
BUTLLETf OFICIAL 
DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 
Número E60 I Legislatura Barcelona, 4 de novembre de 1983 

SUMARI 
B. RESOLUCIONS I MOClQNS 
a) Resolucions vergkncia i Unió (Reg, 80481, 4828 
- Resolució 1171i del Parlament de Catalunya, sobre 
I’homosexualitat. Aprovada per la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana en sessió tinguda el dia 26 d’oc- 
tubre de 1983. 6800 iista (Reg. 8050). 6829 
- Resolució 118/1 del Parlament de Catalunya, sobre els 

els serveis dependents de la Dirección de la Seguridad del 
Estado a Catalunya. Aprovada per la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana en sessió tinguda el dia 26 d’oc- 
tubre de 1983. 

11. TEXTOS EN TRAMITACIi) 

- Projecte de Llei sobre Protecció de I’Ambient Atmosfk- 

formulara el Diputat I. Sr. Pere Parera, del G.p. de Con- 

- Interpetlació al Consell Executiu sobre els estudis i 
dicthmens emesos pes persones alienes als Departaments, 
que formulara el Diputat 1. Sr. Luis A. Garcia, del 6. Socia- 

drets dels ciutadans a expressar-se en llengua catalana en 2. MOCIONS SUBSEG~ENTS A 
WI”RPEL.LACIONS 
- Moció subsegiIent a la interpellacjó al Consell Executiu 
sobre la Conferbncia de Regions Pirinenques, presentada 
pel Diputat H. Sr. Lluís Armet, del G .  Socialista (Reg. 
7972; BOPC, 158,6753). Rectificacions (Reg. 8051). 

6800 
6829 

C, PROJECTES DE LLEI IH. INFORMACIO 
c) Activitat parlamentaria 

ric (Reg. 6129). Dictamen de la Comissió de Politica Ter- 
ritorial. Esmenes i vots particulars reservats per a defensar 
davant el Ple. 6801 c.3) Convocathies 
- Projecte de Llei de Politica Territorial (Reg. 6136). 
Dictarnen de la Comissió de Politica Territorial. Esmenes i 
vots particulars reservats per a defensar davant el Ple. 

c.1) Reunions tingudes i qüestions tractades 
c.2) Relació de documents entrats w la Cambra 

- Proxima Sessió Plenasia. 

d) Composició dels hrgans de la Cambra 68 15 

6830 
6830 

683 1 

- Substitució d’un membre de la Comissió d’lndbstria, 
Energia, Corner$ f Turisme pel G,p. de Convergkncia i 
Unió (Reg. 8058). 
- Ponencia per a elaborar 1’Informe sobre el Projecte de 
Llei de Coordinació de Policies Locals. 

G. PROPOSTES DE RESOLUCIb 
5, PROPOSICIONS NO DE LLEI J ALTRES 
PROPOSTES 
- Proposició no de Llei sobre la Campanya per la Pau i el 
Desarmament (Reg. 7852). Esmenes presentades pels 
Grups (Regs. 8036,8039 i 8042). 6827 €1 Comunicacions del Govern 

6832 

6832 

I, INTERPEkLACIONS I MOCIONS 
1, INTERPEbLACTONS ’ 

- Delegació de funcions executives en el Conseller Adjunt 
a la Presidhcia, H, Sr. Miquel Coll i Alentorn (Reg. 8059, 6832 

a) Xnterpei*lacions que s’anuncien i) Rectificacions per error tknic 6832 
-1nterpel.lació al Consell Executiu sobre les empreses viti- 
vinícoles afectades per l’expropiació de RUMASA, que IV. fNDEX DE TRAMITACIONS 6833 



6800 BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nhm. 160 / 4 de novembre 1983 

R, RESOLUCIONS E MOCIONS 

a) ResoIucions 

RESQLUCIÓ 117/I DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’HOMOSEXUALITAT 

APROVADA PER LA COMISSI6 DEJUSTkIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA 
EN SESSI6 TINGUDA EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 1983 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allb que estableix I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí Oficial del Parla- 
ment de CutuIunya la Resoluci6 1 1 7 J I  del Parlament de 
Catalunya, sobre I’hornosexuaIitat, aprovada per la Comissi6 
de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, en sessió tinguda el 
dia 26 d’octubre de 1983. 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 1983 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

de la Proposicib no de Llei sobre l’homosexuaiitat, presentada 
pel Grup parlamentari del PSUC, i f’esmena presentada pel 
Grup parlamentari d%squerra Republicana. 

unanimitat, ha acordat d’establir la segiient 
Finalment, d’acord amb I’article 130 del 

€XOPOSIC16 NO DE LLEI 

Reglament, per 

EI Parlament recomana al Consell Executiu de la Generali- 
tat que en les materies que s h  de Sa seva competencia 
segueixi les resolucions sobre I’homosexualitat aprovades per 
1’Assemblea de parlamentaris del Consell d’Europa el dia 1 
d’octu bre de E 98 1 - 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de E 983 
AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 1983, ha estudiat el text 

* Et Secretari El President de la Comissió 
Albert Alay i Serret Joaquim Jou i Fonollh 

RESOLUCIO 118/I DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE ELS DRETS DELS 

DEPENDENTS DE LA DIRECCION DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 
A CATALUNYA 

CIUTADANS A EXPRESSAR-SE EN LLENGUA ‘CATALANA EN ELS SERVEIS 

APROVADA PER LA COMISSI6 DE JUSTkiA, DRET I SEGURETATCIUTADANA 
EN SESSI6 TINGUDA EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 1983 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que estableix I’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el ButIIeti QfFcial dei faria- 
ment de Catalunya la Resolucid, l l8II  del Parlament de 
Catalunya, sobre els drets dels ciutadans a expressar-se en Ilen- 
gua catalana en els serveis dependents de la Direccibn de la 
Seguridad del Estado a Catalunya, aprovada per la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en sessió tinguda el dia 
26 d’octubre de 1983. 

AL PESEDENT DEL PARLAMENT 

La Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
sessib tinguda el dia 26 d’octubre de 1983, ha estudiat el text 
de la Proposició no de Llei sobre els drets dels ciutadans a 
expressar-se en llengua catalana en els serveis dependents de 
La Direccih de la Seguridad del Estado a Catalunya, presenta- 
da per tots els Grups parlamentaris i els I. Srs. Diputats no a& 
scrits Francisco Hidalgo i Albert Planasdemunt. 

Finalment, d’acord amb l’artide 130 del Reglament, per 
unanimitat, ha acordat d’establir la següent 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 1983 
PROPOSICI6 NO DE LLEI 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya El Parlament insta el Consell Executiu a demanar a les auto- 
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ritats competents que en el territori de Catalunya els serveis 
dependents de la Dirección de la Seguridad del Estado s’orga- 
nitzin de tal manera que els ciutadans tinguin la possibilitat 
d’expressar-s’hi en llengua catalana. 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 1983 

El President de la Comissió 
Albert Alay i Serret 

El Secretari 
Joaquim Jou i Fonolla 

111. TEXTOS EN T R A M I T A C I ~  

C. PROJECTES DE LLEI 

PROJECTE DE LLEI SOBRE PRoTECCld DE L’AMBIENT ATMOSFERIC 
(Reg. 61 29) 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE POLiTICA TERRITORIAL 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Butiieti Uficial del Padament de Catalunya el Dictamen 
de la Comissib de Política Territorial al Projecte de Llei sobre 
Protecció de 1’Ambient Atmosfhric (Reg. 4129) i les esmenes 
i vots particulars reservats per a defensar davant el Ple. 

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 1983 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Comissib de Política Territorial, en sessió tinguda ei dia 
27 d’octubre de 1983, ha estudiat el text del Projecte de Llei 
de protecció de l’ambient atmosferic, sem& pel Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat, l’informe de la Ponkncia i les esmenes 
presentades pels Grups parlamentaris i els ilhstres senyors 
Diputats. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades per la 
Comissió, i d’acord amb all0 que disposa lkrticle 97,3 del 
Reglament del Parlament, ha acordat d’establir el Dictamen 
següent: 

PROJECTE DE LLEI DE PRmECCI6 
DE CAAMBIENT ATMOSFEMC 

teris bdsics que es dedueixen raonablement de la legislació de 
]’Estat com envers les competencies que els ens locals tenen 
en aquesta materia, Es limita, doncs, a establir i a regular els 
instruments i el procediment que hom considera necessaris 
per a fer possible i efectiva la participació de I’AdministraciÓ 
de la Generalitat i de I’AdministraciÓ local en la lluita contra la 
contaminació atmosferica. 

Així, la Llei: 
A) Pel que fa a la restauracib de l’ambient atmosfkric, con- 

sidera les situacions d’agreujament espochdic o accidental i les 
més permanents de la contaminacib atmosferica, tal com ho fa 
la legislació de I’Estat, i les valora amb els mateixos parametres 
de nivell d’emissio i d’immissió. Preveu i’actuacib de la 
Generalitat, amb la participacib dels municipis afectats, en la 
declaració de les situacions d’atenció o de protecció especials 
per a determinades zones i en la formulaci6 i aplicació dels 
plans de mesures d’actuació que han de permetre resoldre les 
situacions de perill, d’insalubritat, de nocivitat o de molestia 
greus que es creen en aquestes zones, bo i tenint cura de la 
protecció de la natura i del manteniment de l’equilibri 
ecologic. 
RI Pel que fa a la prevenció de la qualitat del medi, preveu 

l’elabosacib d’un mapa o de diversos mapes de capacitat i de 
vulnerabilitat de l’ambient atmosfkric a Catalunya que serveix- 
in de referencia als instruments d’ordenació del territori. 
6) Pel que fa a la protecció de l’ambient atmosfkric amb 

mesures de dissuassió, preveu la possibilitat d’imposició de 
sancions pecuniaries de quantia suficient i la suspensió d’acti- 
vitats i determina quines són les autoritats i els organs que 
tenen capacitat per a imposar les. 

Exposicib de motius 
Capitol I 

L’aire, bé comú i element indispensable per a la vida, es 
troba greument degradat en la seva puresa en diversos indrets 
de Catalunya i en altres hi plana l’amenaga a curt termini, 

Aixb reclama de la Generalitat I’exercici urgent de les corn- 
pethcies que li  atorga l’Estatut d’AAutonomia de Catalunya a 
fi de prendre una posici6 activa en la prevenció, la defensa, la 
protecció i la restauració de l’ambient atmosfhic, 

Aquesta Llei ks  respectuosa tant envers els principis i els cri- 

Disposicions generals 

Article 1 

I, Aquesta Llei té per objecte d’establir i regular els instru- 
ments i ei procediment que es consideren necessaris per a una 
actuació efectiva de les Administracions públiques de Catalun- 
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tia 

Ar 

ya en el camp de la prevencib, iu vigilancia i la correcció de la 
contaminació at mosf&rica. 

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per wxntarninacib 
atmosferica r) la preskncia en I’aire de substlincies o de formes 
d’energia que impliquen risc, dany immediat o diferit o molBs- 

>er a les persones i per als béns de qualsevol naturalesa. 

icle 2 

1. L’exercici de qualsevol activitat potencialment contami- 
nant de I’atmosfera, tant si és de titularitat publica com si és de 
titularitat privada, és subjecte a les prescripcions d’aquesta 
Llei, 

2. Per tal de delimitar el regim aplicable a aquestes 
activitats, als efectes d’aquesta Llei es distingeix entre: 

A) Focus fixos d’emissi6 contaminant, permanents O 

esporidics, provinents: 
a> d’activitats industrials o de sanejament, exercides en 

locais tancats o a l’aire lliure; 
b) d’activitats comercials, cle serveis o d’habitatges. 
B) Focus mobils d’emissi6 contaminant. 

Article 3 

1. Les emissions de contaminants a l’atmosfera, qualsevol 
que sigui la naturalesa d’aquests, no poden ultrapassar els 
nivells mhxims d’emissió establerts previament en la normati- 
va vigent. 

S’enten per {{nivell d’emissió )) la quantia de cada contami- 
nant alliberada a I’atmosfera en un període determinat. 

2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, es 
podran establir uns límits especials més rigorosos que els de 
carhcter general quan s’ul trapassaran en eis punts afectats els 
nivells de situació admissible d’immissió. L‘execuciÓ dels 
límits correspon al Govern de la Generalitat per ell mateix o a 
proposta de les corporacions locals afectades. 

S’enten per ({ nivell d’immissib M la quantitat de contami- 
nants existents per unitat de volum d’aire, qualsevol que en 
sigui la naturalesa. 

Capítol I1 

Ordenació de ]’activitat 

Article 4 

amb indicador, per tal de vigilar continuament o peribdica- 
ment l’emissió de substancies contaminants, sempre que s’es- 
tableixi per reglament. 

D. Instalhir i mantenir en perfecte cstat de servei els sis- 
temes de captació i/o els sensors de contaminacii, atmosfkrica, 
per tal de vigilar continument o periodicament els nivells 
d’immissió de contaminants, sempre que s’estableixi per 
reglament. 

E. Facilitar en tot moment els actes d’inspecció i de compro- 
vació que les corporacions locals o els Departaments de ia 
Generalitat ordenin, i adequar les instalhcions que calgui e 

Article 5 

Per tal de facilitar l’aplicacib de les prcscripcions d’aquesta 
Llei s’ha d’elaborar un o més mapes, si s’escau, que cal aclual- 
itzar peribdicament, que reflecteixin ia vulnerabilitat i la capa- 
citat del territori pel que fa a la contaminació atmosferica, 
tenint en compte: 

a) Els nivells d’immissib mesurats en cada zona. 
b> Les condicions meteorolbgiques i fisiogrhfiques de cada 

zona. 
e3 La localització d’activitats contaminants existents i ei 

volum i la classe de contaminant que alliberen a l’atmosfera. 
d) Les circumsthncies i les caracteristiques d’habitatge, de 

conreus, d’aigües, de masses forestals, de vies de 
comunicació, d’activitats i instalhcions industrials, de 
serveis, ramaderes i de tota mena, així corn els espais naturals 
protegits existents a la zona. 

Article 6 

1. D’aacord amb la mena d’activitat i amb la distinció que 
estableix I’article 2.2, s’han d’eetablir per reglament les 
determinacions minimes que han de contenir els projectes 
tecnics. 

2. Tots els projectes tecnics que es formularan per a exercir 
noves activitats potencialment contaminants de I’atmosfera o 
per a ampliar o modificar les ja existents han de complir les 
prescripcions dels articles 4 i 5 d’aquesta Llei. 

3. Pel que fa a les activitats que per ra6 de la localització i 
de la naturalesa tenen un risc elevat de contaminació 
atrnosfkrica, el projecte tkcnic ha de contenir una avaluaci6 de 
la incidknci‘a o impacte que I’activitat projectada tindra sobre 
cadascun dels parhmetres previstos pel mapa. 

