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Presentació

El títol d’aquesta llei no n’indica tant l’objecte com
l’objectiu, que no és sinó la creació d’un instrument
financer de la Generalitat: el Fons de foment del pro-
grama de barris i àrees urbanes d’atenció especial.
Per mitjà d’aquest fons es canalitzen les aportacions
de contingut econòmic de la Generalitat als munici-
pis perquè facin rehabilitacions i altres actuacions
per a l’establiment i la millora dels equipaments i dels
serveis i per a la millora dels espais públics de deter-
minades àrees urbanes, les que es troben en les si-
tuacions, considerades de necessitat, que especifi-
ca l’article 5 de la Llei.

 Es tracta, per tant, d’una norma que, des d’una pers-
pectiva tradicional, podria qualificar-se com a pròpia
d’una actuació de foment, però que va més enllà del
sentit restringit que a vegades s’ha donat a aquest
concepte en la doctrina administrativa, ja que pretén
ordenar, des d’un punt de vista integral, les diverses
actuacions que cal efectuar en una àrea determina-
da amb la finalitat no de fer una millora aïllada sinó
de planificar amb una visió de conjunt. La perspecti-
va global és necessària per a assolir un major grau
d’eficàcia en la consecució del propòsit general de
la Llei: la regeneració urbana com a eina per a possi-
bilitar la cohesió social, traient aquestes àrees de la
marginalitat i incorporant-les d’una manera harmòni-
ca a la resta del teixit urbà a què estan vinculades. A
més, la Llei no oblida la perspectiva de l’equilibri ter-
ritorial, ja que intenta assegurar que les actuacions
impulsades es reparteixen equitativament sobre tot
el territori de Catalunya i evitar que es concentrin
excessivament en unes zones determinades (art. 9.1).

Durant la tramitació parlamentària del projecte es va
expressar l’opinió que, per a donar cobertura norma-
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tiva a les mesures que conté, no era necessari recór-
rer a la utilització d’un instrument del rang de la llei,
sinó que n’hi havia prou amb una norma de rang re-
glamentari. Així i tot, la voluntat del govern era trami-
tar el projecte com una llei per la importància de les
actuacions que s’havien de fer, amb la conseqüèn-
cia inevitable no sols del debat públic sobre el pro-
jecte, sinó també de les limitacions i els condiciona-
ments que una norma d’aquest rang imposa al mateix
govern, que amb un decret no existirien.

L’efectivitat de la Llei resta subordinada, però, a la do-
tació anual pressupostària del Fons que crea, i no es
determinen uns límits mínims per a aquest concepte.

Ara bé, una regulació d’aquests límits mínims no ga-
rantiria que finalment la llei de pressupostos de cada
any incorporés una dotació per al Fons, perquè no
podria vincular una norma posterior del mateix rang.
L’única virtut que tindria seria que vincularia el Go-
vern en l’elaboració del projecte de pressupost, però
aquesta obligació ja s’incorpora, en certa mesura,
en obligar a establir la previsió pressupostària.

A més de crear el Fons de foment del programa de
barris i àrees urbanes d’atenció especial, aquesta
llei defineix el que entén per àrees urbanes d’atenció
especial (art. 5), estableix les prioritats en el finança-
ment (art. 6) i determina els projectes i les actuaci-
ons susceptibles d’ésser finançats, dels quals no tots
són de caràcter urbanístic, sinó que també n’hi ha
de pluridisciplinaris (art. 7).

Pel que fa al procediment per a participar del finan-
çament proporcionat pel Fons, l’inici es produeix per
convocatòria anual del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, al qual està adscrit el Fons.
Les sol·licituds són examinades per una comissió
integrada per representants de l’Administració de la
Generalitat, de l’Administració local i dels sectors
afectats; com a mínim dues cinquenes parts dels
membres de la comissió han d’ésser dels sectors
afectats (aquest és un concepte jurídic indeterminat
que requereix concreció reglamentària). La comissió
fa una proposta d’adjudicació del Fons i l’eleva a la
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persona titular del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques, la qual en fer la resolució definiti-
va pot introduir variacions respecte de la proposta,
tot i que si ho fa ha de raonar-ho. L’execució dels
projectes correspon als municipis. S’estableix tam-
bé que una altra comissió, denominada comitè, faci
l’avaluació i el seguiment de l’execució dels projec-
tes. El comitè, que té una composició més precisa
pel que fa als representants de l’Administració, ha
de fer un informe que valori les actuacions des de
diverses perspectives.

