
l’article 7.1.b), en el qual podrà signar convenis
de cofinançament amb els ajuntaments, en el cas
que la dimensió de l’operació ho aconselli.

8.2 El pagament del TEDI es farà directa-
ment als col·legis professionals amb els quals
s’hagin signat convenis, d’acord amb el que pre-
veu l’article 5.

Article 9
Sol·licitud del Test de l’Edifici (TEDI)

9.1 Els promotors de les actuacions de re-
habilitació en edificis d’ús residencial han de
presentar una sol·licitud per a l’elaboració del
TEDI davant dels serveis competents de la Di-
recció General d’Habitatge o de les oficines
rehabilitació a què fa referència la disposició
addicional cinquena, mitjançant un imprès nor-
malitzat en el qual s’indicaran quines obres es
preveuen executar d’entre les previstes en aquest
Decret.

9.2 La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la
documentació següent:

a) En tots els casos, fotografia de la façana
de l’edifici.

b) Si el promotor és una comunitat de pro-
pietaris, l’Acta de la Junta de Propietaris, segons
el contingut aprovat per la Direcció General
d’Habitatge, on consti, com a mínim:

L’aprovació de les obres de rehabilitació,
protegibles per aquest Decret, que es proposen
executar.

L’autorització al president o persona que
representi la comunitat, per signar i presentar
la petició del TEDI així com per actuar, en nom

de la comunitat, als efectes de notificacions i
tràmits administratius.

L’acceptació de les condicions i limitacions
que es preveuen en aquest Decret per a obte-
nir ajuts.

c) Si el sol·licitant és un ajuntament, l’apro-
vació de l’òrgan municipal competent segons la
normativa municipal, i una memòria que justi-
fiqui la petició, amb la finalitat de poder signar
conveni, segons el que preveu l’article 8.1.

d) Si els sol·licitants són llogaters d’un edi-
fici en el cas que preveu l’article 7.1.c), dades per
identificar la propietat o administració de l’edi-
fici.

CAPÍTOL 3
Programa de rehabilitació d’edificis d’ús residen-
cial i d’habitatges

Article 10
Àmbit del Programa

El Programa de rehabilitació d’edificis d’ús
residencial i d’habitatges té com objectiu fomen-
tar la rehabilitació dels elements comuns d’edi-
ficis d’ús residencial, i dels interiors dels habi-
tatges.

Article 11
Promotors de la rehabilitació

11.1 Poden ser promotors de les actuacions
de rehabilitació protegibles totes aquelles per-
sones físiques, jurídiques i comunitats de pro-
pietaris d’edificis destinats a ús residencial, amb
títol de domini o qualsevol altre dret que els
permeti realitzar les actuacions i complir amb
les obligacions que s’estableixen en el present
Decret.

11.2 Els llogaters, sense consentiment de la
propietat, quan estiguin facultats per executar
les actuacions de rehabilitació en subrogació o
per compte del propietari, per resolució admi-
nistrativa o judicial de caràcter executiu.

11.3 En el cas de persones físiques, promo-
tores d’actuacions de rehabilitació en els habitat-
ges d’ús propi previstes en l’article 12.2 d’aquest
Decret, els ingressos de la unitat familiar pon-
derats no poden superar 3,5 vegades l’IPREM.

11.4 En el cas de persones físiques promo-
tores d’actuacions de rehabilitació en edificis
d’ús residencial de propietat ordinària, els in-
gressos familiars ponderats del sol·licitant no
poden superar 6,5 vegades l’IPREM.

Article 12
Actuacions protegibles

12.1 En l’àmbit d’aquest Decret, en el cas
d’edificis d’ús residencial, són actuacions pro-
tegibles:

1. Les obres de rehabilitació de patologies en
diversos graus:

a) Patologies estructurals, o lesions que afec-
ten l’estabilitat, la solidesa i la seguretat de l’edi-
fici.

b) Deficiències constructives que afecten o
poden afectar les condicions d’habitabilitat fi-
xades per la normativa vigent.

c) Elements puntuals que, pel seu grau de de-
teriorament, representen un risc, ja sigui per als
ocupants de l’edifici, o per a terceres persones,
amb independència que l’edifici pugui trobar-
se en alguna de les situacions descrites en els dos
supòsits anteriors.

2. Les obres per millorar les condicions d’ac-

cessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques,
amb les següents variants:

a) Creació d’un itinerari practicable global,
que comporti instal·lar un ascensor.

b) Instal·lació d’ascensor que s’adapti a les
possibilitats de l’edifici.

c) Supressió de barreres arquitectòniques
entre la via pública i l’ascensor existent.

Als efectes d’aquest Decret, es considera
protegible la instal·lació d’ascensors en aquells
edificis en els que es donin els supòsits indi-
cats en el punt 2.2.4a del Decret 259/2003, de
21 d’octubre, sobre mínims d’habitabilitat, i
també en aquells edificis plurifamiliars de
menys de tres plantes en els que algun usua-
ri demostri fefaentment una situació de mo-
bilitat reduïda.