Capí tol III 

Classificacib de les diverses mnes 

Els titulars d’activitats potencialment contaminants de l’at- 
mosfesa són obligats a: 

A. No exercir cap activitat si no disposen de la llicencia 
municipal corresponent. 

EE. Adoptar les mesures correctores necessaries per a garantir 
que les emissions de contaminants a ¡’atmosfera respecten eh 
nivells mixims d’emissió establerts amb carhcter general o 1. Si per determinades situacions meteorologiques espori- 
especial. diques o per causes accidentals s’ultrapassen els nivells d’im- 
C. InstaMar i mantenir en perfecte estat de servei els apar& missió fixats amb caracter general, la zona afectada serh de- 

de control o les estacions de mesura, amb registre incorporat o clarada (( Zona d’Atenci6 Especial )) pel Conseller de 

Article 7 
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Governació, el qual actuar& a iniciativa propia o a petició de la 
corporaci6 o de les corporacions locals corresponents. Sense 
haver d’esperar la declaracib del Conseller de Governació, Yal- 
calde o els alcaldes dels municipis afectats per la situació de 
contaminació atmosfkrica descrita podran declarar provisional- 
ment la zona <{ Zona d’Urgencia )>, 

2. Quan un alcalde declarari una zona <<Zona d’Urgencia 
) r ,  podrh aplicar totes o només algunes de les mesures cont- 
ingudes en el pla de mesures previst per a la zona, i comunicarh 
immediatament aquesta resolució al Departament de 
Governacib, el gual, abans de setanta dues hores, declarari la 
zona, si escau, {(Zona d’Atenci6 Especial D +  

Un COP declarada la {(Zona d’Atenci6 Especial u, el 
Conseller de Governació ordenara l’aplicacib del pla de me- 
sures previst per a ta zona a qui: es refereix I’article següent i 
ho farri avinent a la corporació o a les corporacions locals 
afectades. 

3. 

Article 8 

1 ,  Per i1 totes aquelles zones determinades del territori 
que, ateses les circumstincies dimatolbgiques i de concen- 
tració de focus contaminants de l’atrnosfera, és previsible que 
reclamin a curt termini la declaració de ((Zona d’Atenci6 Espe- 
cial H, s’ha de formular un pla de mesures que es consideri 
necessari d’adoptar, d’acord amb els recursos disponibles, per 
a aconseguir que els nivells d’imrnissió de la zona es redueixin 
a límits de situació admissibles. 

Aquests plans de mesures han d’ksser formulats pet 
Departament de Governació, amb la participació dels ajunta- 
ments dels municipis afectats, i aprovats pel Consell Executiu 
de la Generalitat. 

2. 

Article 9 

1. S i  mancava el pla de mesures a q u e  es refereix l’aarticle 
anterior, l’alcalde, en el cas de declaració de d o n a  d’Urgencia 
h ) ,  o el Conseller de Governació, en el cas de declaració de 
<< Zona d’AtenciÓ Especial n, ordenaran d’wplicar les mesures 
que consideraran més adequades entre les següents: 

a) Respecte als focus fixos d’emissib contaminant a que es 
refereix I’article 2.2,A: 

--Disminuir el temps o modificar I’horari de funcionament. 
-Obligar a fer bs de les reserves de combustibles POC con- 

-Excepcionalment, suspendre el procks que origina 

b) Respecte als focus mbbils d’emissió contaminant: 
--Planificar la circulació o prohibir-la, si cal. 
Per a poder adoptar la mesura excepcional de suspensi6 del 

procés que origina I’emissió, caldrB donar audiencia al titular 
de l’activitat, llevat que la declaració fos provocada per una 
causa accidental originada en la mateixa activitat, 

2. Havent desaparegut els motius que han provocat la de7 
claracib de {(Zona d’Urgencia )) o ((Zona d’Atenci6 Especial M, 
l’autoritat que la va declarar en determinarii la revocació, i les 
mesures adoptades restaran sense efecte. 

taminants o d’dtres energies alternatives, si s’escau, 

I’emissió. 

Article 3 O 

1. El Consell Executiu de la Generalitat ha de declarar una 
zona determinada (<Zona de Protecció Especial )) en els casos 
següents: 

a) Si 6s constata que en aquest sector del territori s’ui trapas- 
sen els nivells de situació admissible i que per a reduir-los no 
sbn suficients les accions i les mesures que es poden adoptar 
en situacions de declaracib de {<Zona d’Atenci6 Especial )h. 

b) Si, havent arribat al noranta per cent de la xifra d’ad- 
missibilitat d’algun dels parhetres  d’alerta, es produeix una 
situació que dóna lloc a un risc potencial molt elevat d’ultra- 
passar els nivells permissibles. 

2. La declaracib de {(Zona de Proteccii, Especial>> ha 
d’ésser feta pel Consell Executiu de la Generalitat a proposta 
del Conseller de Governació, el qual actua a iniciativa propia o 
a petició de la corporació o de les corporacions locals 
corresponents. 

Per al sector del territori declarat ((Zona de Protecció 
Especia1 r> el Departament de Governació, amb la participacib 
activa de les corporacions locals afectades, ha de formular un 
pla d’actuació, que ha d’ésser aprovat pe1 Consell Executiu de 
la Generalitat, seguit el tramit d’informació pública, que ha 
d’ésser d’un mes. 

4. El pla d’actuació ha d’indicar les mesures que cal 
prendre, els mitjans economics o d’altre ordre que cal emprar i 
les entitats i els organs encarregats d’executar-lo. 

5.  Entre les possibles mesures a prendre s’inclouen: 
a> La suspensib de les llicencies d’ampliacib d’activitats 

que puguin produir efectes additius a la contaminació atmos- 
fkrica de la zona. 

b) L’establiment d’uns nivells d’emissió més rigorosos que 
els establerts amb caracter general per a totes aquelles activi- 
tats que contribueixen a la contaminació atmosfkrica de la 

c) La modificació, mitjaqant el procediment legalment 
establert, dels instruments de planejament urbanístic vigents 
en la zona a fi que no atorguin el dret a establir uns usos i unes 
i nstaklacions que puguin agreujar la contaminació atmosfkrica. 

d) L’adoptació de les mesures necesshries per a disminuir 
dins el perimetre afectat els efectes contaminants produ’its pel 
transit urba i l’interurba. 

3 .  

20l-M. 

Capítol IV 

Funcions de 1’AdministraciÓ 

Article 11 

1. En aplicacib d’aquesta Llei, correspon a les corporacions 
locals en el seu Bmbit territorial i sens perjudici de les atribu- 
cions que els atorga la legislació sobre Indústries i Activitats 
Classificades: 

a) Aprovar les ordenances corresponents, o bé adaptar les 
ja existents, d’acord amb les finalitats i les mesures previstes 
en aquesta Llei, previ informe del Departament de-  
Governació. 

b) Comprovar i exigir que els projectes tecnics que acom- 
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panyen la sol-licitud de llicencia municipal per a exercir activi- 
tats classificades potencialment corn a contaminants de l’at- 
mosfera con tenen les determinacions minimes que assenya- 
lades per reglament. 

L‘elaboració del mapa o dels mapes correspon al Departa- 
ment de Política Territorial i Obres Phbliques, amb la partici- 
pacib dels municipis afectats. 

EI mapa o els mapes han d’ésser aprovats pel Consell 
Executiu . c) Deciarar la <<Zona d’Urgencia>>. 

d Participar amb els organs de la Generalitat: 
-En el control de l’emissió o de la immissió de 

contaminants, Article 13 
--En I’elaboració del mapa o dels mapes de vulnerabilitat O 

de capacitat del territori pel que fa a contaminació atmosfkrica 
que preveu I’article 5. 

--En la declaració de <<Zona d’Atenci6 Especial H que pre- 
veuen els articles 7 i 8. 
--En la formtllacib del pla preventiu de mesures d’actuació 

en la zona declarada <<Zona d’AtenciÓ Especial}) i en l’exe- 
cució de les accions que comporti. 

-En la declaracib de d o n a  de Protecció Especial)) que 
preveu l’article I O. 

-En la formulació del pla d’actuacions que preveu i’article 
10 i en l’execucib de les accions que comporti. 

e) Imposar les sancions que preveuen els articles 16 i 17, 
prkvia instrucció de l’expedient corresponent, en qul! s’ha de 
donar trhmit d’audikncia als interessats i comunicar-ho a la 
Generali tat, 

f) Adaptar els plans d’ordenacib urbanística del municipi a 
les prescripcions d’aquesta Llei O a les que resultaran del mapa 
o dels mapes que preveu I’article 5 ,  

2. Els municipis inclosos en un pla d’actuació especial han 
d’establir les adequades estacions sensores per a vigilar la con- 
taminació atmosfkrica, seguint Ies directrius establertes pel 
Consell Executiu. 

Article 12 

Sens perjudici de les atribucions que li atorga la tegislacib 
sobre Indljstries i Activitats Classificades, correspon a 1’Admi- 
nistraci6 de la Generalitat, a més de les ja assenyalades especí- 
ficament en aquesta Llei: 

a) Establir a Catalunya una xarxa d’estacions fixes i mbbils 
per a la vigilhncia, la previsió i el mesurament de la contami- 
naci6 atmosfkriea, la qual dependrh administrativament del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social i ser& coordinada 
per als efectes funcionals en la Red Nacional de Vigilancia y 
Previsión de la Contaminacibn Atmosférisa. 

Formaran part d’aquesta xarxa als efectes funcionals totes 
les estacions sensores actuals i les que es crein en el futur, tant 
si són de titularitat pública com si són de titularitat privada. 
Totes les estacions sensores han d’ésser degudament homolo- 
gades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

Per a establir la xarxa de vigilhncia i de previsió de la conta- 
minacib atmosfhrica a Catalunya i per a installar els aparells i 
tes estacions de mesurament de la contaminaci6 atmosferica 
en els casos que preveu I’article 4, es poden imposar les servi- 
tuds forqoses que en cada cas es creurh necessari, prhvia la in- 
demnització que correspongui legalment. 

Capitol V 

Rkgim de beneficis 
Article 24 

1. Dins la zona de protecció especial i d’acord amb el que 
estableix el pla d’actuació, les activitats legalment instal-Iades 
abans de I’aprovació d’aquesta Llei afectades econhicament 
per les disposicions del pla es poden beneficiar de les subven- 
cions i dels ajuts que s’hi fixin amb carhcter general. 

2, Els ajuntaments que hauran de fer despeses derivades 
del pla d’actuació especial es poden beneficiar de les subven- 
cions i dels ajuts fixats amb carhcter general. 

Aquestes subvencions i ajuts s’han d’atorgm sens perju- 
dici d’altres beneficis que el Govern de I’Estat pot atorgar en 
aplicació de la Llei 38/72, del 22 de desembre, de Protecció de 
1’Ambient Atmosfesic. En cap cas la totalitat de les 
subvencions, ajuts i beneficis de qualsevol mena no podrh su- 
perar el cost total de les noves instaklacions. 

3. 

Article 15 

1. Es crea e1 Fons per a Is Protecció de 1’Ambient 
Atmosfbric. 

2. El Fons es nodreix dels crkdits pressupostaris habilitats 
amb aquesta finalitat i de l’import total dels ingressos provi- 
nents de les sancions imposades per I’AAdministracib de la 
Generalitat en aplicació d’aquesta Llei. 

3. La finalitat del Fons és de subvencionar instal-lacions 
que permetin de disminuir els nivells d’emissió. 

4. Aquestes subvencions han d’ésser acordades pel Con- 
seil Executiu a proposta de la Conselleria corresponent, 
d’acord amb el que estableix I’article 14. 

bS Establir normes tkcniques d’emissió i d’immissió de con- 
taminants a l’atrnosfera. 

c) Reglamentar el sistema de control deis nivells d’emissi6 
de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera. 
Aquest control ha d’ésser fet pel Departament d’IndÚstsia i 
Energia, d’acord amb el que preveu I’article 1 1.1 .d) . 

d> Elaborar el mapa o els mapes de vulnerabilitat i de capa- 
citat del territori pel que fa a la contaminació atmosfkrica, 
d’acord amb l’article 5 .  

Capí tol VI 

Infraccions i sancions 

Article 16 

1. Les infraccions d’allo que estableixen aquesta Llei i les 
diposicions de desplegament són sancionades, sens perjudici 

-I- 
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d'cxigir, s i  escau, les responsabilitats civils i penals 
corresponents, de la manera següent: 

a) Amb multa de fins a 15.000 pessetes si es tracta de focus 
mbbils d'emissió contaminant; de fins a 50.000 pessetes si es 
tracta cle focus fixos d'emissió contaminant provinents d'acti- 
vitats comercials, de serveis o d'habitatges, i de Fins a 
1.500.000 pessetes si es tracta de focus fixos d'emissió con- 
taminant provinents d'activitats industrials o de sanejament. 

En els casos que la infracció tingui lloc en indrets declarats 
{ d o n a  d'AtenciÓ Especial )) o d o n a  de Protecció Especial )$, 

aquestes multes es podran imposar fins al doble o fins al triple, 
respectivarnen t. 

b) Amb el precintament de generadors de calor i de vehicles 
i amb la suspensió o la clausura de les altres activitats contarni- 
nants en els casos de reincidkncia en infraccions greus no 
dcguda i-l u n  cas fortu'it o de forp  major. Aquestes mesures 
seran aixecades quan n'hauran estat corregides les causes 
determinants. 

2. El Consell Executiu ha de determinar per regiment les 
circumsthncies que permetran de graduar la quantia de les 
multes i Ea imposició de la resta de les sancions a que es refe- 
reixen els apartats a) i b) del punt 1 segons la gravetat de les 
infraccions, la reincidkncia, la intencionalitat o la repercussió 
sanitiria, social o material dels fets que les motiven i la decla- 
ració formulada, si escau, de ((Zona d'Atencib Especial H. 

3. Ningú no pot ésser objecte de mks d'una sanció per una 
mateixa infraccih. 

pot recbrrer, cn la forma i en els terminis previstos per la Llei 
de Procediment Administratiu, dc la manera següent: 

a) Contra les resolucions dels Caps dels Serveis Territorials 
es pot recórrer en alpida davant el Conseller respectiu. 

b) Les resolucions del Consell Exccutiu, dei Conseller de 
Governacih, dels alcaldes i dels recursos d'a1qadi.t posen fi a la 
via administrativa. 