Aquesta llei va ser tramitada en un termini breu (dos
mesos i deu dies). S’hi havien presentat setanta-una
esmenes, de les quals se’n reservaren vint-i-set per
al debat al Ple; d’aquestes se’n retiraren tretze i les
restants foren rebutjades. El desplegament reglamen-
tari de la Llei –necessari perquè conté nombroses
remissions al reglament–, per al qual la disposició
final segona habilita el Govern, es fa efectiu amb el
Decret 369/2004, del 7 de setembre, que ha estat
seguit de dues convocatòries per a l’atorgament
d’ajuts.

Xavier Muro i Bas
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Llei 2/2004, de 4 de juny,
de millora de barris,
àrees urbanes i viles
que requereixen
una atenció especial

PREÀMBUL

I

Els darrers vint-i-cinc anys, les viles i les ciutats de
Catalunya han tingut una evolució que, en termes
generals, cal considerar positiva. Així, la gran majo-
ria avui són espais més ben endreçats i més ben
equipats que els que la Generalitat i els ajuntaments
democràtics es trobaren al començament. Ara bé,
per raó de les condicions històriques en què es cre-
aren i s’han desenvolupat, moltes àrees de les ciu-
tats de Catalunya pateixen problemes urbanístics i
socials importants que, a vegades, en lloc de resol-
dre’s, encara tendeixen a agreujar-se.

Entre aquests espais, destaquen algunes àrees on
es concentren processos de regressió urbanística,
problemes demogràfics (causats per la pèrdua o el
creixement excessiu de la població) i mancances
econòmiques i socials. Són, en molts casos, barris
vells o nuclis antics, extensions suburbanes fetes
sense una planificació ni una dotació d’equipaments
adequades, polígons d’habitatges o àrees d’urbanit-
zació marginal. En aquestes zones, hi conflueixen
sovint problemes de naturalesa diversa, que afecten
en molts casos l’estat de conservació de les edifica-
cions, la urbanització i les xarxes de serveis; l’exis-
tència d’espais públics; la dotació d’equipaments; la
concentració de grups de ciutadans amb necessi-
tats especials; l’accessibilitat viària i en transport
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públic; el desenvolupament econòmic; l’activitat co-
mercial, i la seguretat ciutadana. Aquestes circums-
tàncies afecten negativament el benestar dels ciuta-
dans que viuen en aquestes àrees i són un
impediment per a la cohesió social i el desenvolupa-
ment econòmic.

És per això que determinats barris i àrees urbanes
de Catalunya avui requereixen una atenció especial
de l’Administració pública. Una atenció que superi
les intervencions sectorials i que permeti empren-
dre-hi accions d’intervenció integral, dirigides tant
a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambi-
ental, el benestar social i la dinamització econòmi-
ca. Aquestes accions han d’anar destinades a la
comunitat sencera del barri o l’àrea afectats per tal
d’aconseguir que l’espai i els equipaments públics
esdevinguin factors de desenvolupament social i
personal, generadors de teixit social i cultural, en-
torns afavoridors de cohesió i identificadors socials
i culturals.

L’Administració –la Generalitat i els ajuntaments– ja
han fet diverses vegades intervencions d’aquest ti-
pus, algunes de les quals han tingut un èxit remarca-
ble i han atret fins i tot l’atenció internacional. En
aquestes accions s’ha comptat sovint amb la impli-
cació de l’Estat, l’esforç dels promotors privats, la
participació de les associacions veïnals i la contribu-
ció de les institucions europees (canalitzada especi-
alment pel programa Urban).

L’objecte d’aquesta Llei, de la qual la Comissió de
Govern Local de Catalunya ha emès un informe favo-
rable, és, precisament, estendre les actuacions
d’aquesta mena a tots els barris i les àrees urbanes
de Catalunya que ho necessitin. I per això, en el marc
de les competències autonòmiques i locals recone-
gudes per l’article 9 de l’Estatut d’autonomia i per l’ar-
ticle 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i d’acord amb el que estableix la
disposició final vuitena de la Llei 2/2002, del 14 de
març, d’urbanisme, dota l’Administració dels instru-
ments específics adequats per a aquesta finalitat.
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II

Aquesta Llei consta de tres capítols, que comprenen
els aspectes que són objecte de regulació per tal
d’assolir els objectius descrits. El capítol primer es-
tableix la creació del Fons de foment del programa
de barris i àrees urbanes d’atenció especial, el qual
és concebut com un instrument de col·laboració ins-
titucional i financera de la Generalitat amb els pro-
jectes d’intervenció integral que vulguin elaborar i
emprendre els diversos municipis per al tractament
dels problemes d’aquestes àrees. Així mateix, aquest
capítol fixa els objectius del Fons, i el nombre i la
durada de les actuacions finançables.