3. Les obres per a l’adequació de les instal·-
lacions comunitàries de xarxes de sanejament,
aigua, electricitat i gas canalitzat que estiguin en
mal estat, que comptin amb materials obsolets,
que manquin d’estanqueïtat, que tinguin un di-
mensionat insuficient, que presentin un risc per
les persones, o que no s’adaptin a la normativa
vigent. També es protegiran obres en instal·-
lacions que siguin conseqüència d’altres actua-
cions protegibles en l’edifici.

4. Les obres per a la millora de la sostenibi-
litat i l’eficiència energètica següents:

a) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic,
per tal d’adaptar l’element rehabilitat als parà-
metres que exigeixen les normatives vigents.

b) Instal·lació de sistemes d’obtenció d’ener-
gies alternatives, com plaques d’energia solar,
tèrmica i/o fotovoltàica per a l’obtenció d’aigua
calenta sanitària i energia elèctrica, que fomentin
l’estalvi energètic i redueixin l’emissió del CO2
en els edificis.

12.2 En l’àmbit d’aquest Decret, en el cas
d’habitatges, són actuacions protegibles:

1. Les actuacions destinades a què els habi-
tatges puguin assolir les condicions mínimes
d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent
per a l’habitatge usat.

2. L’adequació de les instal·lacions d’aigua,
gas, electricitat i sanejament de l’interior de l’ha-
bitatge a la normativa vigent.

3. L’adaptació interior de l’habitatge desti-
nada a facilitar la mobilitat dels usuaris que tin-
guin la consideració legal de persones amb mo-
bilitat reduïda.

4. La millora de l’aïllament tèrmic i/o acús-
tic, amb l’adaptació dels elements que confor-
men els tancaments d’un habitatge als parà-
metres que exigeixen les normatives vigents.
Aquestes actuacions es protegiran de forma es-
pecífica quan s’executin de forma global per a
cada tancament i no s’integrin en altres tipus
d’actuacions protegides.

12.3 No són protegibles les actuacions que
representin el buidat estructural o l’enderroc de
façanes.

12.4 Quan es tracti d’un edifici d’un sol
habitatge, el finançament de les obres de reha-
bilitació serà el corresponent a les actuacions de
rehabilitació d’edificis, o a les actuacions de
rehabilitació d’habitatges, en funció de quina
sigui l’actuació predominant.

Article 13
Criteris de legalitat i coherència tècnica

13.1. Les actuacions de rehabilitació que es
pretenguin acollir als ajuts regulats en aquest
Decret hauran de disposar de la preceptiva
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autorització municipal i ajustar-se a la legalitat
urbanística vigent.

13.2 Per acollir-se als ajuts per a la rehabi-
litació d’habitatges serà necessari que prèvia-
ment l’edifici tingui seguretat estructural i un
funcionament correcte de les instal·lacions ge-
nerals, o els aconsegueixi mitjançant el procés
de rehabilitació.

13.3 En les obres de rehabilitació s’han
d’utilitzar solucions constructives, tipològiques
i formals coherents amb les característiques ar-
quitectòniques de l’edifici i el seu entorn.

Article 14
Pressupost protegible

14.1 El pressupost protegible als efectes del
càlcul de la subvenció estarà constituït, en cada
una de les actuacions previstes, pel pressupost
d’execució material, honoraris facultatius, el
cost de les llicències o autoritzacions adminis-
tratives, els tributs que gravin les actuacions,
despeses generals i benefici industrial, i, si s’es-
cau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics
previs a l’elaboració del projecte diferents del
TEDI.

14.2 Si en un mateix edifici es projecta exe-
cutar obres de rehabilitació consistents en và-
ries actuacions de les previstes en aquest Decret,
s’haurà de presentar el pressupost degudament
separat per cada una de les actuacions. Les des-
peses de caràcter conjunt s’atribuiran a cada una
de les actuacions en proporció a la seva quan-
tia. En aquest cas, la subvenció global serà la
resultant de l’agregació de les subvencions de
cada una de les actuacions.

14.3 El pressupost d’execució material s’ajus-
tarà a l’aprovat en la llicència municipal.

Article 15
Tipus d’ajuts

Les actuacions de rehabilitació protegibles
poden rebre els tipus d’ajuts següents:

a) Subvencions percentuals del cost de les
actuacions.

b) Préstecs protegits, segons convenis subs-
crits entre el Govern de la Generalitat i les en-
titats de crèdit.

Article 16
Quantia de les subvencions per actuacions de re-
habilitació en edificis d’ús residencial

La quantia de la subvenció de les actuacions
en edificis d’ús residencial destinats a habitat-
ge, previstes en l’article 12.1 és la següent:

16.1 Per a obres de rehabilitació de patolo-
gies:

a) En el cas de patologies estructurals, el 50
per cent del pressupost protegible, amb un mà-
xim de 7.000 euros, per habitatge o local.

b) En el cas de deficiències constructives, un
25 per cent del pressupost protegible, amb un
màxim de 2.000 euros, per habitatge o local.

c) En el cas de la reparació d’elements en
situació de risc: un 25 per cent del pressupost
protegible, amb un màxim de 800 euros, per
habitatge o local.