Article 19 

La determinacib de les mesures correctores que s'hagin 
d'imposar a qualsevol dels focus emissors és, en tots cls casos, 
de la competkncia exclusiva de l'AdministraciÓ, sens perjudici 
que sigui objecte de revisi6 davant la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 

Di sposi ci on s Finals 

Primera 

Abans de dos anys el Departament de Política Territariat i 
Obres Públiques ha d'elaborar el mapa de vulnerabilitat i de 
capacitat del territori de Catalunya, segons que assenyala l'aarti- 
cle 5 ,  

Segona 
Article 17 

I .  La competkncia pes a imposar les sancions previstes en 
l'article anterior correspon: 

a) Als alcaldes i als caps dels Serveis Territorials del 
Departament de Governació si la quantia de la multa no exce- 
deix les 500,QOO pessetes. 

b) AI Conseller de Governaci6 si la quantia de la multa ul- 
trapassa les 500.000 pessetes i no exedeix les 1.500.000 
pessetes. 

c )  Al Consell Executiu si la quantia de la multa excedeix 
1.500.000 pessetes o si la sanció comporta la cessació de 
l'activitat. 

2. Sens perjudici del que disposa l'article 7, el precinta- 
ment de generadors de calor domkstics i de vehicles de motor 
correspon als alcaldes, i la suspens% o la clausura cl'establi- 
ments industrials o d'activitats agriries correspon al Conseller 
de Governacib. 

Capítol VllI 

Regim de recursos 

Article 18 

Sens perjudici d'un recurs ulterior davant e > la 
Jurisdiccib Contenciosa Administrativa, contra els actes ad- 
ministratius sancionadors a qu& es refereix l'article anterior es 

Abans d'un any el Departament de Sanitat i Seguretat Social 
ha d'incorporar a la Xarxa de Vigilhncia i Previsió de la Conta- 
minaci6 A trnosfkrica totes les estacions sensores existents 
actualment. En cada Servei Territorial de Promocib de la Salut 
ha d'establir un centre de recepcii, de dades que coordini els 
centres d'analisi instal-lats en la seva demarcació. 

Tercera 

Abans d'un any el Departament de Sanitat i Seguretat Social 
ha de dictar les normes necessaries per a estructurar i regular 
el funcionament de la Xarxa de Vigilancia i Previsió de In Con- 
tarninacib Atmosfkrica, 

Quarta 

Ei Departament de Sanitat i Seguretat Social ha d'inforrnar, 
un cop fets eIs estudis epidemiologics corresponents, de quins 
sbn els nivells mhxirns acceptables que s'han de tenir presents 
en cada pla d'actuacib. 

Cinquena 

S'autoritza el Consell Executiu perquk dicti les normes 
necessjries per a desplegar aquesta Llei. 
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Di sposicib Transit firi a 38/1972, del 22 de desembre, i les normes que la despleguen. 

Menire no s'hauran dictat les disposicions reglamentaries 
de desplegament d'aquesta Llei, regiran, amb carkter comple- 
mentari i supletori i en tot aHo que no les contradiguin, la 
legislació estatal sobre aquesta rnatkria, i especifiament la Llei 

Palau del Parlament, 27 d'octubre de 1983 

El President de la Comissió 
Esteve Tomb 

El Secretari en funcions 
Agusti Forné 

ESMENES 1 VOTS PARTICULARS RESERVATS PER A DEFENSAR EN EL PLE 

Article 1 

Addici6 d'un nou apartat 

sobrepassar eis nivelh mirxims d 'emissió prkviament establerts PPI 

la normativa vigent. 
Sobre els contaminants secundaris, seran objecte de vigilhncio 

PII els seus tres tipus de reaccions : 
a) Ermiques en fase gasosa. 

c) nrmiques en fdse líquida. 
En la seva prevencib, es complit6 i 'apartat 2 d 'aquest article. )) 

1. Esmena ním, 6 D 'addicib 6) Fotoquímiques, 

G.p. de Centristes 

D'un nou apartat. 

<( 3. S'exercirtj actuacions sobre : el compostament fisic i 
quimic dels cuntuminunts, sobre les fonts, i sobre els mktodes de 
control dels contaminants, especialment en la seva agressivitat 
sobre I2sser huma. N 

Parhgraf primer 

4. Esmena núm. 14 De mod!'ficaciÚ 

Article 2 
G.p. del PSUC 

. H 1, , , , maxims d'emissió determinats regIumentbriament, H 

MOTIVACI6: Necessitat d'adequar els nivells a la realitat 

Apartat 1 

catalana, en Ús de Ies facultats de l'article 10-1-(6$ de I'Estatut, 
2, Esmena núm. 8 De supressib 

G.p. delPSUC 

Paragraf segon 
({ 1 . ... de l'atmosfera, sigui de tihkiaritat pliblicu, sigui de titu- 

laritot privada, queda subjecte.. . )) 
5. Esmena nrirn. 17 De rnodiJicació 

Diputat I. Sr. Celestí Sánchez 

MOTIVACI~: Innecessari. 

Article 3 
i< , . , a I 'at mos fera per unitut de producte final produi%. . . )> 

Apartat 1 

_ _  

3. Esmena núm. 13 De modficacib Apartat 2 

G p .  de Centristes Paritgraf primer 

(< 1. Els contuaminants atrnosfrics es consideraran de dos 
grups : 6, Esmena núm. 18 De moúiJcacih 

al Contaminants primaris, aque/h que procedeixen de fonts 
dkmissih concretes. 

b) Contaminants secundaris, els origents per interacció quimica 
entre els contaminants primaris i els components normals de 
I 'atmosfera, 

Les emissions de contaminants primaris a l'utmosfera no podran 

Diptut I. Sr. Celestí Sunchez 

~ 2 .  Sens perjudici del que disposa I'apartat anlerior, el 
Govern de la Generalitat i els municbis afectats per miQb de les 
ordenances p r ~ p i e s ~ ~ d r a n  establir uns.. . H 
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Paragraf segon centvacib de jbns de contaminants en el supbsit que eis Ajunta- 
ments afectats ho considerin convenient i dintre del marc que re- 
glamenthriament es determini. )) 

7. Esmena núm. 22 De moáficació 

Diputat I. SL Celestí Shnchez 

<< S’enlén per nivell de concentració defonda quantitat.. )> 

Article 5 

Lletra a) 

12. Esmena núm. 41 L) ’addicib 

G.p, de Centristes 

A la lletra a) 

H - Els nivells d’immixtió mesurats en cada zona per a una 

al Reglament d Hcfivitats Molestes, Insalubres, Nocives i 
Perilloses, del 30-XI-61. En cas de presknciu de produc fes no espe- 
ciflcats es prumourd una norma preceptiva especiJm per al ROM 
producte potencidment contaminant. >) 

8. Esmena nBm. 24 D ’addicib 

G p .  delPSUC 

H ... naturalesa i origen. En la determinació dels nivells d’immk- 
tib es tindru ep1 compte, de forma preferent, els tipus de contami- 

Imitat d’aquests, present o potencial. )) 
nants aistenls pr  unitat de volum dbire, atenent a/  grala de peril- ilista de productes de possible preshcia inclosos en la llista ani2exu 

MOTIVACib: Preveure el mllxirn de possibilitats, 

Article 4 

Lletra C 13. Esmena núm. 42 D ’addici6 

G.p. de Centristes 

9, Esmena núm. 27 D ’addicih 
i de modificacid D’una nova lletra e). 

Diputat 1. SK Celesri Sánchez (< e) El nivell sanitari, tant en salut de la poblacid corn en serveis 
de E S ~ O S ~ Q  disponibles. )) 

<(C. ... el Departament d’hdústria i Energia i eis Ajunta- 
ments ajkctats ho considerin convenient. *. )> 

. 

10, Esmena núm. 29 D ”adició 

Article 6 

Apartat 1 

14. Esmena núm. 53 Be supressi6 

(< C , . . . determini. En qualsevol cos, aquelles indicacions es 
man festaran de forma expressa mi@nCant resolucib del Deporta- 
ment d’lndfistria i EHergia, prkvia a I’autoritzacib de la posada en 

de /‘activitat. )) 

Diputat 1. Si: Celestí Scinchez 

(( 1 D’acord amb la mena d’activitat de que es tracti, i amb 
la distinciti que estableix I’article 2.2 d’aquestu Llei, s’establiran.. . 
)$ 

MOTJVACIÓ: Evitar actuacions <<a posteriori )>, Millor capacitat 
de control. 

Article 7 

Lletra D 

11, Esmena núm. 31 De modvicacib 

Dbutut J: Sr. Celestí Súnchez 

H D I contínuament o periodicament els’ nivells de con- 

Apartat 1. 

De rnod)%acici 15, Esmena núm. 58 

Deutat 1, SK Celesti Sánchez 

<< 1. Si per determinades causes meteorologiques espora- 
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diques o per causes accidentals s’ultrapassin els nivells de con- 
centració de fons fixats amb carhcter ... pel Conseller de 
Governacib, o per Agrupacions de Munic@is o municipis afectats. 
)) 

Apartat 2 

16. Esmena nCm. 63 D izddició 
i de modificació 

Diputat 1. SK Gelestí Sánchez 

(< 2. . . .el Conseller de Governació O els batilm de Ia zona 
afectada ordenaran l’aplicaci6.. I )> 

Article 8 

Addidb d’un nou apartat 

~ ~ .. . _  

17. Esmena nCm, 86 D ’a ddicici 

G.p. de Centristes 

D’un nou apartat. 

H L’elaburuciÓ i Yajilicació de Ics mesures de limitucib a lkmissib 
contaminadorca a les indistries es realitzurh en coiloboracib amb 
els Serveis de Frevencib i Seguretat i Higiene, de la instal.lació, els 
metges d’empresa i els Cornitks de Seguretat i Hkiene dels treballa- 
durs de la pr6pia indistria )) 

provinents de serveis, d ‘establiments lrrtesuraals i dhbitatges en 
general : 
- Assenydur uns horaris restrictim de funcionament. 
- Obligacib de fer lis dknergies alternatives, u suspendre 

C) Focus movibles. 
- Limitar ipuhibir la circulació. 
- Planes de /ramportsprmistper a uqiiests casos. 
d) Respecte als I focus emissors de cnntamimciu a i ‘atmosfera 

- Limitar o prohibir /’activitat que genera la contaminació. 
Els plans de mesures seran formuluts p l s  municipis o ugruw- 

cims de municipis afectats, i podm ser conszkltada la CCIAC, per 
totes aquelles. H 

1 ’activitu t. 

provinents d ’activitats esporadigues : 

19. Esmena núm. 70 De rnodiJcociÓ 

Dijmtat 1. Sr, Celestí Shnchez 

<< En ei supbsit que per a la zona no existeixi un pla de mesures 
previst per als municipis u agrupacions de municipis Qfectats, el 
Conseller de Governacib, a proposta dels batlles i consultada la 
CCIAC, ,u directament, en supbsits d’efrgkncia especial, podrb apli- 
car les mesures que cregui adients entre les assenyalades a 1 hpurtut 
3 d’aguest article. N 

Article 10 

20. Vot particular De suprssib 

G.p. de ConvergLwciu i Unió 
Article 9 

Del text de la lletra b) de I’npartat 1 del Dictamen. 

18. Esmena núm. 64 De modflcació 

Diputat 1. Sr. Celesti Sánchez 

i< El pla de mesiires a adoptar en supbsits de decEarucib de zona 
d’atmcih especial, a qui? es refereix I’apartat 2 d’aglaest article, con- 
sistirh en una prograniació preventiva de les actuacions que es con- 
sidera possible i necessari adoptur per Q aconseguir que els nivells 
de concentruciú de fons de la zona es redueixin a Iimits de siíuaci6 
admissible. 

Les mesures CI adoptur estaran cumpres~s entre les sements : 
a) Respecte cals focusfixes industrials : 
- Disminucici del temps o m o d { f i ~ ~ c i Q  de I’horari de 

funcionament. 
- Obligucib que hi hugi dijhits de combustibles nets tant per 

part dels industrials com dels subministradors, assemrant-se unes 
capacitats mínimes, més 1 ’obligació de fer lis dirquestes reserves. 
- Supressib de les activitats en cas necessari. 
b) Respecte als, focus emissors de contaminació a 1 ‘atmosfera 

<< b> Si, havent arribat al noranta per cent de la xifra d’admissi- 
bilitat $‘algun dels parbmetres d’aierta, es produeix una situucib 
que dbna 1Ioc a un risc potencial molt elevat $’ultrapassar eis 
nivells permissibkx M 

Apartat 2 

__ 

21, Esmena Núm. 91 De nzodflcacib 

G p .  deiPSUC 

<c 2. En procedir a la declaracib de {{ZWW de protecció especial 
II el Consell Executiu de la Generalitat actuaru per prbpia iniciativa 
o apetició de íu Corporacib o Corporacions locals corresponents, u 

MmIVACIÓ: Coherkncia i agili tzacib del procediment. 
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22, Esmena núm. 93 De modt;ficació 

D@uíaf 1. Sr. Celesti Sánchez 

({2. La declaració de zona de proteccib especiai ser& feta 
pel Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del Cotzseller 
de Govemacih o batlles de la zona afectada i consultada a la 
CClAC en cas de manca de capacitat tkcnica per part de les corpo- 
racions locals. r) 

Article 11 

tat del territori pel que fa a contaminació atmosjkrica que preveu 
1 Srrticle 5. 
- En la declaumi6 ck zona de protecció especial que preveu 

I'article 8. 
- EH la formulació dei pla &actuacions especials que preveu 

/'article 8 i en léxecwib de les accions que comporti. )) 

MOTIVACI6: Coherhcia amb les esmenes que es formulen als 
articles 7 i R .  

27. Esmena núm, 107 

Lletra a) 
Diputat I, Sr. Celestí Scinchez 

23. Esmena dirn. 102 De niodij7cacib 

Diputat i. Sr. Celestí Sánchez 

<<a) Per a I'aprovacib d'aquestes ordenances serli escohda 
la Comissib.. . )) 

._ ._ 

24. Esmena núm. 103 D 'addiciti 

G.p. de/ PSUC 

Al parigraf primer. 

(<. , , Llei, i la propia realitat de/ terme municipal en qüasfib. H 

MOT'IVACIb Preveu situacions no plenament coincidents. 

Lletra b) 

25. Esmena núm. 105 De suprssib 

DMutat 1. Sp: Celestí Sunchez 

Tot el text de la lletra. 

Lletres c) i d) 

26. Esmena núm, 106 De rnodvkacib 

<( c> - Declarar la ((Zona diltenció Especial}) tal com preveu 

- Formular els plans d'actuacii, previstos en I'article 7-5, 

6) Purtici'r amb els brgapzs de la Generalitat : 
- En Iklaboracib del mapu o mapes de vulnerabilitat o capci- 

I Srrtick 7-1, 

així com executar les accions que comportin. 