Un cop establert aquest marc general, el capítol se-
gon defineix els àmbits urbans susceptibles d’ésser
considerats objecte d’una atenció especial als efec-
tes d’aquesta Llei, i determina els que s’estimen prio-
ritaris a l’hora d’assignar els recursos. I, finalment,
estableix les actuacions que poden ésser finança-
des.

El règim jurídic del Fons és fixat pel capítol tercer i
darrer. Aquest capítol estableix un repartiment de
responsabilitats clar i equilibrat entre l’Administració
local i la Generalitat, segons el qual l’elaboració i l’exe-
cució dels projectes objecte de finançament corres-
ponen als municipis; la selecció dels projectes i l’as-
signació dels recursos, al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, amb l’informe previ d’una
comissió mixta, i l’avaluació de l’execució de les
actuacions correspon a un comitè d’avaluació i se-
guiment integrat per la Generalitat, l’Administració
municipal i una representació de les entitats ciutada-
nes i dels agents socials.

De la part final de la Llei, cal destacar-ne la disposi-
ció transitòria, que permet sol·licitar la participació
en el Fons als municipis que han emprès actuacions
urbanes que s’ajusten als objectius i les finalitats
d’aquesta Llei abans que hagi estat promulgada. En
les disposicions finals s’autoritza el Govern a des-
plegar la Llei.
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CAPÍTOL I. CREACIÓ, OBJECTIUS I DOTACIÓ DEL FONS

DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES

D’ATENCIÓ ESPECIAL

ARTICLE 1. CREACIÓ DEL FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA

DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL

Es crea el Fons de foment del programa de barris i
àrees urbanes d’atenció especial com un instrument
financer de la Generalitat destinat a la rehabilitació i
la promoció específica de barris i àrees urbanes que,
per llurs característiques, requereixen una atenció
especial de l’Administració, d’acord amb els criteris
fixats per aquesta Llei i el reglament que la desenvo-
lupa.

ARTICLE 2. FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS

I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL

L’objecte del Fons de foment del programa de barris
i àrees urbanes d’atenció especial és ésser l’instru-
ment per a la contribució financera de la Generalitat
als projectes d’intervenció integral en les àrees a què
es refereix l’article 1 que tenen l’objectiu de millorar-
les des del punt de vista urbanístic, social, econòmic
i ambiental, presentats per llurs municipis per mitjà
del procediment establert pel capítol II d’aquesta Llei
i pel reglament que la desenvolupa.

ARTICLE 3. DOTACIÓ DEL FONS

La dotació econòmica del Fons s’estableix anualment
en el pressupost de la Generalitat i s’adscriu al De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques.

CAPÍTOL II. PARTICIPACIÓ EN EL FONS, I ÀREES

I ACTUACIONS ELEGIBLES

ARTICLE 4. ADMINISTRACIONS QUE PODEN REBRE

FINANÇAMENT DEL FONS

1. Poden rebre finançament del Fons els municipis
en el terme o l’àmbit d’actuació dels quals s’empla-
cen els barris o les àrees urbanes que compleixen la
condició d’àrea urbana d’atenció especial, d’acord
amb els criteris establerts per l’article 5.
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2. La participació en el Fons ha d’ésser sol·licitada pels
municipis, d’acord amb el que estableix l’article 8.

ARTICLE 5. DEFINICIÓ D’ÀREES URBANES D’ATENCIÓ

ESPECIAL

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per àrea urba-
na d’atenció especial el barri o l’àrea urbana geogrà-
ficament diferenciables, majoritàriament destinats a
habitatges habituals, que es troben o es poden tro-
bar, si no s’hi actua, en alguna de les situacions se-
güents:

a) Un procés de regressió urbanística, com ara la
degradació progressiva de l’edificació o la persis-
tència de dèficits d’equipaments, o bé la insuficièn-
cia o la manca de qualitat de la urbanització, de les
xarxes viàries, de sanejament i de l’espai públic.

b) Una problemàtica demogràfica causada per la
pèrdua o l’envelliment de la població, o bé per un
creixement massa accelerat perquè pugui ésser as-
sumit des del punt de vista urbanístic o de serveis.

c) Una presència característica de problemes eco-
nòmics, socials o ambientals especialment greus.

d) Una persistència de dèficits socials i urbans im-
portants, i una problemàtica de desenvolupament
local.