16.2. Per a obres per facilitar les condicions
d’accessibilitat:

a) En el cas de creació d’un itinerari practi-
cable que comporti instal·lar un ascensor: un 60
per cent del pressupost protegible, amb un mà-
xim de 6.000 euros, per habitatge o local.

b) En el cas en què únicament es tracti de la
instal·lació d’ascensor: un 45 per cent del pres-

supost protegible, amb un màxim de 5.500 eu-
ros, per habitatge o local.

c) En el cas que les obres només consisteixin
en la supressió de barreres arquitectòniques fins
l’ascensor existent: un 25 per cent del pressupost
protegible, amb un màxim de 200 euros, per
habitatge o local.

16.3. Per a obres d’adequació de les instal·-
lacions comunitàries: un 40 per cent del pressu-
post protegible amb un límit de 2.600 euros, per
habitatge o local.

16.4. Per a obres per la millora de la sosteni-
bilitat i l’eficiència energètica:

a) En el cas de millora de l’aïllament tèrmic
i/o acústic: un 35 per cent del pressupost prote-
gible, amb un màxim de 2.000 euros, per habi-
tatge o local.

b) En el cas d’instal·lació de noves energies
alternatives: un 35 per cent amb un màxim de
1.500 euros, per habitatge o local.

Article 17
Quantia de les subvencions per actuacions en re-
habilitació d’habitatges

17.1 La quantia de les subvencions de les
actuacions de rehabilitació d’habitatges previstes
en l’article 12.2 és la següent:

a) En el cas d’obres per assolir els mínims
d’habitabilitat, el 40 per cent del pressupost
protegible, amb un màxim de 8.400 euros.

b) En el cas d’adequació de les instal·lacions
a la normativa vigent, el 25 per cent del pressu-
post protegible, amb un màxim de 700 euros.

c) En l’adaptació interior de l’habitatge, el
40 per cent del pressupost protegible, amb un
màxim de 7.200 euros.

d) En la millora de l’aïllament tèrmic i/o
acústic, el 35 per cent del pressupost protegible,
amb un màxim de 1.400 euros.

17.2 Les subvencions anteriors, quan siguin
aplicades a actuacions en habitatges desocupats
per destinar-los a venda o lloguer protegit, se-
ran incompatibles amb les que els propietaris
d’habitatges desocupats obtinguin d’acord amb
el que estableixi el Decret de desplegament del
Pla per al dret a l’habitatge.

Article 18
Subvencions addicionals per a casos especials

18.1 En totes les actuacions de rehabilita-
ció que regula aquest Decret, es poden incre-
mentar en un 10% les subvencions previstes en
els articles anteriors, quan es donin les següents
circumstàncies:

a) Quan el promotor de les obres de rehabi-
litació de l’habitatge per a ús propi sigui una
persona amb edat inferior als 35 anys.

b) Quan els edificis i/o habitatges desocupats
i rehabilitats es destinin a lloguer o a venda en
les condicions establertes en l’article 4.

c) Quan els edificis i/o els habitatges es tro-
bin situats en comarca o zona de muntanya,
segons la Llei 2/1983, de 9 de març d’alta mun-
tanya, o es trobin situats en zones rurals de des-
poblament, que siguin declarades per ordre del
conseller de Medi Ambient i Habitatge.

d) Quan els edificis i habitatges formin part
d’un bé cultural d’interès nacional declarat pel
Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb la Llei 9/1993, de 30 setembre, del patrimoni
cultural català.

e) Quan els edificis i/o habitatges formin part
d’un conjunt d’especial interès per a un ajunta-
ment, amb la signatura prèvia de conveni entre

l’ajuntament i el Departament de Medi Ambient
i Habitatge.

18.2 Totes les actuacions de rehabilitació
que regula aquest Decret, podran rebre, a sol·-
licitud dels ajuntaments, una subvenció addici-
onal per cobrir el cost del projecte i la direcció
d’obra sempre que, per acord entre el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge i l’ajunta-
ment corresponent, siguin declarades amb ca-
ràcter d’excepcionalitat per raó de la situació
socioeconòmica dels ocupants dels habitatges.

Per sol·licitar les subvencions de projectes i
direcció d’obres, l’ajuntament o entitat local que
coordini les actuacions haurà de presentar una
memòria explicativa on es justifiqui la sol·licitud
d’excepcionalitat des d’un punt de vista tècnic,
amb acreditació de la necessitat de les obres de
rehabilitació, i des d’un punt de vista social per
les condicions dels ocupants dels habitatges.

Aquesta subvenció equivaldrà als honoraris
tècnics derivats de la redacció dels projectes, les
diagnosis i treballs previs, així com els de la di-
recció de les obres, en el seu cas.

El pagament d’aquestes subvencions es po-
drà fer directament als tècnics o professionals
que hagin elaborat els projectes, previ consen-
timent dels promotors de les actuacions.

Del pressupost protegible previst en l’article
14.1, es descomptarà l’import d’aquesta subven-
ció.

18.3 Les subvencions previstes en aquest
article són acumulables entre sí.

Article 19
Préstecs

19.1 Els promotors de les actuacions de
rehabilitació contemplades en aquest Decret
poden sol·licitar préstecs preferencials per al seu
finançament en les condicions fixades en els
convenis que siguin subscrits entre el Govern de
la Generalitat i les entitats de crèdit amb aquesta
finalitat.

19.2 La quantia dels préstecs pot abastar la
totalitat del pressupost protegible. Les garan-
ties, la durada del préstec i els tipus d’interès
seran les fixades en els corresponents convenis.