De supressib 
i de modificacití 

H d !  Particir)ar amb els brgans de la Generalitat. 
cl L'elaboraciu dels mapa o mapes de vulnerabilitat O 

capacitat del territori pel que fa II contaminaciti atmosferica 
que preveu E 'article 5. 

d) La deckaracio' de zona d 'atencio' especial que preveu 
1 'article 7. 

e) En Iu formulacití dei pla preventiu de mesures d'ae- 
tuació en 1~ Z O ~ Q  declarada d "aencití especial i en 1 'execucib 
de les accions que cornporti. 
f3 La declaracití de zona de protecciti especial que preveu 

I 'article 8. 
g) La furmulacití dei pla d 'actuacions especials que preveu 

1 'csrtiele S, i en I'execuciti de les acciom que comporti. 
h) imposar les accions que preveuen els articles 12 i 13, 

privia instruccití del corresponent expedient en qui es 
donara trbmit d'audikncia als interessats i es cornunicara IE 
Sa Generalitat. 

i) Adaptar, si escau, els plams d 'ordena& urbanisdica del 
municipi a les prescripcions d 'aquesta Llei O a les que resultin 
del m p u  o mapes que preveu 1 'article S. 2 d 'aquesta Llei. H 

Apartat 2 

28. Esmena mim. 109 De rnodgicació 

Diputat I, SK Celestí Sánchez 

c( 2. ... vigilar la contaminació atmosfhrica, que 
s'instal-han a purtir de models de difusió atmosfisica, tenint en 
compte la impluntacib indústrial, la meteorologia, la Jisiogmfiu de 
la zona, En el cas que el municipi o municipis qfectats no puguin 
resoldre aquesta qüestib tkcnica, la Conselleria de Política Territo- 
rial i Obres Públiques proporcionar& els e/emmis tkcnics per a la 
seva reatiizacio. H 

29. Esmena n6m. 121 
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(c 2. Els municipis que quedin inclosos en zones deproteccih 
especial segons el que estableix ¡’article 8, hauran ... i Seguretat 
Social Amb aquesta finalitat, s ’establiran en els Press~postos 
de la Generalitat de Catalunya les oportunes línies de subven- 
cions i credits, )) 

LIetra b) 

34. Esmena núm. 122 

Diputat 1. SK Celestí Sánchez 

Lk mod{ficacih 

MOTJVACIÓ: Deslliurar els Ajuntaments d’una carrega de difieil 
suport pes a molts d’ells. (( b) Establir Normes Tkcniques d’emissió i concentracih de 

fons de contaminants.. , )r 

Article 12 

Lletra a) 

Parhgraf primer 

30, Esmena núm. 115 De mod[ficucib 

(<a> .. . atmosfkrica. Aquesta xarxa coordinara les estacions de 
nova creació amb les actualment existents, sigui quina sigui la seva 
titularitat. L’hornologmib i coordinació $‘aquelles estacions corre- 
spond-21 al Dewrtament de Sanilat i Seguretat Social. 

La xamo s’integrara, a ejkctes funcionuls, en la corresponent a 
n i v d  de tot /Estat. )) 

MOTIVACI6: Millorar la redacció, i esclarir titularitat, 

31, Esmena nhm. 116 De modificació 

Diputat I .  Sr. CeIestí Súnchez 

{<a> . . .dependrii administrutivament de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Fhbliques i &A.. . )) 

Parhgraf segon 

32. Esmena n6m. i18 De mod/ficucib 
_. 

Diptot I. Sr. Celesti Sánchez 

Lletra c )  

. . 

35. Esmena núm. 124 D ’addicib 

G.p. delPSUC 

ii c) . . I  de I’atmosfera, d’acord amb les característiques de cada 
terme municipal. H 

MOTIVACIb: Evitar generalitzacions. Concre tar corn petkncies. 

36. Esmena núm. 125 D Úddicib 

DQurat I. Sr. Celestí Súnchez 

HC) ... a terme el Departament &Indústria i Energia i eh 
municipis pgtits que tinguin capacitat tkcnica. w 

Lletra d) 

ParAgraf primer 

37. Esmena núm. 126 De modificacih 

Diputat I. Sr. Celesti Shmhez 

H d) . . xontaminacib atmosferica, en ei cas que els municipis 
q fectuts no tinmin capacitat tkmica. D 

(c .. .hauran d’ésser degudament homdogades pel Departa- 
ment de Poiiíica Territorial i Obres Públiques. H 

33, Esmena núm. 119 De modf‘ficaciÓ 38. Esmena núm. 130 De supressih 
_ _  

G.p. del PSUC 

(< Es coordinaran dinsd’aquesta xarxa., . )) 

Diputat I, Sr, Celestí Sbnchez 

Tot el text d’aquest parhgraf. 
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Addició #una nova lletra (< 1. , . ,a proposta deis Ajran?umenrs. H 

- MOTIVACI~: Com petbncies. 
39, Esmena núm, 134 D ’addicib 

G p .  de Centristes 
44, Esmena núm. 141 D ’addicib 

G.p, delPSUC 
D’una nova lletra. 

<( e) Establir la partici)ucib dels Gabinets Provincials de Segurc- 
tat i Higk?ne del Treba!! en /‘actuaci6 Contrff ¡Q contaminacib 
ambiental, i la co!-labclraciÓ del Centre d’lnvestigaciÓ de Ihxtiíut 
Territorial de Seguretat i Higiene de Barcelona. N 

Article 13 

<( 1. ... es fixin en el pressupost de la Generalirat, en els 
P h s . .  )) 

MOTlVACI6: Obvietat , 

Apartat 2 
40. Esmena núm, 135 De supressiu 

G.pn delPSUC 45, Esmena niim. 343 De supressió 

(< .., en els suposits que preveu I’article 4 dhquesta Llei,.. H Gepm delPSUC 

MOTIVACI6: No només en I’article 4. (< 2. . . .atmosfkrica, prejerentment quan siguin imposades per 
Ixddministracib de la Chwalitat. )> 

MOTIVACI6: Discriminació cap a d’altres entitats de 
l’administracib. 

41. Esmena nCm, 136 De modflcmib 

G.p. del PSUC 46. Esmena nlm, 144 De mod/ficmib 

H .  ..article 4, atesa la swa utilitot pfiblica es podran impusar als 
efectuts les curregw que es considerin necessaries, d’acord amb la 
kgislacib vigent. H 

Diputar 1, SK Celestí Sánchez 

2, . ..preferentment quan siguin imposades per els muni- 
cipis a fec fats. r) 

MOTIVACIO: No només servituds. La indemnització no ha 
d’ésser prkvia. 

AddIci6 d’un nou apartat 

Article 14 

Apartat 1 
47. Esmena nlim, 149 D irrddicib 

Dljlutat I, Sr. Celestí Súnchez 

42, Esmena n4m, 138 

Diputat 1. Sr. Celestí Sánchez (< 4. Eis Ajuntaments afectats podran accedir a subvencions 
per a cobrir els objectius d hqquesfa Llei, )) 

H 1. ... les activitats i Aajuntarnevrts afectats per les 
disposicions ... Consell Executiu, a proposta dels municipis ufec- 
tats i amb !’informe de Ja Comissi6 Central á‘Indústries i Activitats 
Cluss/ficodes si escau. H 

Article 15 

48. Esmena num, 169 D ’addicib 

G p ,  delPSUC <( 2. ... Generalitat i els Batlles afectats en aplicació.. . M 
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Addiciii de nous apartats 

49. Esmena núm. 170 D ’adúicib 

G p .  de Centristes 

Article 17 

Apartat 1 

Lletra a) 

D’un nou apartat. 53. Esmena núm. 156 De supressib 

<( S. S’establisan programes d’investigacib en cooperacib amb 
centres cientifcs i tkcnics, tani públics com privats, a fi i efecte de 
complir amb el que ordena Ibrticle ]OrJ osxgurm la colhboracib 
entre els djferents departaments amb atribucions sobre el medi am- 
bient atmosfiric, i elaborar programes preventius amb h e  objecti- 
va i coordinats a Iiirnbit nacional. 

Determinar, per a la correcta Caplimcid dbquesta Llei, els An- 
nexos tkcnics correspnents i la seva correlucib amb eis Annexus de 
la Llei 38/72, dei 22 de desembre, sobre Proteccih del Ambiente 
A tmosfirico. M 

50. Esmena núm. 171 D Irddicib 

D’un nou apartat. 

<( 5. Aquest fons serh descentralitzat per assegurar que els 
municipis u agrupacib de municipis afeclats tinguin els mitjans 
necessaris per a ¡’aplicació dirquesta Llei, o 

Article 16 

. . . - . -. . . - - .- 

Diputat I. SK Celestí Sánchez 

Tat el text de la Iletra. 

Lletra b) 

54. Esmena núm. 160 De mod[flcuciÓ 

DQutat I. SE Celestí Sáprchez 

<<b) Als Directors Generals, competents per rab de la 
matkria i batlles ufectats, quan la quantia no ultrapassi les 800 
OOOpssefex )) 

Lletra c) 

55. Esmena núm. 162 De modjTcaci6 

Diptstat 1. ,% Celestí Sánchez 

~ c )  A I  Conseller de Govmmió, quan la quantia ultrapassi 
les 800 000 pessetes i fins a 5 500 O00 pessetes. )) 

Apartat 2 

Lletra d) 
51. Esmena núm. 151 D ’addicib 

i de supressib 

Diputat I. Sr. Celestí Sánchez 56. Esmena núm. 164 De modfimcib 

Dlputat I. SE Celestí SlEnchez 
<< 2. El Consell Executiu a proposto dels butlles, determinarh 

(<d) Al Consell Executiu quan la quantia excedeixi de 5 reglamentariament., , infraccions, la reincidkncia, la 
intencionalitat, o la repercussió sanitiria, social.. . H 500 O00 pessetes. )) 

Apartat 3 
Apartat 2 

52. Esmena nkm, 154 D ‘addicíb 

Diputat I. Sr. Celestí Shnchez 
57. Esmena núm. 165 De supressib 

Di’tut I. Sr. Celesti Sanchez 

Tot el text de I’apartat. 
(< 3. ... estableix la legislacib laboral, garantint salaris i llocs 

de treball durant el temps necemri. H 
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eh danys presm2s O pohmials en les persones com Q cunseqüeprcia 
de la reakzacib d’aquelles activitats. H De mod@cació 58. Esmena núm. 166 

G.p. del PSUC MOTIVACI~: Necessitat de cornenFar a avaluar danys, no nomes 
concent racions. 

c< 2, En les t< Zones d’atencib especia/)> els alcaldes o presidents 
de Corpracib procediran CI aplicar les sancions previstes en I ‘article 
13, p n t  1 b). En el supbsit contemplat en I”atic1e 7, punt 3, corre- 
spundru al Consell Executiu, prkvia comunicocib a la Corporacib 
corresponent. )) 

MOTIVACId: Coherkncia amb les esmenes a l’article 7. 

Disposicions Finals 

Primera 

Article 18 

EncapCalamen t 

62. Esmena núm. 179 D SrddiciÓ 
i de modifieacid 

Diputat 1, Sr. Celestí Sánchez 

H ... i Obres Phbliques i els Municipis afectats, elaboraran els 
59, Esmena núm, 174 D~ modificació mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori que s’assenya- 

len en i’artide 5-2, quan no estiguin fers, de les zones segiients: 
G.p. deiPSUC M 

<( ... refereix l’article 17seran ... D 

MOTIVACI6: Pel fet d’ésser obvi. 
63, Esmena nÚm, 182 D ’addició 

Lletres a) i b) 

60. Esmena núm. 175 De modflcmib 
i de suprmsid 

Diputat I .  Sr. Celesti Sánchez 

(<a> Les resolucions dels Batlles i Directors Generals seran 
recurribles en alGada davant del Conseller de Governmi& 

b) Les resolucions del Consell Executiu, dels Consellers de 
Governacií5 i dels recursos d’alguda posaran fi a la via 
administrativa. )) 

Addició d’un nou article 

61, Esmena nlirn, 177 D ’addiCiQ 

G.p. delPSUC 

Diputat I. Sr. Celestí Shchez 

- Comarca de la Selva 
- Comarca del Bages 

Segona 

64. Esmena nhm. 189 De mod!‘ficaci¿i 

Diputat I. Sr. Celestí Sdplchez 

<c EI Departament de PoEitica Territorial en el termini d’un 
any.. . totes les estacions sensores existents en I’actualitut. H 

Tercera 

D’un nou article, 65. Esmena núm. 193 D ’addició 

((Article 20 
Amb una periodicitoat mensual, les corporacions locals, i 

subsidihriament, el &partment de Sanitat i Segureiat Suciul, pro- 
cediran a í’anlrlisi en forma aleatbria dels aparells respiratori, 
digestiu i pell, dels ciutadundunes residents en zones de concen- 
traci6 d ‘activitots potencialment contaminants, a fi d’avalum no 
només les concentracions de mathies o formes contarninanís, sin6 

Diputat i. SK Celestí Sánchez 

<<Ei Departament de Sanitat i Seguretat Social, en ei termini 
d’un any, informarh i recomanat2 els nivelIs de jons, fent abans 
de dictaminar-les ei correSpOnent estudi epistemolbgic en el cas de. 
que els inlanicipis qfectats no ho estiguin fpnt ja. El Departament 
de Polirica Territoriaidictara les normes necessaries per a.. , >) 
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66. Esmena nCm. 194 D ’addició 

<( ... htmosferica. En cap cus aquestes normes podran afectar 
el normal dmcnvolupamcplr de k s  compefkncies municipals en 
aqrrtw comp. 1) 

MOTIVACI6: Respecte competkncies. 

Addicii, d h a  nova Disposicih Final 

D’una nova Disposicib Final. 

<< Sisena 
En un termini maxim d~ 6 mesos el Consel! Executiu d~ la 

Generalitat, desenvoluparia reglumentirriamen f aguesfa Llei, amb 
indicaci6 expressa dels nivells d kmissiu i d’immktib que regiran a 
Catalunya, els quals se situaran -com u mínim- al nivell dels ac- 
tualment vigents dins la Cornunitot Econhmicu Europea. 
Tanmateix> e/ reglament centemplaru una Ilisia nu excloent u‘bccti- 
vituts pu~ncialmen~ con famiuiants. M 

MOTIVACIÓ: Necessitat d’incrementar el rigor als nivells, 

Exposicici de Motius 

Addicii, d’una nova lletra 

68, Esmena nfirn, 205 D ’addicib 

D’una nova lletra A). 