2. Els criteris d’avaluació objectiva de les situacions
que especifica l’apartat 1 s’han d’establir per regla-
ment.

ARTICLE 6. PRIORITAT EN EL FINANÇAMENT

Entre els barris i les àrees que compleixen les condi-
cions per a ésser considerats àrees urbanes d’aten-
ció especial als efectes d’aquesta Llei, es dóna prio-
ritat per a rebre finançament del Fons a les actuacions
que s’apliquen en algun dels àmbits territorials se-
güents:

a) Àrees velles i nuclis antics.

b) Polígons d’habitatges.
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c) Àrees d’urbanització marginal i àrees que tenen
una alta presència d’unitats d’habitatges que no com-
pleixen les condicions mínimes d’habitabilitat exigi-
bles, d’acord amb la normativa vigent.

ARTICLE 7. CONTINGUT DELS PROJECTES I LES ACTUACIONS

SUSCEPTIBLES D’ÉSSER FINANÇATS

1. Els projectes han de contenir: la delimitació de
l’àrea en què es vol intervenir; la descripció de la
situació urbanística i social que té; la proposta d’ac-
tuació; la valoració de la necessitat de l’actuació i els
requeriments de manteniment; el calendari de des-
plegament; els recursos prevists, amb l’aportació que
es proposa de cada Administració; el marc instituci-
onal i de participació ciutadana per al desplegament,
i qualsevol altra dada que es consideri necessària
perquè es puguin acomplir. Així mateix, en els pro-
jectes s’ha d’indicar si hi ha altres intervencions pú-
bliques en curs o projectades en el mateix àmbit.

2. Els projectes han de preveure intervencions en al-
gun dels camps següents:

a) La millora de l’espai públic i la dotació d’espais
verds.

b) La rehabilitació i l’equipament dels elements
col·lectius dels edificis.

c) La provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.

d) La incorporació de les tecnologies de la informa-
ció en els edificis.

e) El foment de la sostenibilitat del desenvolupament
urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energèti-
ca, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de
residus.

f) L’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels
equipaments.

g) El desenvolupament de programes que compor-
tin una millora social, urbanística i econòmica del barri.

h) L’accessibilitat i la supressió de les barreres arqui-
tectòniques.
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CAPÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC DEL FONS DE FOMENT

DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ

ESPECIAL

ARTICLE 8. PROCEDIMENT

1. El procediment i els requisits per a participar en el
Fons i fer-ne efectives les aportacions als projectes
seleccionats s’han d’establir per reglament.

2. El reglament ha d’establir, com a mínim, que el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
publiqui anualment l’inici del procediment, la docu-
mentació que els municipis han de presentar junta-
ment amb la sol·licitud de participació en el Fons i
els criteris motivats per a l’avaluació objectiva de les
sol·licituds que es presentin.

3. Els municipis poden sol·licitar l’assistència tècnica
de l’Administració de la Generalitat per a elaborar els
projectes que han de presentar, i també per a execu-
tar-los en el cas que obtinguin finançament del Fons.

4. La percepció de finançament del Fons és compa-
tible amb la percepció de subvencions procedents
d’altres fonts públiques o privades per a l’execució
dels mateixos projectes, sempre que el finançament
percebut no en superi el cost total.

ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DELS PROJECTES A FINANÇAR

1. Les sol·licituds de participació en el Fons són exa-
minades per una comissió integrada per persones
en representació de l’Administració de la Generali-
tat, de l’Administració local i dels sectors afectats.
Després de l’anàlisi de les sol·licituds presentades,
la comissió fa una proposta d’adjudicació del Fons,
tenint en compte el principi d’equitat territorial per a
garantir la distribució de recursos del Fons en el con-
junt del territori de Catalunya.

2. La composició i el règim de funcionament d’aques-
ta comissió es determina per reglament, amb la con-
sulta prèvia de les entitats representatives dels ens
locals. La majoria dels membres de la comissió han
de correspondre a la Generalitat, i la representació
dels ens locals no pot ésser inferior a les dues cin-
quenes parts del total.
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3. Durant el procés d’adjudicació, si la comissió ho
creu necessari pot demanar informació complemen-
tària als sol·licitants i, si escau, proposar ajustaments
o addicions als projectes presentats, que els sol·li-
citants han d’acceptar.

4. La comissió eleva la proposta de resolució defini-
tiva al conseller o la consellera de Política Territorial i
Obres Públiques, que resol quins projectes poden
ésser finançats pel Fons i per quina quantia. Si aques-
ta resolució introdueix cap variació respecte a la pro-
posta de la comissió, ho ha de fer d’una manera rao-
nada.

ARTICLE 10. FINANÇAMENT

1. La contribució del Fons al finançament de les ac-
tuacions resoltes s’estableix en cada cas i ha de re-
presentar com a mínim el 50% i com a màxim el 75%
del pressupost global del projecte, d’acord amb els
criteris que es determinin en la convocatòria corres-
ponent.

