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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 10.Protegir el dret a l'habitatge facilitant-ne l'accés i evitant-ne la pèrdua i reactivar el sector de la construcció per recuperar 

l'ocupació 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El sector de la construcció, i en concret l'habitatge, ha estat històricament un sector amb un pes específic important dins l'economia del nostre país. La 
crisi econòmica actual ha afectat de ple a tot el sector provocant l'aturada de l'activitat, amb un atur que no para de créixer i una construcció 
d'habitatges que registra mínims històrics. En aquest context la política d'habitatge no pot oblidar l'habitatge com a sector econòmic i ha d'encaminar la 
seva activitat a prendre mesures que fomentin la reactivació del sector, sense oblidar l'objectiu final que és proveir d'habitatges a la població. 
Per altra banda, la crisi ha afeblit notablement l'economia de les famílies i ha dificultat la capacitat per fer front als pagaments de l'habitatge. Els 
programes socials d'habitatge són una prioritat del govern per tal d'evitar l'exclusió social per motius residencials. 

Població objectiu: 
La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troba en situació de perill de pèrdua de l'habitatge, integrada, en la 
seva major part pels sectors socials sensibles com els joves, gent gran, immigrants i persones en situació de risc que pateixen situacions de 
marginalitat o exclusió del dret a l'habitatge. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. Malgrat la situació 
generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, el preu dels pisos segueixen essent excessivament cars respecte al 
nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Igualment, i degut a la crisis econòmica i financera, les famílies tenen problemes per tal d'accedir a 
una hipoteca que els permeti comprar l'habitatge o aquelles que disposen d'un habitatge, de compra o lloguer, s'estan trobant amb problemes per a 
poder pagar-lo i es troben en perill de perdre'l. 
A més, degut a l'estat d'incertesa del mercat i a l'increment de l'atur, s'ha produït un desajust important entre la demanda i l'oferta actual del mercat, el 
qual disposa en aquest moment d'un estoc important d'habitatges per vendre. Però no només és el ciutadà qui s'està ressentint de les repercussions 
de la crisi, hi ha hagut un gran nombre de promotors que han hagut de tancar la seva activitat i els restants estan tenint problemes financers per a la 
construcció de promocions d'habitatge per la dificultat d'accés al crèdit. 
En aquest entorn s'ha produït una forta davallada de la demanda d'habitatge lliure i s'ha modificat la demanda del protegit envers als habitatges de 
lloguer. Tot el mercat està concentrat en l'HPO, mentre els costos de transformació no experimenten una reducció en la mateixa proporció. Pel que fa 
a la creació de sòl residencial, el mercat disposa en aquests moments d'una important oferta de sòl lliure que contrasta amb una escassa demanda. 
Aquest escenari fa que calgui dissenyar polítiques que garanteixin l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans i el manteniment del seu habitatge i 
posar en marxa accions que permetin mantenir el ritme de producció necessari per a cobrir la demanda  i reactivar el sector. Cal, així mateix, crear un 
parc específic d'habitatges assequibles amb l'objectiu d'atendre les necessitats dels sectors socials més sensibles i una oferta de sòl residencial 
ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Tot això ha d'anar acompanyat d'unes condicions de 
finançament més assequible i una millora en la gestió dels tràmits administratius. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l'habitatge Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge 