19.3 L’aprovació per part de la Direcció
General d’Habitatge d’una subvenció de les
previstes en aquest Decret constituirà una ga-
rantia addicional del préstec preferencial.

19.4 En el cas de l’obtenció de préstec pre-
ferencial per al finançament de les obres de re-
habilitació protegides, el pagament de les sub-
vencions concedides a l’empara d’aquest Decret,
es pot fer directament a l’entitat de crèdit amb
la qual s’hagi formalitzat el préstec.

CAPÍTOL 4
Procediment de tramitació dels ajuts

Article 20
Fase prèvia

20.1 Tota obra de rehabilitació que vulgui
acollir-se als ajuts d’aquest Decret haurà de
passar per una fase prèvia de justificació de la
seva necessitat i idoneïtat.

20.2 En el cas d’obres en elements comuns
dels edificis, la fase prèvia consisteix en el procés
de sol·licitud, elaboració i presentació del Test
de l’Edifici (TEDI), descrit en el capítol 2 d’aquest
Decret. En el supòsit d’actuacions en parcs d’ha-
bitatge propietat o administrats per operadors
públics, podrà substituir-se el TEDI pels estu-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4281 – 16.12.200425580

dis tècnics considerats adequats per la Direcció
General d’Habitatge.

20.3 En el cas d’obres en l’interior dels ha-
bitatges, la fase prèvia consisteix en un informe
de valoració de la necessitat, idoneïtat i cohe-
rència tècnica. Aquest serà l’Informe Intern
d’Idoneïtat, elaborat pels serveis competents de
la Direcció General d’Habitatge o per les ofi-
cines de rehabilitació a què fa referència la dis-
posició addicional cinquena.

20.4 Per a obtenir l’Informe Intern d’Ido-
neïtat, en el cas de la rehabilitació d’habitatges,
caldrà fer una sol·licitud normalitzada davant els
serveis competents de la Direcció General d’Ha-
bitatge o de les oficines de rehabilitació que
hagin subscrit conveni d’acord amb la disposi-
ció addicional cinquena, acompanyada de do-
cumentació fotogràfica dels elements que reque-
reixen intervenció.

20.5 Un cop obtingut el Test de l’Edifici, en
el cas d’obres comuns de l’edifici, o l’Informe
Intern d’Idoneïtat, en el cas d’obres interiors de
l’habitatge, els serveis competents en matèria de
rehabilitació de la Direcció General d’Habitatge
notifiquen el resultat al promotor de la rehabi-
litació.

20.6 El termini entre la sol·licitud del TEDI
o de l’Informe Intern d’Idoneïtat i la notifica-
ció del resultat no pot superar els sis mesos.

20.7 EL Test de l’Edifici i l’Informe Intern
d’Idoneïtat tenen una validesa de 18 mesos des
de la data de l’emissió.

Article 21
Sol·licitud

21.1 El promotor de la rehabilitació, un cop
rebuda la notificació que preveu l’article 20.5,
o transcorregut el termini de sis mesos sense
haver-la rebut, i sempre dins el termini que fixi
la convocatòria dels ajuts que preveu la dispo-
sició addicional primera, pot presentar la sol·-
licitud d’ajut.

21.2 És requisit per presentar la sol·licitud
no haver iniciat les obres de rehabilitació per a
les que se sol·liciten els ajuts, excepte per aque-
lles obres que hagin estat iniciades, per raons de
risc greu i imminent, degudament acreditat.

21.3 La sol·licitud d’ajuts s’ha de formalit-
zar segons formulari oficial, acompanyat de la
documentació que estableixi la convocatòria
dels ajuts.

21.4 La no-presentació de la documentació
requerida o la presentació incompleta o errònia,
dóna lloc a un requeriment per tal de completar
o millorar la sol·licitud en el termini de deu dies.
En el que no es faci la millora o que no es com-
pleti la documentació en el termini indicat, es dic-
tarà resolució donant per desistida la petició.

21.5 Amb el model de sol·licitud d’ajuts, es
lliura al sol·licitant informació sobre els termi-
nis de tramitació, incidències que es poden pro-
duir, legislació aplicable per a la resolució, i efec-
tes del silenci administratiu.

Article 22
Resolució

22.1 Un cop rebuda la documentació com-
pleta, els tècnics dels serveis competents de la
Direcció General d’Habitatge o de les oficines
de rehabilitació a què fa referència la disposi-
ció addicional cinquena, examinen el pressupost
presentat i la resta de documents per tal d’apro-
var, en el seu cas, el pressupost protegible de les
actuacions, desglossant-lo pels diferents concep-

tes de les actuacions.
22.2 La concessió de les subvencions es fa

per resolució dels caps dels Serveis Territorials
d’Habitatge de Girona, Lleida, Tarragona, Ter-
res de l’Ebre, i del Servei de Rehabilitació de la
Subdirecció General de Qualitat, Sostenibilitat
i Rehabilitació de l’Habitatge. La resolució de
concessió ha de contenir les dades següents:

a) Identificació del promotor.
b) Edifici i/o habitatges que es rehabiliten.
c) Actuacions objecte d’ajuts, desglossades

segons les previstes en l’article 12.
d) Pressupost o pressupostos de cada una de

les actuacions que s’executin.
e) Termini d’execució de les obres, en fun-

ció de les actuacions a realitzar.
f) Ajuts que s’aproven, separant adequada-

ment la quantia de cada una de les actuacions
i fixant la subvenció global, així com, quan s’es-
caiguin, els ajuts addicionals previstos en l’article
18.

g) En el cas d’obres de rehabilitació per des-
tinar els habitatges a venda o lloguer protegit,
la resolució ha d’indicar, a més, els preus màxims
de venda o lloguer que corresponguin en cada
cas, i el règim jurídic.