H A )  L’aire és un element indispensable per a la vida i, així la 
seva utilitzucih ha d’esfar subjecte a unes normes per a evitlrr EJ 
detmiorarnent de la seva qualitat per &Lis o fis indegut d’aquest, de 
tal manera que es preservi la seva puresa dintre d’uns limits a f i  de 

pertorbur el desenvulupament normal deis éssers vius sobre la 
terra, ni posin en p d l  el patrimoni artístic i natural de la Humni- 
tut que aquesta gcnmació ré el dmre de potegis per a Ilegur un 
w6.n net i habitable a les generacions iieljbttrr. L’airc, d’alrra 
banda, és un bé comú limitat i, per tanf, la seva utilitzucib ofmkih 
s’haurh de supeditar als superiors in iermos de la comunitat 
davuprt els interessos individuals. 

Ppr taptt, la suturucib del mitja atmosjkric per les emissions dhrz 
,fucus contaminador pertanyent a Una aeiivitat que, j ins  i tot com- 
plint les normes sobre niveIJs rnhxims dkmissib, aporti a la comuni- 
tat uns beneJicis que no compnsin els pmj-judicis que pudu& a la 

salut p iX~i i~a  o bé que q#kctin I”home, els animals, els wgetaJ-T o les 
seves propietats, pdru k w r  declarada i/legu/ i 1 ’activitat causant 
d’aqlaesta pertorbació se sometra per b forca del Dret a normcs 
dkrnmissiri més esttktes aafi de deixar pas a aEíres activitats que satis- 
.facin mihr  els interessos euonbmics, socials i comunitaris. M 

Lletra B) 

69. Esmena núm. 210 

(I RI Els principis inspiradors d’aquesta Llei aburdaran jbna- 
mentulmen! la CUMSQ sense descurar cls e#ecre.s de la eonfuminucih 
a tmu.@rica. 

Pel que fa a la defensa preventiva de la contarninacib: 
Es preveu una comperkncia més trrnpliu de l2dministrmib Local 

fani pe1 que j a  a l’uplicució de IPS k i s  com a In disposicii, dds mit- 
jans econbmics que hob facin possible. 

Es preveu I’elaboracib d’un mapa o mapes,. I >) 

Lletra C) 

TO. Esmena nhrn. 211 De modijkacib 

Diputat I. Sr. CelestÍ Sánchez 

<rC) Pd que f a  a la restauració de /’ambient atmosfhk, con- 
templa les situacions dbgseyjament esporhdic o accidental, u de 
caire mks permanen!, de Iu contarninacib afmusf?rica, tal com ho 
fa la legislació de I’Estar i l2rticfe 10-1-6 de IEsfatut de 
Catalunya, que dbna la cupaeirat al Porlament de Catalunya 
(t d’estublir normes addicionals de proteecib N. L’uctuucib de la 
Generalitat serh sempre cornplemerithriu de la deIs municipis 
gfectats, en la declarueib de les situacions d’armciu u de proteccib 
especials per a determinades zones i en la jormu!uciÓ i aplicaci6 
deis plaans de mesures d’actuacir) que pemetr im de rmoldre les situ- 
acions de perill, insalubritat, nocivita t o molrl.sfiu greus creades en 
aquestes mateixes Z Q I Z ~ S .  )) 

Addició d’uuna nova lletra 

71. Esmena núm. 224 D ’addicib 

Diputat I. Sr. Celesti Scínchez 

D’una nova lletra. 

< I D )  Pel yue,Ju a la proteccici amb mesures rcpressives, t’s 
preveu la passibilitat d’imposici6 de sancions pecuniliries en quantia 
sivficient pmquk puguin complir la seva funcib de di.wuacib o, 
hdhuc, pot arribar u la supr~ssr‘h de I ’activitat, i e~ &termina 
quines s6n les auforitats i els brgans amb capacitat per a imposur 
les sancions esmentades. )> 
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PRE IDfi 

PROJECTE DE LLEI DE PULÍTICA TERRITORIAL (Reg. 6136) 

DICTAMEN DE LA COMISSI6 DE POLfTICA TERRETORIAL 

JCiA DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Butlletí Qficial del Parlament de Catalunya el Dictamen 
de la Comissi6 de Politica Territorial sobre el Projecte de Llei 
de Politica Territorial (Reg. 6136) i de les esmenes i vots par- 
ticulars reservats per a defensar davant el Ple. 

Palau del Parlament, 3 1 d’octubre de 1983 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 
27 d’octubre de 1983, ha estudiat el text del Projecte de Llei 
de Política Territorial, rem& pel Consell Executiu de la 
Generalitat, l’informe de la Fonkncia i les esmenes presen- 
tades pels Grups parlamentaris i els il-lustres senyors Diputats. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades per Ia 
Comissió, i d’acord amb d1b que disposa I’article 91.3 del 
Reglament del Parlament, ha acordat d’establir el Dictamen 
següent: 

PROJECTE DE LLEI DE 
POL~TIGA TERRITORIAL 

El desenvolupament econbmic modern ha anat lligat a tot 
de canvis profunds en la distribució de la població i de les acti- 
vitats en el territori, L’augment de pes relatiu de la indústria i 
dels serveis ha significat un rhpid creixement de les zones del 
litoral i del pre-litoral, sobretot dels nuclis urbans, així corn un 
procés de despoblament d’una gran part de la Catalunya 
interior. 

Actualment aquesta tendknda de despoblament no s’ha 
aturilt, si bk cal subratllar que n’hi ha una part significativa que 
no es pot atribuir a1 desviament del treball des del sector 
agrícola cap a altres sectors -com en general se segueix dels 
progressos tkcnics--, sinó que respon a l’existhcia d’uns 
nivells de renda i de qualitat de la vida que sovint es demostren 
inadequats al m6n rural i al dinamisme real -perb 
insuficient- dels nuclis urbans de la Catalunya interior. 

D’nltra banda, determinades zones de la CataIunya litoral 
pateixen problemes de congesti6, amb el consegüent impacte 
negatiu sobre la qualitat de la vida i sobre I’efichcia de les acti- 
vitats economiques. 

Per aixb cal emprendre una politica equilibradorn que afavo- 
reixi l’extensib, per tot el territori, dels nivells de renda i de 
qualitat de la vida adequats i que, impulsant l’aprofitament ra- 

c i~na l  dels recursos locds disponi bIes, corregeix la tendkncia 
que mena al debilitament i al desaprofitament del territori, 
d’una banda, i a I’excessiva concentració de població i 
d’activitats, de I’altra. 

Els objectius d’aquesta Llei són, doncs, diversos. En primer 
lloc, fomentar una distribució equilibrada del creixement per 
tal d’assolir uns nivells de renda adequats a tot el territori. En 
segon lloc, promoure un creixement ordenat des del punt de 
vista de les implantacions sobre el territori per tal d’afavorir 
una efichcia més gran de les activitats economiques i una 
millor qualitat de la vida. En tercer lloc, afavorir el creixement 
economic de Catalunya i lluitar contra l’atur. 

Els instruments que aquesta Llei crea, concordants amb els 
objectius anteriors, són destinats a potenciar i a ordenar el 
creixement, En aquest Úitirn ambit, els instruments previstos 
han de constituir un marc per a E’aplicació de la legislació ur- 
banística mitjanqant la qual cal arribar a la qualificació oportu- 
na del $01. 

Carticle 40 de la Constitució espanyola determina que els 
poders pliblic han de promoure les condicions favorables al 
progrés social i econbmic i a una distribució mes equitativa de 
les rendes regionals i personals. L‘article 45 determina que els 
poders públics han de vetllar per la. utilització racional de tots 
els recursos naturals amb l’objectiu de protegir i millorar la 
qualitat de la vida i de defensar f restablir el medi. Es 
convenient, doncs, que la Generali tat de Catalunya desplegui 
una política territorial que assumeixi I’objectiu d’assolir ’uns 
nivells adequats de renda i de qualitat de la vida en tot el 
territori, d’acord arnb el que defineix la Constitució, fent Gs de 
les cornpetencies que li atribueix 1’Estatut de Catalunya, espe- 
cialment I’artide 9.9. 

Capítol I 

Disposicions generals 

AríicIe 3 

I, Aquesta Llei té per objecte d’establir les directrius &or- 
denació del territori catali i de les accions administratives arnb 
incidkncia territorial a Catalunya, per tal de corregir els dese- 
quilibris que s’hi produeixen i assolir un benestar més gran de 
la població. 

2. Les mesures d’acció territorial s’han de dur a la practica 
d’aacord amb els diversos instruments de planificació i amb 
aquesta Llei. 

Article 2 

1. L‘AdministraciÓ de la Generalitat, aplicant les prescrip- 

I - --- 

javier
I
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cims d’aqucsta Llei, ha de prendre les mesures necesshries 
per a assegurar la utilitzacib adequada del territori i per a pro- 
moure el desenvolupament socio-econbmic amb criteris 
d’equilibri social i territorial. 

2. Les entitats Iocals han de participar en I’assoliment dels 
oh-jcctius d’aquesh Llei mitjancant l’excrcici de les cornpetbn- 
cies que els són prbpies. 

3. En les actuacions regulades pcr aquesta Llei s’han d’ob- 
serviir també les prescripcions de la legislació especial que són 
aplicables als diversos sectors implicats. 

Article 3 

Les mesures que adoptarh I’Administracib de la Generalitat 
en el marc d’aquesta Llei han d’ésser les adequades per a: 

a) Fomentar el creixement economic, l’augment del nivell 
de vida i la millora de la qualitat de la vida especialment a les 
zones del territori que paleixen problemes de despoblament, 
de regressió o d’estancamenl. 

b) Regular el creixement econbmic i d’activitats a les zones 
que pateixen problemes de congesti6, a fi de millorar-hi la 
qualitat de la vida i de fomentar-hi el creixement d’altres 

c) Fomentar una qualitat de la vida millor en tot el territori. 

Capítol I1 

El Pia Territorial General 

Article 4 

1 .  El Plu Territorial General ha de definir els objectius 
d’equilibri territorial d’inleres general per a Catalunya i ha 
cl’ésser el marc orientador de les accions que s’emprendran per 
a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econo- 
mica als espais territorials idonis. 

El Pla Territorial General ha de tenir per Bmbit d’apli- 
cacib tot el territori de Catalunya. 

2. 

Article 5 

1. El Pla Territorial General ha d’incloure les determina- 
cions següents: 

a) La definició de les zones del territori amb caracteri- 
stiques homogenies per raó del potencial de desenvolupament 
i de la situació sbeio-econbrnica. 

b) La indicació dels nuclis de població que, per les seves 
característiques, hauran d’exercir una funci6 impulsora i 
reequ ilibradora. 

c) La determinació deis espais i dels elements naturals que 
ca2 conservar per raó d’interks general referida a tot el territori. 

d) La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’espe- 
cia1 interhs que cal conservar o ampliar per les seves caracteri- 
stiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

e) La previsió de I’emplaGarnent de grans infrastructures, 

especialment de comunicacions, de sanejament i energetiques 
i d’equipaments d’interks general, 

f) La definici6 dels hmbits d’aplicació dels plans territorials 
parcials que s’hauran d’adcquar als hmbits establerts en la 
divisió territorial de Catalunya; es poden agrupar unitats supra- 
municipals o comarcals, pero en cap cas no es poden dividir. 

g) La definició dels irnbits d’aplicació dels plans territorials 
parc i a 1 s. 

2. Les determinacions del Pla Territorial General s’han 
d’establir en els documents següents: 

a) Els estudis d’infocmwi6, amb els plinols corresponents. 
b) La membria explicativa del Pla, amb l’enumeració de les 

c) L’expressib grifica dei Pla. 
d) L’estudi economic i financer. 

mesures previstes, així corn dels objectius. 

Article 6 

En la. definició dc les zones a que es refereix I’article 5.l.a) 
s’han d’establir com a mínim les categories següents: 

a) Zones deprimides: territoris amb nivell de renda relativa- 
ment baix, amb tendencia al despoblament o amb problemes 
cl’estancarnen t econhic .  

b) Zones de desenvolupament: territoris on el creixement 
es produeix esponthiament i que tenen capacitat cle continuar 
creixent ordenadament. 

c) Zones congestionades: territoris on I’elevada densitat de 
pobiacih i d’activitats crea diseconomies i problemes creixents 
de qualitat de la vida. 

Article I 

Als efectes del que preveu Z’article 5 , l . b ) ’  s’han dc 
diferenciar, com a mínim, els tipus de nucli de poblacici 
segiien ts: 

a) Nuclis amb capacitat de creixement situats en zones dc 
desenvolupament i amb capacitat d’afworir la concentració 
d’activitats i d’economies externes. 

b) Nuclis de concentració situats en zones deprimides. 
c> Nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments 

d) Nuclis que poden tenir una funció de reequilibri i de de- 
d’ambit suprarnunicipal. 

scentralització en l ’ A r n  bit de zones fortament congestionades. 

Article 8 

1. El Consell Executiu, vist un informe de la Comissió de 
Coordinació de Política Territorial i desprks d’una anilisi pon- 
derada de les diverses alternatives possibles, adoptarii un 
acord en el qual concretaril les finalitats i els objectius polítics 
del projecte del Pla Territorial General, Eacord ha cl’indicar 
també els terminis d’iniciació i de realització dels treballs i s’ha 
de pu bl ¡car en el Diari Oficiar de la Generalifat, 

2. L’elaboració del projecte del Pla Territorial General cor- 
respon al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, d’acord amb els al tres Departaments. 
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3. En el procediment de formulaci6 del Pla Territorial 
General cal tenir en compte les previsions de I’AdministraciÓ 
de 1’Estat en les materies de compethcia seva. 

4. El projecte del Pla Territorial General ha d’ésser sotmks 

4. Els plans d’ordenació urbanística han d’ésser coherents 
amb les deteminacions del Pla Territorial General i dels plans 
terri torials parcials i facili tar-ne l’acompf iment . 

a la consideració de les institucions i dels organismes següents: 
a) L’AdministraciÓ de I’Estat, mitjanGant la Delegacib 

General del Govern. 
Capi tol I11 

b) Les entitats locals supramunicipals amb finalitats 

c) Eis municipis. 
5 .  Es crea la Comissió de Coordinació de la Política 

Territorial, dependent del President de la Generalitat de 

Els pians territorials parcials 
generals. 

micle12 

Catalunya, que es compon d’un representant de cadascun dels 
Departaments de la Presidkncia, de Governació, d’Economia i 
Finances, de Política Territorial i Obres Públiques, 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball. 

6. El Departament de Política Territorial i Obres Pribliques 
ha de trametre e€ projecte del Pla Territorial General a la 
Comissió de Coordinació de la Política Territorial, que n’ha 
d’elaborar un dictamen per al Consell Executiu. 

7. El Consell Executiu, rnitjanqant el projecte de llei 
corresponent, ha de proposar al Parlament l’aprovaci6 del Pla 
Territorial General. 