Missió 
Facilitar l'accés a l'habitatge a preu assequible i promoure actuacions que evitin que les famílies perdin el seu habitatge per manca de pagament, és 
una de les prioritats de les polítiques d'habitatge del Govern, a més de fomentar la reactivació del sector. 
Per aconseguir aquests objectius cal: incentivar la construcció d'habitatges, fomentar la cooperació amb promotors privats i entitats financeres, 
fomentar la rehabilitació d'habitatges, ajudar a pagar l'habitatge als col·lectius més vulnerables que poden tenir dificultats per mantenir-lo, tot amb una 
simplificació de tràmits administratius, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerables. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.1) 
 1. Facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge. 
 2. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament 
 3. Facilitar allotjament als col·lectius de població amb especials dificultats per accedir a un habitatge. 
· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2) 
 1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població 
 2. Fomentar la implantació de nous models de tinença: propietats compartides i temporals 
 3. Millorar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits 
· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3) 
 1. Donar garanties als propietaris d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer 
 2. Mantenir la xarxa de mediació per al lloguer social 
 3. Mobilitzar el parc d'habitatges en mans d'entitats financeres per destinar-los a polítiques social 
· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4) 
 1. Incentivar la promoció d'habitatge protegit en els municipis on hi ha demanda. 
 2. Adoptar mesures de flexibilització en l'HPO en: les tipologies i règims de tinença, els terminis de qualificació i els processos d'adjudicació. 
 3. Establir algun sistema de control de preus del sòl i de l'habitatge protegit. 
· Promoure la rehabilitació (OE10.5) 
 1. Mantenir el parc d'habitatges existent en bones condicions 
 2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat 
 3. Fomentar el manteniment dels edificis i habitatges com a requisit imprescindible per obtenir ajuts a la rehabilitació. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en 
règim lloguer (administració AHC) Nombre OE10.2 13.283,00 14.128,00 14.500,00 14.100,00

2. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE Nombre OE10.1 3.109,00 3.000,00 3.000,00
3. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dóna suport per 
a temes relacionats amb l'habitatge Nombre OE10.3 125,00 125,00 125,00

4. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser 
rehabilitats Nombre OE10.5 13.066,00 3.316,00 2.000,00 2.500,00

5. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial Nombre OE10.4 1.638,00 678,00 500,00 200,00
6. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al 
pagament del lloguer Nombre OE10.2 53.271,00 18.949,00 18.000,00 18.000,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 29.160.651,53
2 Despeses corrents de béns i serveis 45.734.038,71
3 Despeses financeres 4.602.768,11
4 Transferències corrents 68.941.714,00
6 Inversions reals 41.471.678,60
7 Transferències de capital 29.340.010,00
8 Variació d'actius financers 4.188.766,89
9 Variació de passius financers 50.350.022,15
Total despeses 273.789.649,99

 

Llocs de treball pressupostats del programa 526
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6740. Institut Català del Sòl  (INCASOL) Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2) 
 1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població 
· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3) 
 1. Donar garanties als propietaris d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer 
· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4) 
 1. Incentivar la promoció d'habitatge protegit en els municipis on hi ha demanda. 
· Promoure la rehabilitació (OE10.5) 
 2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Licitacions internacionals de l'INCASÒL en HABITATGE. 
Concursos on s'ha presentat oferta definitiva Nombre OE10.2 5,00 5,00 3,00

2. Relacions Institucionals internacionals de l'INCASÒL en 
HABITATGE. Protocols i convenis signats amb administracions Nombre OE10.2 0,00  1,00

3. Habitatges protegits generats en Sòl Residencial gestionat 
durant l'exercici Nombre OE10.4   1.182,00

4. Superfície de sòl residencial gestionada per l'Incasol per al 
seu desenvolupament urbanístic Ha OE10.4 0,00 57,52  9,33

5. Nombre d'habitatges iniciats directament per la Generalitat Nombre OE10.2 0,00 89,00 65,00 44,00

6. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia 
de l''Avalloguer' Nombre OE10.3 32.690,00 40.608,00 33.500,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Programar i construir habitatges protegits, prioritzant la construcció de promocions en règim de lloguer i la remodelació de barris 
2. Impuls d’una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d’emissió de CO². 
3. Mantenir la figura de l'avalloguer 
4. Internacionalització dels serveis prestats per Incasòl i el seu know-how 
5. Oferir a l’Administració de la Generalitat i als ens locals l’expertesa i serveis en la gestió integral d’actius immobiliaris. 
6. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi la posta en el mercat de l'habitatge protegit necessari. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 11.398.387,65
2 Despeses corrents de béns i serveis 14.207.179,94
3 Despeses financeres 2.801.396,11
4 Transferències corrents 20.000,00
6 Inversions reals 40.968.081,60
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 4.088.766,89
9 Variació de passius financers 49.159.072,15
Total despeses 122.642.884,34

