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ORDRE TES/XXX/2021, de XX de XXX, per la qual s’estableixen el preu de venda bàsic i 
el factor de localització aplicables per determinar el preu de venda màxim dels 
habitatges amb protecció oficial 

 
 

 

Per tal de donar compliment al que estableix l’article 64 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Sub-direcció 
General de Planificació i Gestió Pressupostària emet aquest informe d’acord amb el contingut 
de la proposta de Decret i de les memòries general i d’avaluació d’impacte presentades per la 
Direcció General d’Igualtat. 
 
El Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge, ha modificat la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, entre altres 
aspectes, per articular un nou model d’habitatge amb protecció oficial, en què el sistema de 
determinació dels preus de venda i rendes màxims dels habitatges amb protecció oficial resta 
desagregat del nivell d'ingressos dels usuaris dels habitatges i, per tant, sense modalitats 
fonamentades en aquests. El nou sistema parteix de la premissa que els habitatges amb 
protecció oficial, no només ha de satisfer les necessitats de la població més desafavorida 
econòmicament sinó que, progressivament, també ha de satisfer la necessitat d’habitatge de 
les classes mitjanes, per a la qual cosa se n'ha de potenciar l'accés en règim d'arrendament, 
amb ajuts públics per a la població més vulnerable econòmicament. 
 
L’apartat 5 de l’article 83 bis de la Llei del dret a l’habitatge faculta el conseller o consellera 
del departament competent en matèria d'habitatge per establir periòdicament mitjançant una 
ordre tant el preu de venda bàsic com el factor de localització que correspon a cada municipi 
atenent que, d’acord amb la disposició addicional tercera del Decret llei esmentat, a l'àmbit de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el factor de localització aplicable al preu de venda bàsic 
per calcular el preu de venda màxim d'un habitatge amb protecció oficial a què fa referència 
l'article 83 bis de la Llei del dret a l'habitatge, ha de ser únic. 
 
L’objecte d’aquesta Ordre és establir el preu de venda bàsic i el factor de localització aplicables 
per determinar el preu de venda màxim dels habitatges amb protecció oficial. 
 
D’acord amb l’exposat, aquesta proposta d’Ordre no suposa increment de la despesa pública 
pressupostada, tal i com s’estableix a l’article 18.1 de la Llei 4/2020, de pressupostos de la 
Generalitat per 2020 prorrogada per 2021, atès que es tracta de d’una tramitació 
administrativa per donar compliment al requisit de publicitat. 

 

La Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària emet aquest informe d’acord 
amb el contingut de la proposta d’Ordre. 
 
 
 
 
Sub-directora General de Planificació i Gestió Pressupostària  
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