22.3 Les sol·licituds formulades es resolen
per ordre de presentació amb documentació
completa i segons els criteris fixats en cada con-
vocatòria fins esgotar la dotació màxima assig-
nada.

Article 23
Execució de les obres

23.1 El termini d’execució de les obres no
pot excedir d’un any i pot ser prorrogat quan,
per causes justificades, es prevegi que no es
podrà finalitzar l’obra en el temps previst. La
pròrroga, amb caràcter general, no pot excedir
de sis mesos, i en cap cas pot superar un any.

23.2 Els tècnics de la Direcció General d’Ha-
bitatge, així com els que pertanyen a oficines
amb conveni de col·laboració en matèria de
rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habi-
tatges, poden fer el seguiment de les actuacions
protegides, i a aquest efecte poden realitzar
inspeccions durant l’execució de les obres, a fi
de verificar l’adequació de les obres a les actu-
acions objecte d’ajuts.

23.3 Els beneficiaris dels ajuts han d’execu-
tar les obres ajustant-se al projecte presentat.

Article 24
Certificat de compliment de les obres

24.1 Un cop acabades les obres, els benefi-
ciaris dels ajuts han de trametre el certificat fi-
nal d’obres, segons formulari normalitzat i amb
els visats corresponents als serveis competents
de la Direcció General d’Habitatge o a les ofi-
cines de rehabilitació, en un termini de deu dies
des del moment en què s’hagi emès, i han de
justificar la despesa de les obres protegides,
mitjançant la presentació de les certificacions i/
o factures que acreditin els costos.

24.2 Els serveis tècnics de la Direcció Ge-
neral d’Habitatge, o els de les oficines de reha-
bilitació, han d’informar sobre l’execució de les
obres i la seva adequació a les actuacions objecte
dels ajuts.

24.3 Amb l’informe favorable dels tècnics,
els serveis competents de la Direcció General
d’Habitatge emeten certificat de compliment de
conformitat amb les obres executades en el que
ha de constar:

a) Les dades previstes en l’article 22.2, excep-
te l’apartat e).

b) Que les actuacions s’han executat d’acord
amb el que disposa la resolució.

c) Les limitacions que, d’acord amb l’article
26 d’aquest Decret, s’imposen al promotor de
les actuacions.

Article 25
Pagament de les subvencions

25.1 Un cop emès el certificat de compli-
ment i de conformitat amb les obres executades,
i justificada la despesa, es procedirà al pagament
de la subvenció concedida. En el supòsit que el
beneficiari de la subvenció sigui una comunitat
de propietaris, el repartiment de la subvenció
entre els comuners el farà la comunitat, en funció
dels acords que s’hagin adoptat per al finança-
ment de les obres.

25.2 Si el promotor hagués demanat el prés-
tec previst en l’article 19, la subvenció s’ingres-
sarà a nom del promotor en l’entitat amb la qual
hagués formalitzat el préstec previst en l’article
19, i amb la finalitat d’amortitzar la quantitat
parcial o total que restés del mateix.

25.3 En el cas que no hagués formalitzat el
préstec previst en l’article 19, la subvenció es
pagarà directament al promotor.

25.4 En el cas que sigui l’ajuntament o un
ens públic qui porti directament la gestió i co-
ordinació de les obres de rehabilitació, a compte
dels propietaris o usuaris dels edificis i habitat-
ges, el pagament de la subvenció que s’hagi ator-
gat es podrà fer directament a l’ajuntament o ens
públic, amb el consentiment previ dels benefi-
ciaris.

Article 26
Límits i garanties en relació amb el Programa de
rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habi-
tatges

26.1 Els habitatges o locals per als quals
s’hagin rebut ajuts d’acord amb el capítol 3 del
present Decret no poden ser objecte de trans-
missió onerosa o gratuïta per actes intervius en
el termini de cinc anys a comptar de la data de
la concessió, sense retornar a l’Administració la
totalitat de l’import rebut incrementat amb els
interessos devengats calculats al tipus d’interès
legal corresponent.

26.2 Per garantir el compliment de la fina-
litat de l’ajut, el Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge tramita la constància en el Re-
gistre de la Propietat de la concessió.

26.3 La limitació establerta en l’apartat
primer d’aquest article no s’aplica a les actua-
cions de rehabilitació en edificis i/o habitatges
que siguin rehabilitats per destinar-los a venda
o lloguer, els quals se subjectaran al règim jurídic
i a les condicions de cessió en l’article 4 d’aquest
Decret.

En aquests casos cal aportar els contractes de
transmissió o ús dels habitatges un cop acaba-
da l’actuació de rehabilitació, amb les condici-
ons de preus de venda o lloguer ajustats a la
normativa d’habitatges protegits.