2. La contribució a què es refereix l’apartat 1 pot con-
sistir en aportacions de caràcter econòmic o bé en la
pràctica per l’Administració de la Generalitat o pels
seus ens vinculats d’actuacions materials o de pres-
tació de serveis compresos en el projecte.

ARTICLE 11. EXECUCIÓ DELS PROJECTES

1. Correspon als municipis l’execució de les actuaci-
ons per les quals han rebut una aportació econòmi-
ca del Fons, directament o indirectament, mitjançant
qualsevol de les fórmules establertes per la normati-
va vigent.

2. Cadascuna de les actuacions finançades s’ha
d’executar en un termini màxim de quatre anys, sens
perjudici del que estableix l’article 12.2.

ARTICLE 12. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DELS PROJECTES

1. Per a cada un dels projectes que tenen finança-
ment del Fons s’ha de crear un comitè d’avaluació i
seguiment, integrat per representants de l’Adminis-
tració de la Generalitat i de l’Administració local, i
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per representants de les entitats veïnals, dels agents
econòmics i socials, i de les associacions ciutada-
nes.

2. La composició i les funcions dels comitès d’avalu-
ació i seguiment, i la periodicitat amb què s’han de
reunir, s’han d’establir per reglament, tenint en compte
que durant l’execució del projecte els comitès d’ava-
luació i seguiment han de fer, com a mínim, tres reu-
nions l’any, i que els municipis han de presentar un
informe de desenvolupament del projecte cada se-
mestre. Així mateix, s’han d’establir per reglament
els supòsits en què es poden acordar pròrrogues per
a l’execució del projecte i les causes que, d’acord
amb la legislació vigent en matèria de finances pú-
bliques, poden donar lloc al cessament del finança-
ment o a l’obligació de retornar els fons percebuts.

3. Un cop finalitzada l’actuació, el comitè d’avalua-
ció i seguiment ha d’elaborar un informe d’avaluació
final per a incorporar-ne l’experiència al conjunt dels
programes en curs. Aquest informe ha de contenir
una avaluació dels resultats de l’actuació des de la
perspectiva de la funcionalitat urbanística i territorial,
l’estructura econòmica i comercial, les implicacions
ambientals, la cohesió social i l’equitat de gènere en
l’ús del territori.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN L’EXECUCIÓ

D’AQUESTA LLEI

Els municipis poden exercir les iniciatives i les funci-
ons establertes per aquesta Llei directament o mit-
jançant l’associació o la col·laboració amb altres
municipis o altres ens locals.

SEGONA. EXERCICI DEL DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE

EN ÀREES DELIMITADES PELS PROJECTES FINANÇATS

Els projectes als quals s’atorga finançament poden
incorporar la delimitació d’àrees a l’efecte de l’exer-
cici del dret de tempteig i retracte, d’acord amb el
que disposa la legislació urbanística.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

SUPORT DEL FONS A ACTUACIONS JA INICIADES

1. Els ajuntaments que ja hagin emprès actuacions
urbanes ajustades als objectius i les finalitats d’aques-
ta Llei, i que es trobin en curs quan aquesta entri en
vigor, poden sol·licitar el cofinançament establert per
l’article 8.4. Les inversions i les aportacions ja exe-
cutades, o en tràmit d’execució en el moment d’aco-
llir-se al Fons creat per aquesta Llei, no poden com-
putar als efectes de l’aportació dels ens locals
establerta per l’article 10, si bé són tingudes en comp-
te per a establir les prioritats fixades per l’article 6.

2. La sol·licitud a què fa referència l’apartat 1 no com-
porta en cap cas la paralització de les obres en curs
en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESPLEGAMENT PRESSUPOSTARI

Aquesta Llei té un desplegament pressupostari plu-
riennal. Les previsions de les convocatòries d’ajuts
tenen una vigència inicial de quatre anys. Al final
d’aquest període s’ha de fer una avaluació dels ob-
jectius assolits i de les necessitats de continuïtat, sens
perjudici de les actuacions en curs.

SEGONA. DESPLEGAMENT I APLICACIÓ

1. S’autoritza el Govern per a dictar les normes neces-
sàries per al desplegament d’aquesta Llei. Així ma-
teix, s’autoritza el conseller o la consellera de Política
Territorial i Obres Públiques per a fer les convocatòri-
es i dictar altres mesures d’aplicació d’aquesta Llei.

2. El Govern i el conseller o la consellera de Política
Territorial i Obres Públiques han d’adoptar les dispo-
sicions necessàries per a desplegar i aplicar aques-
ta Llei en el termini màxim de sis mesos des que
entri en vigor.

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.
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