1. Els plans territorials parcials defineixen els objectius 
d’equilibri d’una part del territori de Catalunya i són el marc 
orientador de les accions que s’ernprendran. 

2. L‘ambit dels plans territorials parcials és com a mínim 
d’extensió comarcal, i pot agrupar les unitats comarcals estab- 
lertes en la divisió territorial de Catalunya, perb en cap cas no 
les pot dividir. 

3. Els plans territorials parcials s’han d’adaptar ai Pia Ter- 
ritorial General de Catalunya i constituir-ne I’esplanacib en la 
part del territori que afecten. 

4. Només es formularan plans territorials parcials quan ho 
preveura expressament el Pla Territorial General o quan el 

Article 9 Consell Executiu ho determinarh. 

1, Correspon al Parlament i’aaprovitcib del Pla Territorial 
General, així com la dels projectes de modificació si són con- M i d e 1 3  
siderats C Q ~  a tals pel mateix Parlament. 

2. Cada dos anys el Consell Executiu ha de redactar una 
membria sobre l’aplicació del Pla Territorial General i donar 
compte al Parlament de l’acompliment de les previsions del 
Pia i del seu desenvolupament en plans territorials parcials. 

El Consell Executiu ha de redactar un programa anual o 
plurianual per a la realització de les determinacions principals 
del Pla Territorial General de Catalunya, el qual programa s’ha 
d’incosporar als Pressupostos de la Generalitat i ha d’ésser 
aprovat pel Parlament conjuntament amb aquests. 

3 .  

1. Els plans territorials parcials han d’incloure C Q ~  a 
mínim: 

a) La definició dels nuclis especialment aptes per a establir- 
hi equipaments d’interks comarcal. 

b> L’assenyalament dels espais d’interes natural. 
c) La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’espe- 

cia1 interks que cal conservar o ampliar per les seves caracterí- 
stiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

d) L’emplaqament d’infrastructures. 
e) Les irees de proteccib de construccions i d’espais natu- 

rals d’interes histbrico-artístic, 
Article I0 f) Les previsions de desenvolupament sbcio-econbmic. 

g) Les determinacions per a la planificació urbanistica. 
2. Les determinacions dels plans territorials parcials s’han 

a) Els estudis i els planols d’informacib. 
b) La memoria explicativa del Pla, amb la definició de les 

c) L‘estudi econbmlc i financer de valoracib de les accions 

d) Els plhnols i les normes d’ordenació. 

Al comenpiment de cada legislatura s’han de revisar i 
modificar, si escau, les bases d’actuaci6 assenyalades inicial- 
ment i els objectius. 

de Cm~retar en eh dOcuments s%iients: 

accions territorials priorithries en relació amb els objectius. 

territorials prioritaries. 
Article 11 

1. EI Pla Territorial General defineix el marc de coherh- 
cia de tots els plans, programes o accions amb incidencia 
territorial, els quals n’han de tenir en compte les orientacions. 

2. De manera particular, els plans territorials parcials han 
de desplegar les determinacions del Pla Territorial General de 
Catalunya, precisant-ne I’abast perb no alterant-ne les 
prescripcions. 

3. Els plans sectorials previstos en aquesta Llei s’han 
d’adaptar a les orientacions dels plans territorials, cosa que 
caldrh justificar expressament. 

Article 14 

1. L‘acord de formulaci6 de plans territorials parcials ha 
d’ksser adoptat pel Consell Executiu a proposta del Departa- 
ment de Politica Territorial i Obres Phbliques o, si escau, a ini- 
ciativa de les entitats locals incloses en un dels hmbits definits 
pel Pla Territorial General. 
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Perquk les entitats locals puguin exercir aquesta iniciativa 
caldrB com a mínim I’acord dels dos tenps dels municipis afec- 
tats i que aquests representin eis dos terqos de la població de 
1’8rnbit. 

2. L’elaboracib dels d a n s  territorials parcials correspon al 
Departament de Política territorial de la Generalitat o als ens 
locals de la zona afectada, en la forma establerta per 
reglament. En qualsevol cas $hi ha de garantir la participacio 
dels Departaments de la Generalitat i de les entitats locals 
afectades. S’ha de consultar, si escau, I’AdministraciÓ de 
]’Estat. EI projecte del pla s’ha de sotmetre a informació 
pública. 

3 ,  E‘aprovaciÓ inicial i provisional dels plans territorials 
parcials correspon al Departament de Política Territorial o a 
les entitats locals que l’han elaborat, segons el procediment es- 
tablert per reglament. L‘aprovacib definitiva dels plans parcials 
correspon al Consell Executiu, vist u n  dictamen de la 
Comissió de Coordinació de la Politica Territorial. 

Article 15 

2. Els plans territorials sectorials han de tenir com a iimbit 
cl’aplicació tot el territori de Catalunya. 

Article 1.9 

1 . L‘aprovació dels plans territorials sectoriah correspon 

2. Correspon a cada Departament: 
a) Elaborar els plans terri torials sectorials de cempetkncia 

b) Consultar els organismes adequats sobre Ia idoneitat 

c) Proposar al Consell Executiu l’aprovacib dels plans. 
3. El Departament de Politica Territorial i Obres Públiques 

ha de col-laborar amb el Departament responsable en I’elabo- 
ració del pla sectorial i emetre’n un informe preceptiu. 

al Consell Executiu. 

seva. 

dels plans. 

Capítol V 

1. En la modificació dels plans territorials parcials s’han 
d’observar els mateixos tramits previstos per a elaborar-los. 

2. Si el Pla Territorial General sofreix modificaciones, els 
plans territorials parcials s’hauran d’adaptar a la redacció defi- 
nitiva d’aquest . 

Actuacib pública 

Adide 20 

1 .  Correspon a cada Departament de la Generalitat de 
, portar a terme les inversions i les actuacions de competkncia 
seva en l’execució dels plans terri torials. Article 16 

1. Els espais naturals i les terres agrícoles qualificats 
d’especfal protecció als plans territorials parcials no poden 
ésser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació de la 
seva destinacib o naturalesa o bé que lesionin el valor específic 
que es vulgui protegir. 

2. Eis sds  en qu& es preveu de situar-hi infrastructures 
han d’ésser afectats a la finalitat corresponent. 

Capi tol IV 

Els plans territorials sectori als 

2. Les entitats locals han de portar a terme les inversions i 
tes actuacions corresponents en l%mbit de les seves 
com pelencies. 

Article 21 

EI Consell Executiu, vist un informe de la Comissió creada 
pel parigraf 5 de I’article 8, ha d’establir les mesures de coordi- 
nació pertinents amb els plans i amb els programes de 
col-laboraci6 de la Generalitat amb les corporacions locals, 
aixi com amb els plans i amb els programes gestionats per les 
entitats locals supramunicipals. 

Article 17 
Article 22 

1. Els plans d’incidencia territorial que elaboraran els 
Departaments de la Generalitat tindran el caracter de plans ter- 
ritorials sectorials i es formularan quan el Consell Executiu ho 
determinarh. 

Si no hi ha cap entitat local amb competencia sobre tota la 
zona afectada per a portar a terme els plans territorials parcials, 
es promourri, si escau, la constitució d’una mancomunitat o 
una agrupació de municipis o de comarques. 

Article 18 
Article 23 

1. Els plans territorials sectorials han de contenir una esti- 
maci6 dels recursos disponibles, de tes necessitats i dels 
deficits, territorialitzats en el sector corresponent. També han 
de contenir la determinació de les prioritats d’actuacib i la defi- 
nici6 d’estandards i normes de distri bucib territorial. 

Les actuacions que tenen per objectiu de contribuir al reeq- 
uilibri territorial s’han d’adoptar en funció d’un diagnbstic 
dels dbficits i de les potencialitats de la zona i sempre d’acord 
amb els plans aprovats. 
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Article 24 

El Consell Executiu ha de prendre les mesures necesshries 
perque les empreses i els serveis p~íblics ajustin les seves actua- 
cions a les determinacions dels Pla Territorial General i dels 
plans parcials. 

Capí tol VI 

Instruments de foment i 
d’orient acih 

Article 25 

1. Es poden concedir subvencions i estirnuls fiscals per a 
ampliar o per a crear activitats privades de caire industrial, 
artesanal, turístic, agricola, ramader i forestal i per a millorar la 
productivitat d’cxplotacions existents de caire agrícola, ramad- 
er i forestal. 

2. Es poden concedir també subvencions i estímuls fiscwfs 
al trasllat d’indiistries de zones congestionades a zones depri- 
mides o a nuclis amb capacitat de creixement situats en zones 
de desenvolupament. 

3. Les subvencions i els estímuls fiscals s’han de concedir 
d’acord amb els principis de publicitat, d’igualtat i 
d’especifici tat. 

4. Tenen prioritat les activitats que s’ajjusten en el grau 
més alt als objectius d’aquesta Llei i A les determinacions deis 
plans territorials. 

5 .  En tots els casos és un requisit imprescindible la viabili- 
tat cconbmica a termini mitji de les ampliacions o de les noves 
activilats o bé la viabilitat dels projectes de millorament, que 
han d’ésser examinats expressament, i la comprovació que la 
subvencih o l’estímul fiscal s’apliquen al fi per al qual han 
estat conccdits. 

6. Les subvencions i els estímuls fiscah poden tenir im- 
ports variables segons el tipus de zona i cl’activitat, dins els 
limits determinats per reglament. 

les que, tot augmentant la productivitat, incrementen l’ocu- 
pació de mi d’obra. 

Article 27 

1. Les emissions de valors d’empreses destinades a fina- 
nGar inversions de primer establiment o d’ampliació 
d’instal-lacions en zones deprimides o de desenvolupament 
poden ésser qualificades com a computables dins el coeficient 
d’inversió obligatbria de les Caixes d’Estalvis. 

Els préstecs poden esser qualificats, així mateix, de 
regulacii, especial en relació amb el subcoeficient corresponent 
d’invessions obligatbries de les Caixes d’Estalvis. 

2. 

Article 28 

Les noves activitats industriak i comercials promogudes en 
zones molt congestionades que contribueixen r? agreujar Ia 
congestió poden ésser sotmeses a gravhmens especials. Una 
llei del Parlament ha de regular les condicions d’aquesis. 

Disposició Zkansithria 

Pel que fa a l’iimbit comarcal a quk es refereix aquesta Llei, 
s’entendra que l’espai geogchfic ocupat per cada comarca és 
í’establert en la divisió comarcal decretada el 23 de desembre 
cle 1936, mentre la llei de divisi6 territorial de Catalunya de 
que parla I’article 5.3 de E s t a t u t  i la legislació que en materia 
de regim local elaborari el Parlament en Ú s  de la competencia 
que l i  atribueix l’article 9.8 de ]‘Estatut no ho hauran disposat 
alt rament, 

Disposicions Finals 

Primera 

S’autoritza el Consell Executiu perqui! dicti les disposicions 
necessaries per a desplegar f aplicar aquesta Llei. 

Article 26 

I .  Especialment es poden concedir subvencions o estímuls 
fiscals a activitats noves o a I’ampliació de les actuals, si es 
localitzen en zones deprimides, S’ha de considerar com a 
factor fonamental el nombre de llocs de treball permanents 
creats i valorar la capacitat de crear-ne indirectament. 

2. LCS subvencions o els estirnuls fiscals al millorament cle 
la productivitat de les explotacions agrícoles, ramaderes i 
forestals s’hm de concedir preferentment si aquestes es localit- 
zen en zones deprimides i tenen un significat estratkgic en I’es- 
tructura econbmica cl’una Brea del territori i ,  encara, si i’activi- 
tAt Bs sotmesa a desavantatges relatius, Són preferents també 

Segona 

Dins les competimcies de la GenerPitat, resten sense efecte 
les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta Llei. 
Abans de sis mesos el Consell Executiu ha de publicar un 
decret que precisi I’abast d’aquesta disposició. 

‘ 

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 1983 

El Secretari en funcions El President de la Comissi6 
Agustí Forné Esteve Tomis 
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ESMENES I VOTS PARTICULARS RESERVATS PER A DEFENSAR DAVANT EL PLE 

1, Esmena a la totalitat, de retorn 

Diputat 1. SE Celestí Shnchez i altres I. Srs. Diputats 

H A la sessió del 10 de setembre de 1 981 de la Comissió de Politi- 
CA Territorial aparegué amb claredat la necessita? dhn Pia Territo- 
rial de Cafaiunya; les diferkncies upregueren sobre IQ manera 
com elaborar-ne el contingut, I’execucib i el semiment. 

Els comunistes creiem que un Pla Territoriai de Catalunya ha 
de tenir com a o@ectiu principal IQ reabsorcih de les actuals desi- 
gualtats pruductives i /‘accés als equipaments cokf ius.  Ha de pre- 
veure i impulsar una mplotacib harrnbnicca dels recursos naturals 
de tot el territori de Catalunya en funcib dels interessos de la gran 
majoria de catalapss; la protecció del medi i la superacib dels dese- 
quilibris ecolhgics, la utilitzaciti racional dels recursos naturals i la 
miílora de la xarxa de comunicacions, la pruteccib de la indústria 
de 1 ‘interior, la descongestib i IQ reordenacib de les activitats eco& 
miques i de residincia de im brees que han arribat a cotm lh i t  de 
saturacib, en particular 1 %rea metropolitana de Barcelona; la 
potmciaciÓ de les capilals comarcals i de les ciutats migunes. 

Per a portar endavant aquest pla s’haura de coordinar la planifi- 
cacio de la Generalitat amb la dels organismes comarcals. 

En aquest sentit, la necessuria programucib dbnu piitica d e -  
quada d ’egui’rnents - hospitals, escoles, comunicacions, centres 
d’assistkncia social, etc. -, s’haaurh de, fer a partir dei do& criteri 
de les necessitats dernugrirfiques i de Iu urgkncia de mantenir la 
m a t e h  qualitat de vida en tots els rucons de Catalunya. Tot a k b  
amb un contingut ecolhgic, tenint en compte el paper de la 
Mediterrania, de les aigües a Catalunya, dels parcs naturuls, de 
les mines a cel obert, de furestació, etc. 

A!?! cubtic desen volupament prurnogut per /’ucumu!acib capitalista 
durant la dictadum i I’especulacib úqferrnuda sobre ei patrimoni 
coldectiu, especiaiment del sol urba, han produi? danys quasi irre- 
parables respecte a les condicions de vida de la poblacib i en els 
recursos naturals del país. 

Des del desmantellament de zones agrícoles amb /‘abandó de 
pobles sencers, fins a I’amlantegament als centres urbans, incloent- 
hi la contaminacib de i’atmosfera i de les aigües i la úestrucció del 
puisargc, mpecialment a les zones turístiques, la política portada en 
els dtims decennis ha signlffcat la &gradaci6 de les condicions de 
vidu, amb les cwnsegilents conseqiikncies per a la solut i i’equilibri 
psíquics de la pohlacib. 