26.4 Els edificis i habitatges per als quals
s’hagin concedit ajuts per a la seva rehabilita-
ció no poden rebre nous ajuts, per al mateix ti-
pus d’actuació, fins que hagin transcorregut 10
anys, a comptar des de la data en què s’hagi emès
el certificat de compliment de les obres prote-
gides segons el que estableix l’article 24.
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Article 27
Efectes de l’incompliment

La no-realització de les obres d’acord amb la
sol·licitud aprovada, la falsedat de les dades, l’in-
compliment de les condicions imposades als be-
neficiaris d’acord amb aquest Decret, o la no-des-
tinació dels fons rebuts en concepte de subvenció
a la seva finalitat, independentment de les acci-
ons legals que es puguin emprendre, dóna lloc a
la revocació de la subvenció i al reintegrament
dels ajuts rebuts, incrementat amb els interessos
legals corresponents, d’acord amb l’establert a la
Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 28
Compatibilitat d’ajuts i programes

28.1 Els ajuts a les diferents actuacions de
rehabilitació protegibles que estableix aquest
Decret són compatibles entre sí, i els ajuts que
s’hi estableixen poden ser acumulats, sempre i
quan no superin els costos de les actuacions
protegides.

28.2 Els ajuts per a la rehabilitació d’edificis
d’ús residencial destinats a habitatges i d’habi-
tatges que determina aquest Decret poden ser
compatibles amb els que estableixen altres ad-
ministracions públiques diferents de la Genera-
litat de Catalunya, dins dels seus àmbits compe-
tencials, sempre i quan no superin els costos de
les actuacions protegibles.

En el cas que se sol·licitin ajuts a diferents ad-
ministracions, per al mateix tipus d’actuació, s’ha
de fer constar en la sol·licitud a quin organisme
s’han demanat els ajuts i els imports sol·licitats.

28.3 Els ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges que estableix aquest Decret són incom-
patibles amb l’obtenció de la subvenció de fins
a 6.000 euros establerta en el Decret de desple-
gament del Pla per al dret a l’habitatge per a
posada al dia d’habitatges desocupats per des-
tinar-los a lloguer.

28.4 Per accedir als ajuts previstos en aquest
Decret, en el supòsit que l’actuació que es vul-
gui dur a terme, estigui inclosa en un dels àm-
bits d’aplicació de la Llei 2/2004, de 4 de juny,
de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, caldrà coor-
dinar les actuacions amb l’ajuntament respec-
tiu, per tal de determinar els termes del cofinan-
çament de l’actuació, sense que en cap cas es
pugui superar el pressupost protegible total.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Bases de convocatòria de les subvencions i dis-
ponibilitat pressupostària

El conseller de Medi Ambient i Habitatge ha
d’aprovar les bases i les convocatòries de les sub-
vencions previstes en aquest Decret, en les que
han de constar les previsions que estableix la Llei
de finances públiques de Catalunya. Podran fi-
xar-se criteris de prioritats de les actuacions de
rehabilitació per al seu repartiment temporal,
territorial -si s’escau-, i per modalitats d’actua-
cions. L’atorgament dels ajuts restarà condici-
onat a les disponibilitats pressupostàries de cada
exercici.

Segona
Cèdula d’habitabilitat

Les actuacions que siguin protegides en l’àm-
bit del Programa per a la rehabilitació d’habi-

tatges, d’acord amb l’article 12.2.1 d’aquest De-
cret, i que obtinguin el certificat de compliment
dels serveis de la Direcció General d’Habitat-
ge establert en l’article 24, poden obtenir les
cèdules d’habitabilitat.

En aquests casos, es pot sol·licitar la cèdula
d’habitabilitat segons el procediment habitual
per a la seva concessió, acompanyant a la sol·-
licitud, únicament, l’esmentat certificat de com-
pliment.

Tercera
Convenis per garantir la finalitat dels ajuts

El Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge signarà convenis amb els col·legis de Regis-
tradors de la Propietat per fer efectiva l’anotació
preventiva prevista en l’article 26.2 d’aquest
decret dels ajuts percebuts en els casos que la
resolució ho consideri necessari.

Quarta
Oficines de rehabilitació

1. La Direcció General d’Habitatge podrà
subscriure convenis de col·laboració amb els
ajuntaments o altres administracions locals i
altres departaments de la Generalitat de Ca-
talunya, en relació amb les oficines d’informa-
ció i gestió de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació
amb la finalitat de determinar les funcions i
compromisos pel que fa a les actuacions que
impulsin des dels respectius àmbits d’actuació.

2. Els tècnics de les oficines locals podran dur
a terme tasques subsidiàries a les de la Direcció
General d’Habitatge en els àmbits següents:

a) Informació dels programes i del TEDI o
de l’Informe Intern d’Idoneïtat.

b) Avaluació de la coherència i viabilitat de
les obres a partir del TEDI o de l’Informe In-
tern d’Idoneïtat.

c) Tramitació de documentació de sol·licituds
d’ajuts.

d) Seguiment de les obres.
e) Comprovació de l’acabament de les obres.
3. En els convenis de l’apartat 1 es preveurà,

en el seu cas, el sistema de finançament de les ofi-
cines i les aportacions de cada administració.