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 184
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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 11.Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Existeixen barris i àrees de determinats municipis de Catalunya que, per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits 
importants d'ordre urbanístic i social que cal solucionar i als quals s'hi sumem les condicions de precarietat quant a condicions urbanístiques i 
d'equipaments que pateixen determinades urbanitzacions de baixa densitat, nascudes als anys seixanta i setanta. 
Paral·lelament, el patrimoni arquitectònic i cultural de determinats nuclis antics de viles i ciutats de Catalunya sofreix una procés de degradació 
continuada que requereix l'acció de l'Administració per aturar el procés de degradació i impulsar la seva recuperació. 
 

Població objectiu: 
La població dels barris i àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial (14% de la població de Catalunya), la 
població de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics i la població dels nuclis antics de les ciutats i pobles de Catalunya que requereixen actuacions 
de recuperació del seu patrimoni. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
A Catalunya, determinades àrees per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits importants d'ordre urbanístic i 
social. Aquests dèficits afecten amb particular intensitat els nuclis antics (amb un 89,3% de la superfície afectada), les àrees d'expansió urbana 
nascudes de processos d'urbanització marginal (89%) i els polígons d'habitatge sorgits de les onades migratòries dels anys 60 i 70 (71,5%). En la 
major part dels casos, les carències urbanístiques van acompanyades, a més, per una problemàtica social: envelliment, baix nivell de renda, baix nivell 
educatiu, pèrdua de població i concentració de grups amb necessitats especials. Són barris que representen, només a la regió metropolitana de 
Barcelona un 7% de la superfície residencial, amb uns 180.000 habitatges i una població d'uns 500.000 habitants. En aquestes àrees els dèficits 
superposats d'ordenació, edificació i benestar requereixen d'operacions d'intervenció integrals per tal de millorar-ne les seves condicions. 
Ara bé, al costat dels problemes que es concentren en determinats barris de les nostres localitats més poblades, persisteixen altres tipus de 
problemàtiques territorials com és el cas de les urbanitzacions de baixa densitat, nascudes en els anys seixanta i setanta, sovint en condicions de 
precarietat urbanística i de manca molt notable de serveis. Aquestes urbanitzacions, de les quals, només a la demarcació de Barcelona se'n troben 
més d'un miler, han vist en molts casos agreujar la seva situació en deixar de ser utilitzades com a segona residència i esdevenir el domicili principal 
de moltes persones. La problemàtica d'aquests àmbits és molt complexa i el seu tractament requereix de la col·laboració de molts agents, entre els 
quals destaquen els mateixos propietaris, els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions i les empreses de serveis. La Generalitat ha de 
prendre un paper actiu per tal d'impulsar solucions a aquesta situació. Finalment, a  aquest programa, s'hi han de sumar les actuacions puntuals que 
es porten a terme als nuclis antics de les nostres ciutats amb la finalitat de recuperar el patrimoni arquitectònic i cultural en procés de degradació, 
d'acord amb els requeriments de la  Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquestes actuacions han de ser un element 
dinamitzador del desenvolupament dels nuclis degradats i constituiria una actuació integrada al territori que sigui un model a seguir per altres iniciatives 
públiques de l'àmbit local. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 2/2004 de millora de barris i àrees urbanes que requereixen d'atenció especial Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

Missió 
Aconseguir una millora de la qualitat urbana i unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant l'impuls de projectes de 
rehabilitació integral de barris amb problemàtiques específiques, la recuperació dels nuclis antics i la millora de les condicions de les urbanitzacions 
disperses per tal de reduir les diferències socials i evitar que es produeixin bosses de marginalitat a les ciutats catalanes. 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