Es en aquest sentit que almns dels prohiemes a tenir en compte 
entre d’aitresforen : 

1. Dels assentaments industrials amb : 
a) Termini de m m m s  urgents contra 1 ’atur. 
b) Termini de recon versi6 industria 1. 
c) Situa& de la reconversiú tkxtil. 
d) Situació de la reconversic? de la gamma blanca. 
e) Reestructuració del sector de I ’automocib i auxiliars. 
fl Crisi de la construcció. 
K) I sobretot les repercussions i concrecions dei PEN als assenta- 

etc. 
ments industrials. 

2. Recursos u tenirpresents : 
- Inversions públiques i privades. 
- Recursos econbmics privats (Cuixed. 
- Recursos naturals (Aiguu). 
- Recursos procedents del camp (Indústria de tranflormci6). 
- Etc. 

3. Assenta ments territoria Is: 
- Tractament, qüestions i problemes que planteja la coníw- 

bac$ Baf d o n a -  Tarragona 
- Area MetropoIitana 
- Eix transversal 
- Situacib de les 25 ciutats de Catalunya 
- Zones d’aita muntany 
- 7hrisme 
- Mar~a Sanitari 
- Equipaments territorials : 

Ports i aeroports, transport 
Zones verdes 
Eg uimmen ts culcurcd Is 
Pantans 
Xarxa viaria 
Escolars 
Esportius 
Situaci6 d ‘habitatges i grans assentaments d’habitatges en 

cons frucciu. 

4. Nova divisib territorial de Cutulunya 
- Diputacions 
- Comarques 
- A juntaments 

5. Situacib de l’agriculturu 
- Alta muntanya 
- Zones forestals, repoblacib 
- Delta de /Ebre 
- Comarques agrícules, tractammt especific 

El Pla Territuriai de Catalunya s’haura de compondre de : 
u) Ei programa dhccib general de l’udministrucib de la Genera- 

litat en !’execució dei Pla Territorial, el qual ser& sutmes a lhpro- 
vaci6 dei Parlament. 

b) Els Plans departamentals d ‘actuacib territorial que en el 
desenvollrpment del programa dbcció general serh elaborat p r  
cadascun dels departaments de la Generalitat, en les competkncies 
que li sbn prbpies. 

c) Els Pians d’actuacib que, a nivell de divisions territorials de 
Catalunya, seran elaborats en r&im dhtonornia admifiistiwtiva 
peEs brgans territorials competents en 1 ’bmbit corresponent, 

per a abordar amb uprativitat aquests objectiusjiiru necessari : 
a) Definir els instruments d’orgmitzacib i estructuració de la 

base informativa i estadística necessitriu per a I’elaboracib, 1 ’me- 
cucib i el seguiment dei Plo Territorial de Catalunya. 

b) Concretar ei marc iegislatiu i juridic que s’utilitzura per a 
I’elaburaci, i’execució i el seguiinent del Pla, 
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c) Lbrdenacib legal dels recursos financers als dijkrents nivells 
dbctuacih i la seva incorpuraciu als Pressupostos dp la Generalitat. 

Aquest Ph Territorial hauria d k e r  a h  cum ITnstrument supe- 
tior de plan!'ficacib de la Generalitat, pe1 quals ksfabliru UIZ conjunt 
dhctuaciotis d brdre instrumental i superior, coordinant 1 'actuacib 
territorial de les diferents administracions plihliques catalanes t w  
ritclriuls úijmhit multiswtorial. 

Aquest Ph exigira una Llei del Parlament de CutuIunyu, que 
oonsiituiria el seu suport legal i q u p  hauria dea f e r  referkncia : 

a) Als dgirents instruments de planficocii, que concretari eh 
objectius gencrals del Pla. 

6) Goncreciu dels instrumepzis competents que assumiran fun- 
cions de plan flcució i control deis djferent.s nivells de piu nijicació. 

c) Precisió a les determinacions vincdanrs i a les de carlrcter in- 
dicatiu d'aquest. 

u!) Ortienacib iegai dels recursos als d[ferents nivells d'actuució i 
la instrumentulitmcirj dels organismes pressupostaris de la Genera- 
litat en lkxecwib del Pla. 

E/ cofitingut de la Llei hauria d'ésser : 
a) La Llei determinarh E'cirxan compefent dei govern de la 

Generalitat que gurapltirh la cuordinacili i E hrticulacib dels @jec- 
fius del programa d'accio general en els diferents pians departa- 
mentals i tindru com a jiinció el seguiment i el control gmeral de 
í'execucib de/ Ph Territorial, sens pet$&¡ de les arribucions que 
cormponen a cada departament. 

h) El contingut i ei seguiment dels Plans depurtomentals. Els 
Plans depu riamen /a Is contemplaran les actuacions necesshr ies. 

u) La Llei CSra bliru també els continguts i eis requisits dds p h n s  
úúctuaciuns elabtirats pels brguns sompefmts tk les divisions ter- 
riforials cic Catalunya; skstablisu de manera qiie els p h n s  de 
referkncia shdqiiin A les d'eterminacions qite jigurip1 en els Plans 
depwtamentds amb curhcter di'nreres Reneral & Catalunya, Els 
plans esmentats s i m n  elaborats en rkgim d'autunomia adminis- 
trufiva yds orgmisrnes tervitorials competents. 

d) La Llei CleJTniru eis criteris i les defeminacions de carbcter 
vinculant i els de curhcter indicatiu i les obliKucions sobre ahb d~ 
/es A ~ m i ~ i s ~ r a c i ~ ~ ~ ~ p ú ~ l i ~ ~ u e s  ca tal ones. 

e) La Llei estubEiru la duracid. d d  progruma d'accib general i 
dels djerents phns. Els períodes s kstabliran en funcih de critep.is 
operatius d'accib de govern i pficcircia invcrsora. S 'estubliran 

~ funcions, Iirevenint les dffermts etapes. 
I f )  La Llei esrabliru criteris objmiius de rnod~icuciÓ dels d@?r- 

ents instruments de jirogrumacib i pIaniJicacid que componen el 
pla. 
g) E h  instrummts de planrflcncih de curucter sectorial presents 

en la Iegislmi6 vigent, com podria ser el planPjament urbanístic, 
sSrdequaiun en P I  que fbs necessari en determinacil, amb les per- 
cepcions que la llei estableixi com a vinculants, salvant les com- 
pet6ncies que emanm de IEstutut i ikfectivitut de les disposicions 
íegalLq que per aquesta rub obliguin la Gmesalitai. 

11) Skvitaru la creíicih d'bsgans ~d hoc per a i'elaboraoib, Ikxe- 
cucih i el seyyiment de! Pla en eis seus d!ferents nivells, procurant 
que aquests corresponguin amb els hrgans de govern de la Genera- 
lital i de IPS Administracions territoriah, 

i) La Llei estublirir lbrganització i /'estructuració de ia base in- 
I furmutiva i es fadística necessaria per a 1 kiaboracib, 1 'aplicacici, el 
control i el seguiment del pla. S'establiran dukrents nivells d'infur- 
macib i ela boracií5 estadística en jirncib deis @ferents instruments 
del Pia. 

La in formucib respondra u criteris d bbjectivucitj, noi+mditzaci6, 
publicitat i intercmunicació. S 'imtrumentaru de manera que la in- 

1 formacií5 constitueljci un fons pubiic de dades per u iotes /es admin- 
istracions públiques operants a Catalunya. 

Sbrbitraran formes de par ficipucib de les Universituts catdunes 
i centres públics d 'in vestigacib i estudi. 

A IWiim, el projecte, en el seu sentit global, no pot acceptar-se 
perquk no delimifa amb claredai lesa funcions de les diferents ad- 
ministracions públiques en el marc dels esquemes territorials. 
L'ambigiiitut en aquest aspecte és congruent amb la.falta de 
decisió del Govern actual de la Generalitat d'instrumentar una 
pditica institucional global. Per aixb no pot acceptar-se, No n 'hi 
ha pruu amb crear insmments de phnL$ucib i coordinacib, sin6 
que s 'ha de saber un s 'ingereixen Ics distintes compethies, atribu- 
cions i funcions de les diverses administracions públiques catalanes 
@ns i tot /%hinistració /oca,) a fi de fer operatius eh popis es- 
quemes territorials. 

La Generalitat esth creant una adminisfrucib prqfwdament 
cmtrulihuda i pretén cobrir els delficits de /Estatut absorbin f atri- 
bucions deis municipis, El prqjecte de llei que contemplem ks un 
imtrumepr f ambigu que permet consolidar. aquesta filomfia i aques- 
ta prhctica de l'actual Govern de la Generalitat. La falta de precisi6 
i rigormitat dels capitols V i VI obligo a rebufjar la rmlitat dei 
projecte. N 

Aríicle 1 

Apartat 1 

2. Esmenanúm. 1 De rnod/fimcid. 

G p .  dc PSUC 

(i 1. ... ordenació de les actuucions públiques i privades amb 
inridencia territorial supramunicipula Catalunya.. . D 

MOTIVACI6 : La redacció original és molt imprecisa. 

3. Esmena nwm, 3 De modvkacid 

Dbutat I. Sr. Cdestino Súnchez 

(c I .  Aquesta Llei té per objecte ordenar en Catalunya !os in- 
cidenuias y las mcesidudes que en el orden terrfioridprecisan O 
dan lugar a acciones adminisfrativus, mi como facilitar. la correc- 
cibn de tus desequilibrios y dificits que se produzcan. H 

Apartat 2 

4. Esmena núm. 5 De mod&acib 

Diputat I .  SK Celestino Sánchez 
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(( 2 .  La incidenciu territorial de las acciones adminisp,gtjvas <( c) Fomentar una millor qualitat de la vida en tot el terri- 
tori i promoure la creació d’equipuments públics o de carhcter 
col.lectiu. M 

s’ha de dur a la prhctica.. . r) 

ArticIe 2 

Apartat 2 
MOTIVACIÓ : Els equipaments són el mitja més important de 

qub disposa I’AdministraciÓ pública per a millorar la qualitat de la 
vida. 

5. Esmena núm. 13 De rnodflcucib 

Diputat 1. Srm Cefestino Shnchez Article 4 

Apartat 1 (( 2. Les entitats locals actuaran en I’assoliment ... r) 

Article 3 10 Esmena núm. 25 De modflcacib 

Lletra b) D@utut I. Sr. Celestino Ssinchez 

6. Esmena nhm. 17 D búdic% 
.. 

G p .  delPSUC 

(< b) ... i de fomentar el creixement d’altres. Afavorir ía de- 
sconcentració & les activitats i eis equipaments. H 

MUHVACIÓ : No sempre caldrh disminuir el creixement, sobre- 
tot en períodes de crisi, sinó regular40 o orientar-lo cap a certs sectors 
d’activitat o certes zones territorials. A les hrees concentrades convé 
impulsar la desconcentració, perque també hi ha desequilibris al seu 
interior. 

{< 1. CEsquerna Territorial General sercj el instrumento su- 
perior de plan$cacibn de la Generalitat, rnediante ei cual se in- 
strumenta un copljunto de actuaciunes de orden instrumental y 
superior; coordivlando las actuuciones territorides de las dtferepates 
aáministruciones públicas cutalanas de bmbito multisectorial, 

Ei Esquema Territurial es vinculan fe parta todas ías administra- 
ciones públicas que actuan en el hrnbito territorial de Cutalunya, 
sipa peguicio de aquelhs decisiones o resoluciones que sean compe- 
tenciu del Estudo por razbn de la materiu o de las atribtaciunes que 
legdmente le hayun estudo reservadas. )) 

Article 5 

Apartat 1 

Lletra a) 
7, Esmena núm. 19 De modficació 

Dimtar I. Sr. Celestino Sdnchez 

<< b) . . .p roblemes de congestió, equilibrúuldohzs y reequipando 11, Esmena núm. 31 De modifiucib 
úichas zonus con elfin de mejurar la cdidad de vidu. N 

G p .  del PSUC 

Lletra c) a) Definició de les zones del territori objecte d’actuacib 
pi4 blica amb lesJnalitats establertes per aquesta Llei, M 

8. Esmena núm. 23 D ’addicid MOTIVACId : Les zones de planejament no es defineixen 

Diputat 1. SI: Celestino Síínchez 
necessariament per la seva homogeneitat . 

{< c )  Fomentar la explotacibn armbnica de 10s recursos 
naturales, la protección del medio ambiente y la correccibn de 10s 
desequilibrios ecolbgicos y ,  en general, una millor qualitat de 
vida en tot el territori. )> 

Lletra b) 

R 12. Esmena núm. 34 D ’laddicib 

G p ,  deiPSUC 
9. Esmena núm, 22 D ’addicib 

G.pm deIPSUC 
<< b) ... funció impulsora i dels nuclis especiaiment aptes per a 

i’estubliment d ’equipaments d ‘interks supracumarcal. D 
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MQTlVAC16 Ida  importincia dels centres supracomarcals fa 
convenient quc la seva determinació correspongui al Pla Territorial 
de Catalunya. 

Article 6 

17, Esmena núm. 49 De supressib 

Lletra fS 
Tot el text de l’article. 

13. Vot particular MOTIVACI6 : Tipologia innecesskria en una llei que no sempre 
s’adequaria a les necessitats de I’anhlisi ni als objectius del 
planejament. G.p. de Convergkncia i Unió 

Article 7 Per a mantenir el text del Projecte. 

- 

18. Esmena núm. 51 De supressió 

G.p. delPSUC 

Tot el text de l’article, 

MOTlVACl6 : Les mateixes raons que les expressades ,a I’esmena 
anterior, 

Article 8 

Apartat 1 

hddici6 de noves lletres 

14. Esmena núm. 41 D bddicib 

Dipuiut 1. SK Celestho Shnchez 

D’una nova Iletra. 

(< h) Definicjh de las situaciones actuales y de las bases y 
iíneas generales p u m  la aforrnuluci6n de esquíxwas territoriaies 
sectoriales. XJ Diputat /. Sr, Celestino Sanchez 

(( I .  Correspon al Departamento de la Presidencia, d’acord 
amb eis altres Departaments ... )) 

15. Esmena niim. 43 D ’addicib 
Addlci6 d’un nou apartat 

20. Esmena n h .  60 D ’addicib 

D’unn nova lletra. D@utut I. Sr. Celesfino Shnchez 

<< i) La precisibn úc las detuminaeiones vincuiantes y la de 
simple carúcter indicurivo. H 

D’un nou apartat. 