Cinquena
Òrgans competents

L’encàrrec del TEDI i les resolucions de con-
cessió dels ajuts previstos en aquest Decret cor-
respon al Servei de Rehabilitació de la Sub-
direcció general de Qualitat, Sostenibilitat i
Rehabilitació de l’Habitatge, creat pel Decret
400/2004, de 5 d’octubre, pel que fa a la demar-
cació de Barcelona, i als serveis territorials de
Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre
de la Direcció General d’Habitatge.

Sisena
Referències a l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM)

Les referències a l’indicador públic de renda
d’efectes múltiples (IPREM), d’acord amb el
que disposa el Reial decret 3/2004, de 25 de juny,
per a la racionalització de la regulació del salari
mínim interprofessional i per a l’increment de
la seva quantia, contingudes en el Decret 1/2002,
d’11 de gener, sobre mesures de finançament
d’actuacions protegides en matèria d’habitatge
i sòl del Pla 2002-2005, s’entendrà que es fan al
salari mínim interprofessional corresponent a
l’exercici 2003, fins que acabi el termini de pre-
sentació de la declaració per a l’impost sobre la

Renda de les Persones Físiques corresponent a
l’exercici 2004.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Les sol·licituds d’ajuts previstos a les dispo-

sicions transitòries 2.2 del Decret 247/2000, de
24 de juliol, presentades abans de l’entrada en
vigor d’aquest Decret, que es refereixen a obres
de rehabilitació de patologies estructurals d’edi-
ficis d’habitatges situats en municipis amb de-
claració d’excepcionalitat, es tramitaran i resol-
dran d’acord amb les previsions del Decret 205/
1993, de 13 de juliol.

Segona
Les sol·licituds de dictàmens tècnics presenta-

des fins a la data d’entrada en vigor d’aquest
Decret es tramitaran d’acord amb el procediment
regulat en el Decret 158/1997, de 8 de juliol.

Tercera
Els dictàmens tècnics encarregats per la Di-

recció General d’Habitatge d’acord amb el pro-
cediment regulat en el Decret 158/1997, 8 de
juliol, i elaborats durant l’any 2004 tenen la
mateixa consideració que el TEDI pel que fa al
que estableix l’article 20.2 d’aquest Decret.

Quarta
Els edificis amb obres començades per risc

greu i imminent durant el període en què es va
suspendre l’entrada de sol·licituds pel Decret
268/2004, de 4 d’abril, i, que per aquest motiu,
no van poder presentar la sol·licitud abans d’ini-
ciar les obres, poden acollir-se als ajuts d’aquest
Decret. Per tal d’acreditar aquesta situació, han
d’aportar l’ordre d’execució vigent i actualitzada
o certificat municipal acreditatiu. En aquests
casos no cal aportar els test de l’edifici (TEDI).

Cinquena
Les actuacions de rehabilitació susceptibles

d’acollir-se als programes específics de rehabilita-
ció, previstos a l’article 35 del Decret 157/2002, d’11
de juny, d’acord amb les ordres PTO/310/2003, de
30 de juny, i PTO/124/2003, de 17 de març, poden
sol·licitar els ajuts a l’empara del Decret 157/2002,
d’11 de juny, fins al 31 de desembre de 2005.

Sisena
Les sol·licituds d’ajuts que es presentin amb

posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest De-
cret per a la rehabilitació d’habitatges o d’edi-
ficis d’ús residencial, tal com es defineixen a l’ar-
ticle 3.3 d’aquest Decreto, situats en les àrees de
rehabilitació a què fa referència l’article 31.2 del
Decret 157/2002, d’11 de juny, s’hauran d’ajustar
a allò que s’estableix en aquest Decret.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera
Queda derogat el capítol 4 del Decret 157/

2002, d’11 de juny, excepte els articles 31.2 i 32.1
que continuen vigents, sens perjudici del que dis-
posa l’article 18.2 del present Decret.

Segona
Queden derogades les ordres PTO/124/2003,

de 17 de març, i PTO/310/2003, de 30 de juny,
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CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA

ACORD
118/2004, de 17 de novembre, pel qual s’aprova
la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya sobre la presència de la llengua i
la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de
comunicació audiovisuals.

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, de conformitat amb el que estableix
l’article 10.e) i 10.f) de la Llei 2/2000, de 4 de
maig, i l’article 32 de l’Acord 3/2001, de 28 de
febrer, pel qual s’aprova l’Estatut orgànic i de
funcionament del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, ha adoptat aquest Acord la part dis-
positiva del qual és la següent:

Primer. Aprovar la Instrucció general sobre
la presència de la llengua i la cultura catalanes
i de l’aranès en els mitjans de comunicació au-
diovisuals, la qual s’incorpora com a annex i part
integrant d’aquest Acord.

Segon. Publicar aquest Acord al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, així com el text
íntegre de la Instrucció general sobre la presèn-
cia de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès
en els mitjans de comunicació audiovisuals.

Barcelona, 17 de novembre de 2004

FRANCESC CODINA I CASTILLO

President

JAUME SERRATS I OLLÉ

Conseller secretari

INSTRUCCIÓ
general del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, sobre la presència de la llengua i la cultura
catalanes i de l’aranès en els mitjans de comuni-
cació audiovisuals

Preàmbul

L’article 10.e) de la Llei 2/2000, de 4 de maig,
atorga al Consell, en l’àmbit de la seva actuació,
la funció de vetllar per la pluralitat lingüística
i cultural en el conjunt del sistema audiovisual
a Catalunya i, en particular, pel compliment de
la legislació relativa a la preservació i la norma-
lització de la llengua i la cultura catalanes i de
l’aranès.