435 

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE11.1) 
 1. Continuar avançant en l'execució de programes integrals de barris, viles amb projectes i contractes de barris considerats viables. 
· Revitalitzar els nuclis antics. (OE11.2) 
 1. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics que siguin considerats com a prioritaris. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de municipis amb actuacions a nuclis antics Nombre OE11.2 10,00 12,00 12,00 14,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 684.672,31
2 Despeses corrents de béns i serveis 258.688,87
3 Despeses financeres 191.815,89
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 5.890.816,72
7 Transferències de capital 14.781.451,93
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 4.362.931,13
Total despeses 26.170.376,85

 

Llocs de treball pressupostats del programa 13
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6740. Institut Català del Sòl  (INCASOL) Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Revitalitzar els nuclis antics. (OE11.2) 
 1. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics que siguin considerats com a prioritaris. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Licitacions internacionals de l'INCASÒL en NUCLIS ANTICS. 
Concursos on s'ha presentat oferta definitiva Nombre OE11.2 4,00 2,00 2,00

2. Relacions Institucionals internacionals de l'INCASÒL en 
NUCLIS ANTICS. Protocols i convenis signats amb 
administracions 

Nombre OE11.2 1,00 2,00 0,00

3. Inversió a gestionar per encàrrec d'altres ens públics i privats MEUR OE11.2 1,00 0,10 1,80

4. Nombre d'actuacions acabades en nuclis antics Nombre OE11.2 12,00 14,00 2,00 12,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestió i desenvolupament dels protocols signats amb Cultura 
2. Gestió i desenvolupament d'altres intervencions fora dels protocols 
3. Oferir a l'Administració de la Generalitat i ens locals el servei de gestió integral en rehabilitació de patrimoni i nuclis antics 
4. Internacionalització dels serveis prestats per Incasòl i el seu know-how 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 684.672,31
2 Despeses corrents de béns i serveis 258.688,87
3 Despeses financeres 191.815,89
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 5.890.816,72
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 4.362.931,13
Total despeses 11.388.924,92

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 13
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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrialsi serveis 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La provisió de sòl industrial a preus assequibles i ben posicionat respecte de les grans infraestructures, amb versatilitat d'usos, amb activitats atractives 
i innovadores, és un objectiu clau i necessari per a la dinamització de l'economia, la captació d'inversions i la generació d'ocupació. 
Per tant, per a la competitivitat econòmica de Catalunya. 
 

Població objectiu: 
El sector empresarial que demanda sòl industrial adequat a les seves necessitats. 

Descripció detallada de la necessitat: 
El sector empresarial demanda emplaçaments en què pugui dur a terme la seva activitat amb una sèrie de serveis i infraestructures que els aportin 
qualitat i valor afegit suficient, respecte a d'altres ubicacions, com per poder ésser més competitius. Així mateix, les empreses cerquen localitzacions 
amb uns preus de venda o arrendament que siguin competitius. És necessari, doncs, impulsar accions que ens permetin dinamitzar l'economia, 
mitjançant una oferta atractiva que faci possible la captació d'inversions, que afavoreixi el creixement del sector empresarial, tot dinamitzant les 
oportunitats de negoci i generant ocupació. 
A més, la crisi econòmica, financera i immobiliària genera encara una manca d'expectatives empresarials que, sumades a les restriccions financeres, 
condueixen a una demora en la decisió d'inversió i ampliació. Això ha suposat un alentiment en el ritme de creixement de la demanda de sòl per a 
activitat econòmica, amb una demanda escassa i una forta competència entre territoris, fins i tot d'altres estats (globalització). 
En aquest escenari cal: 
1.- Definir una estratègia de promoció i foment empresarial. Aquesta ha d'anar acompanyada de: 1.1.- Una flexibilització dels estàndards dels sectors 
que permeti ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment i així donar cabuda a les diferents activitats empresarials en temps, cost i 
qualitat. 
1.2.- Dissenyar i dur a terme estratègies comercials que facilitin i afavoreixin a les empreses la plena implantació de la seva activitat en el territori 
català. 
2.- Impulsar l'estratègia catalana per al sòl d'Activitat Econòmica situat al llarg del Corredor del Mediterrani. 3.- Realitzar accions que permetin millorar 
la competitivitat dels espais d'Activitat Econòmica. Dissenyar un model que faci possible la implantació de la Gestió integral en els polígons d'activitat 
econòmica de Catalunya amb l'objectiu de facilitar a les empreses el valor afegit que requereixen. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. Decret 305, de 18 de juliol de 2006, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei d'Urbanisme. 
 

Missió 
Facilitar la implantació d'empreses i activitats econòmiques, tant nacionals com internacionals, així com la dinamització de les oportunitats de negoci 
mitjançant el disseny i la gestió de polítiques que permetin oferir sòl industrial qualitatiu, amb més valor afegit, i més competitiu i ajustat a les 
necessitats de la demanda per tal de contribuir al creixement econòmic. En definitiva, a la dinamització de l'economia i la generació d'ocupació que 
vindrà alhora de l'impuls d'actuacions d'especial rellevància social o econòmica. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure el desenvolupament i la gestió de sòl per activitats econòmiques (OE3.4) 

 1. Prioritzar en el territori aquelles intervencions que permetin donar resposta a la demanda, amb formules flexibles i adaptades a la conjuntura 
econòmica actual. 

 2. Potenciar les actuacions que estiguin lligades a les grans infraestructures que vertebren i articulen el país amb la finalitat de generar noves 
oportunitats. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Sectors finalitzats per l'Incasol Nombre OE3.4 0,00 1,00 4,00 2,00
2. Superfície urbanitzada per SAE per l'Incasol (hectàrees de 
sòl brut) Ha OE3.4 0,00 1,11 69,79 24,53

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 6.971.225,32
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.546.601,12
3 Despeses financeres 4.645.918,60
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 35.663.717,46
7 Transferències de capital 1.707.198,49
8 Variació d'actius financers 3.244.292,59
9 Variació de passius financers 41.927.928,51
Total despeses 96.706.882,09
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrialsi serveis 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6740. Institut Català del Sòl  (INCASOL) Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Obres iniciades durant l'any per l'Incasol en matèria de SAE 
(hectàrees) Ha OE3.4 0,00 25,03 141,22 70,13

2. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques (hectàrees) Ha OE3.4 3,80 16,23 39,60 34,73

3. Relacions Institucionals internacionals. de l'INCASÒL en 
SAE. Protocols i convenis signats amb administracions Nombre OE3.4 0,00 1,00 0,00

4. Licitacions internacionals de l'INCASÒL en SAE. Concursos 
on s'ha presentat oferta definitiva Nombre OE3.4 0,00 3,00 3,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestió figures planejament urbanístic que posin en valor i legitimin les actuacions requerides en sectors d'interès supramunicipal. 
2. Promoció i foment empresarial per a la captació i dinamització del sector econòmic 
3. Impuls al sòl industrial i logístic situat al llarg de la zona d'influència del Corredor del Mediterrani. 
4. Adequació de l'estoc existent a la demanda real 
5. Gestions urbanístiques per fer possible ampliacions/modificacions de condicions físiques d'activitats empresarials existents 
6. Desenvolupament i priorització d'actuacions que donin resposta a la demanda 
7. Ajust de costos d'urbanització i infraestructures externes per ajustar a la baixa, si s'escau, els preus de venda i arrendament 
8. Impuls de canvis normatius per a la millora de la competitivitat dels espais industrials 
9. Flexibilització dels estàndards dels sectors per ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment 

10. Impulsar i implantar la gestió i governança en els polígons industrials 
11. Oferir a l'Administració de la Generalitat i dels ens locals l'expertesa i serveis en la gestió integral d'actius immobiliaris 
12. Internacionalització dels serveis i Know-how 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 6.971.225,32
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.546.601,12
3 Despeses financeres 4.645.918,60
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 35.663.717,46
7 Transferències de capital 1.707.198,49
8 Variació d'actius financers 3.244.292,59
9 Variació de passius financers 41.927.928,51
Total despeses 96.706.882,09
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