El marc jurídic de la llengua catalana és de-
terminat per la Constitució espanyola i l’Estatut
d’autonomia de Catalunya. D’una banda, la
Constitució reconeix l’oficialitat de les altres
llengües espanyoles, juntament amb el caste-
llà, en les respectives comunitats autònomes
d’acord amb els seus estatuts. De l’altra, l’ar-
ticle 3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
disposa que la llengua pròpia de Catalunya és
el català essent l’idioma oficial de Catalunya,
així com també ho és el castellà, oficial a tot
l’Estat espanyol.

Al mateix temps, estableix que la Generali-
tat garantirà l’ús normal i oficial d’ambdós idi-
omes, prendrà les mesures necessàries per tal
d’assegurar llur coneixement i crearà les condi-
cions que permetin d’arribar a llur igualtat plena
quant als drets i deures dels ciutadans de Ca-
talunya. Finalment, l’esmentat article disposa
que la parla aranesa serà objecte d’ensenyament
i d’especial respecte i protecció. Pel que fa a
l’àmbit competencial de la cultura, l’apartat 4 de

l’article 9 de l’Estatut d’autonomia li n’atorga
la competència exclusiva.

Aquestes disposicions estatutàries foren des-
envolupades per la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de
normalització lingüística a Catalunya, el títol III
de la qual preveia les disposicions relatives a la
llengua i cultura catalanes i araneses en els mit-
jans de comunicació audiovisuals. Fruit de l’apli-
cació pràctica d’aquesta Llei i per tal d’adaptar
el text legal, entre d’altres, a les noves necessi-
tats de la regulació dels mitjans de comunicació
audiovisuals i les indústries culturals, i establir
una normativa lingüística destinada al món so-
cioeconòmic, es va aprovar la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística, la qual deroga
la Llei 7/1983, de 28 d’abril, i estableix, entre
d’altres, les mesures de regulació de la presèn-
cia de la llengua catalana en les emissores de
radiodifusió televisiva i sonora.

Concretament, la Llei 1/1998, de 7 de gener,
té, entre altres objectius, normalitzar i fomen-
tar l’ús del català en els mitjans de comunicació
social, determinant els usos lingüístics en els
mitjans de radiodifusió i televisió públics i pri-
vats atorgats per concessió, i en les indústries cul-
turals. Aquesta Llei estableix també que el ca-
talà és la llengua dels mitjans de comunicació
institucionals, i que és la llengua preferentment
emprada per les empreses i les entitats que ofe-
reixen serveis al públic.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de
conformitat amb la Llei 2/2000, de 4 de maig,
exerceix les seves funcions en l’àmbit de la co-
municació audiovisual directament gestionada
per la Generalitat o en règim de concessió o
habilitació, sigui quina sigui la forma d’emissió
i la tecnologia emprades, també en els supòsits
en què s’efectuïn emissions específiques per a
Catalunya i en els altres que, per aplicació de la
normativa vigent, restin sotmesos a l’àmbit de
gestió i tutela de la Generalitat. Així mateix,
d’acord amb el que estableix l’article 19.2 de la
Llei de l’Estat 25/1994, de 12 de juliol, el Con-
sell també és competent sobre els serveis de
televisió els àmbits de cobertura dels quals, si-
gui quin sigui el mitjà de transmissió emprat, no
sobrepassin els límits territorials respectius.

D’altra banda, el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya exerceix la potestat sancionadora que
les lleis reguladores de la comunicació audiovi-
sual i de la publicitat atorguen a la Generalitat
pel que fa al seu àmbit d’actuació i les seves
funcions establertes en la Llei 2/2000, de 4 de
maig.

En aquest sentit, la Instrucció general repro-
dueix les obligacions en relació amb la norma-
lització i el foment de l’ús de la llengua i la cul-
tura catalanes i de l’aranès en els mitjans de
comunicació audiovisual establertes de mane-
ra explícita en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, i en la Llei 8/1996, de 5 de
juliol, de regulació de la programació audiovi-
sual distribuïda per cable, i fixa els criteris so-
bre què es computa en les diverses programa-
cions, als seus efectes, com a llengua catalana i
aranesa parlada i cantada així com la presència
de la cultura catalana. A més, regula el moment
i les formes de verificar el compliment de les
obligacions establertes i disposa el procediment
sancionador corresponent, desenvolupament
que es basa en l’article 10.f) de la Llei 2/2000, de

sens perjudici del que disposa la disposició tran-
sitòria quarta d’aquest Decret.

Tercera
Queden derogats el Decret 205/1993, de 13

de juliol, i el Decret 158/1997, de 8 de juliol, sens
perjudici del que disposen les disposicions tran-
sitòries d’aquest Decret.

Quarta
Queden derogades totes aquelles disposicions
d’igual o d’inferior rang que s’oposin al que es-
tableix aquest Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor un mes després
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de desembre de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

SALVADOR MILÀ I SOLSONA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(04.344.080)

*