H 2. Lns pIanes depurfamen fules de actuación territorial que 
se desurrollarz del Esquema Territorial‘ Seneral, s e t ~ n  gla borados 
por cada uno de 10s departamentos de la C;eneralitat que Ie seun 
propios. )) - - 

16. Esmena nírm. 45 D ’aádiciti 

Diputat I. Sr. Celesfino Stínuhez Apartat 3 

D’una nova lletra. Addició d’una nova lletra 

<<j) La ordenaci6.n Iegul de 10s r.ecMrsos~inanciero~~ a los d$e- 
rentes niveles de ac fuacibn e instrumentalizacibn de 10s ovganismos 
prsupuestarios de la Generalitat en la ej~cucibn del Esquema Ter- 
ritorial General. )) 

21, Esmena núm. 62 D ’addiciri 

Diputat 1. Sr. Celestino Shtxhez 

_I- 
,- __I_ 

~ 
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D’addició d’una nova lletra. 

H 6) f i l  Consell Catala dE‘conumia. )) 

Apartat 4 

22. Esmena núm. 68 

i)ilutat I. SI: CeIestino Stínchez 

Tot el text de l’apartat. 

23. Esmena núm. 69 De modificucib 

G.p. del PSUC 

{( 4. . . .d’un representant de cadascun dels Departaments 
del Consell Executiu de la Generalitat. )) 

MOTIVACId : El caracter d’aquesta Comissió i el fet que totes les 
activitats dels Departaments poden tenir incidkncia territorial acon- 
sella establir la preskncia de tots els Departaments, sense cap distinció 
o discriminació. 

Apartat 5 

24, Esmena núm. 73 De modficuciíí 

Diputat I. Sr. Celestino Súnchez 

<<5. El Departamento de la Presidencia trarnetrh el Projecte 
d’Esquema Territorial General al Consell h a d i u .  )$ 

Article 9 

Apartat 2 

_ _  _ -. . 

25. Esmena núm, 80 D ‘addicib 

~ 4 .  Només es formularan Plans Territorials Parcials en els 
bmbits establerts pel Pla Territorial de Catalunya o quan una o 
més entitats locals supramunicipais amb finaiituts generals o un 
emjunt de rnunic@is, en prenguin la inidativa. D 

MOTIVACIb : Per coherkncia amb I’esmena núm. 131, a l’article 
14. 

27. Esmena nim. 105 De mudiJcacitj 

Diputat 1. SL Celestino Sánchez 

<< 4. ,..I’ Esquema General n 10 pidan tos Órgunos territoriales 
competentes en el umbito correspondente. M 

Article 13 

Apartat 1 

Addició de noves lletres 

28, Esmena núm. 117 D bddicih 

Diputat 1. Sr. Celestino Sánchez 

D’una nova lletra, 

a h) Zona de desarrullo preferentemente industriales y 
wsidmciules. )) 

29. Esmena nhm. 119 D ’addicib 

Bi’tat I; Sr. Celestino Sbnchez 

D’una nova lletra. 

<< i) Zonas urbanas de actuacih preferentemente para remo- 
delacibn o rehcsbilitacibn. )) 

-- - 
I--- - 

D@itat I. Sr. Celestino Súnchez 
. . - 

30. Esmenanúm. 123 
. . .. 

D ’addicio 

(< 2. , e  J’Esquema Territorial General que serd tramitada al 
Parlament de Catalunya y al Consell Catalb dEmnomia. N 

Diputat I. Sr. Celestino Sbnchez 

D’una nova lletra, 

Article 12 

Apartat 3 

<<j) Precisiones de las determinacimes vinculante y de curúeter 
indicativo. )) 

26. Esmena núm. 104 De pnod@?cacib 

G.p. dei PSUC 

31, Esmena núm. 123 D ’uddicib 

D@mr 1. Sp: Celestino Súnchez 

javier
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D’una nova lletra. 

<t k) Ordenacih legal de 10s recursos en 10s diferentes niveles de 
actuaeih. 1) 

Apartat 2 

Encapqalament 

32. Esmena niim. 125 De modificaci6 

Diputat 1. SK Ceiestino Súnchez 

{( 2. Les determinacions dels Esquemes Territorials Par- 
cials tendrán que ser justificadas debidamente en els documents 
següents : )) 

Article 16 

Apariat 2 

33. Esmena núm. 151 De supressib 

G.p. delPSUC 

Tot el text de l’apartat. 

MOTIVACI~ : innecessari. 

Article 17 

Addici6 d’un nou apartat 

. 

34. Esmena n h .  157 D ’Izddiciíj 

Diputat I. SK Cdestino Shnchez 

D’un nou apartat. 

H E /  Consell Executiu acurduru, a propuesta del Departamenf 
competen fe en la materia, la formulución de Esquemes Territorials 
Sectorials que garanticeps la coimidencia de las actuuciones re- 
spectivus con 10s objetivos definidos en el Esqupma Territorial 
General. )) 

Article í 8  

Apartat 2 

Tot el text de l’apartat, 

MOTiVACI6 : Els Plans Sectorials poden ser també d’un arnbit 
inferior ai del conjunt de tot el territori de Catalunya. 

Article 19 

Apartat 1 

36. Esmena niim, 161 De modificaci6 

G p .  delPSUC 

(t 1, ,,.correspon al ParlainePtt de Catalunya. )) 

MOTIVACI~ : La irnporthncia dels Plans Territorials aconsella at- 
ribuir la competbncia de la seva aprovació al Parlament. 

Apartat 3 

37. Esmena núm. 268 De modficacib 

D@utat I. Sr. Ceiestino Siínclm 

(43 .  EI Departament de Política Territorial i Obres Púb- 
liques asesorurú y apoyarú, en el hmbito de sus competemias, al 
Departumenio responsable en la ela buracibn del Esquema Territu- 
rial Sectorial. 

Todos 10s Departumentos de la Generalitat tendran que emitir 
un informe preceptiva, en el p h z o  de dos meses a partir del 
mamento en que sem requeridos a tul efectoo, en relacibn con el 
proyecto de Esquema Territorial Sectorial, antes de ser sometido a 
uprobación dei Coplsell Executiu. 

Tumhién emitirh! en el térinino de un mes, un iqforpne previo a 
contar desde que sea requerido, el Consell Catalu de Economia. )) 

Article 21 

38. Esmena nhm, 172 De supressib i de modificaei6 

Diputat J ,  Sr. Celestino Sánchez 

<< El Consell Executiu previ ivrforme de la Comissió prevista al 
paragraf 4 de I’article 8, estsrblirh les mesures de coordinació 
pertinents en els plans i programes de collaboració de la Gene- 
ralitat amb les Corporacions Locals, així com amb elsgestionats 
Qer les entitats locais supramunici’ls. H 

Article 23 

39. Esmena núm. E76 De suprtwib 

35. Esmena num. 159 De supressió Diputat I. Sr. Celestino Sanchez 

Tot el text de I’article, 
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Article 25 

Apartat 1 
40. Esmena núm. 177 De supressib 

G. p des PSUC 

Tot el text de I’article. 43. Esmena núm. 183 D ’addicib 

MQTIVACI~ innecessari, 

Article 24 

Diputat I. Sr. Celestino SÚncha 

<< 1. I . .  ramader i forestal siempre que pr’oduzca en ellas las 
muxims medidas correctoras de su impacto en el medo ambiente 
$) 

Addicih de nous articles Apartat 2 

- 

DP supressib 41. Esmena nwm. 180 I)bddjcjb 44, Esmena nÚm, 184 

G p .  delPSUC D@utat I. Sr. CeIestino Stinchez 

D’un nou article. Tot el text de l’apartat. 

Article 28 <<Article 24 fer. 
El Consell Executiu vigihra que abans que s’inicir‘ la realitza& 

de grum prqjectes d’infrustructura L) d’equipaments que fing-uin 
una incidkncia supracomurcal, 1 ’ens o el deportument que el pro- De supressió 45. Esmena mim. 194 
mogui encarregar& un estudi sobre els efectes previsibles o !’impacte 
sobre el territori i el medi ambient. H Dipurat 1. SK Celestino Sanchez 

Tot el text de l’article. MOTIVACi6 ; Aplicació d’una mesura ja practicada en altres . 
pa’isos europeus i que fa possible la prevenció de problemes o l’ac- 
tuació ripida quan es produeixen, 

Addició dquna ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ i 6  ~ i ~ ~ l  

46. Esmena núm. 202 D ’uddicib 

42, Esmena núm. 181 D ’addicib 

D’un nou article. 

H Article 24 quart. 
L’mstitut Catala dd SUE promouru les actuacions necesshria en 

I2mbif de les seues compethies per fer possible ei compliment de 
les previsions del plunejament territorial general ipwciciai. M 

MOTIVACIb : La disposició de sol públic és una condició indis- 
pensable per el compliment dels objectius dei planejament. 

D@utat i, Sr- Celestino Súnchez 

D’una nova Disposició Final. 

<<EH el plazo de tres mews ei Consell Executiu tramitara al 
Parlament un proyecfo de Icy de creaoibn dei ConseEI Catala 
dEconomia, el cual con carácies de organisme consultivu, inte- 
grarú en su seno a tos sindicatus u otras organizaciones 
projesionaíes, empresariales y económicas Q J7n de asesorar y cola- 
borar COPE el Govern de la Generalitat eH materia deplanifxación 
úe la actividad econdmicu en Catalunya, entre las .fitxiunes del 
czdulJgururún /as contempludas en la presente Ley y las que result- 
en convenientes en rebción con las competencim que, en materia 
econhicu y de plan!‘ficaciÓn, correspondon u la Genmdita. )j 

javier
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G. PROPOSTES DE RESOLUCIO 

5,  PROPOSICIONS NO DE LLEI 1 ALTRES PROPOSTES 

PRQPOSlCIb NO DE LLEI SOBRE LA CAMPANYA PER LA PAU I EL DESARMAMENT 
(Reg. 7852) 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS (Regs. 8036,8039 i 8042) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que disposa l’asticle 89,2 del 
Reglament, s’ordena de publicar en el Butllefi Qficial del Parla- 
ment de Catalunya les esmenes presentades pels Grups parla- 
mentaris d’Esquerra Republicana, de Convergencia i Unib i 
Socialista (Regs. 8036, 8039 i 80423 a la Proposició no de Llei 
sobre la Campanya per la Pau i el Desarmament (Reg. 7852). 

Palau del Parlament, 3 1 d’octubre de 1983 

I-Eeri bert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

5. 

6. 
7. 

Eliminacib de les bases militars i retirada de les Jotes es- 

Prohibicib de les armes atbmiqques i de destruccib massiva. 
Que el Govern de /’Estot decideixi In sostida immediata de 

I2liangu Atlhntica j a  que no ha estat consultat el poble per via de 
referkndum. )r 

trangeres del Mediterrani. 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
DE CONVERG~NCIA I U N I ~  (Reg. 8039)’ 

Esmena núm. 1 De supressib 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQUERRA REPUBLICANA (Reg. 8036) 

(c . .. por la Paz y el Desarme, adhiriéndose y dando soporte a 
los actm programados en Cataluña por el Comitk Central per la 
Pou i el Desarmament. )) 

Esmena nim. 1 De modificacici 

( 4  Perqui? Iu tasca mks urgent i prioritaria d’avui és allunyar el 
perill d’tma guerra nuclear, ei Parlament de Catalunya acorda: 

Fer-se ressb dp la crida de /‘ONU i donar suport a la Campanya 
Mundial pr la Pau i el Desarmament, adherint-se als actes pro- 
grumats a Catalunya pel Comitk Catala dXccib per la Pau i el 
Desarmament, ¡proclamar IQ seva voluntat d c  

1. No instal.laclÓ d’armes nuclears en tor el territori de IEstot 
espa ny 01. 

2. Reduccib dels pressupostos rpriEifars per a invertir en e/ sector 
civil a J de mitigar I’aiur Jorcós a cusa nmtm i altres naessitats 
urgents. 

3. Limitacib igmdml reducciu de les armes convencionals. 
4. Dissolucib dels blocs miiitms OTAN i Pacte de Varsbviu. 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 8042) 

Esmena nCm. 1 De modificació 

(< L’objectiu més urgent i prioritari de 1 ‘hora present és, per‘ u tots 

Per nquesi motiu, el Parlament de Catalunya acorda: 
Fk-r-se ressb de la crida de I’ONU efectua& en Ja seva Resolucib 

A/36/458, i donar suport als actes de la Campanya Mundial dei 
Desarmament que, en compliment d bquella Resolucib, Pstan pro- 
grumats a Catalunya pel Cumite Cmlh  d2ccib per la Pau i el 
Desarmament. H 

els pobles del m6n, el d’calhnyar I’amenoca d h a  guerra nuclear. 
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I, TNTERFEhLACIONS I MOCIONS 

3 a INTERPEhLACIONS 

aS InterpeIaIacians que s’anuncien 

INTTSRPEL;JJAC16 AL CONSELL EXECUTIU SQRRE LES EMPRESES VITIVINÍCOLES 
AFECTADES PER L’EXPROPIhCI6 DE RUMASA 

QUE FQliMULARA EL DIPUTAT 1. SK. PERE PARERA, DEL GRUP PARLAMENTARI 
DE CONVERGPNCIA I WNIÓ (Reg. 8048) 

PRESIDkNClh DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 d’octubre 
de 1983, d’acord amb l’article 123.3 del Reglament, ha admks 
a tramit la interpel-laci6 al Consell Executiu sobre les em- 
preses vitivi nicoles afectades per l’expropiació de RUM AS A, 
que formulara el Diputat 1. Sr. Pere Parera, del Grup parla- 
mentari de Convergencia i Unió (Reg. 8048). 

Per donar compliment a allb que disposa l’article 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta interpel-lacih en el 
Ruflleti Qficial drl Parlament de C’ataiunya. 

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 1983 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Parera i Cartró, Diputat del Grup parlamentari de Con- 
vergencia i Unió, fent Ús del que disposa l’arlicle 123 del 
Reglament de la Cambra, formula la segiient Tnterpelhió al 
Consell Executiu en relació amb el sector vitivinícola catal& 
afectat per l’expropiació de RUMASA. 

Aquest Diputat interpellant comparteix, com tants 
ciutadans, la preocupació sorgida de la decisi6 del Govern cen- 
tral d’expropiar les eApreses de RUMASA. L‘accib fou ob- 
jecte d’una gran sorpresa i gran expectacih pel gran volum tant 

social i econbmic que representa el conjunt d’empseses i en 
especial les del sector vitivinícola a Catalunya. 

La decisió presa pel Govern central provoca un cert ralenti- 
ment que afecta el conjunt cl’aquestes empreses, la preocu- 
pació i estabilitat en els llocs de treball i ei seu futur. Mentre el 
sector vitivinicoia a Catalunya té encara en aquests dificils mo- 
ments econbmics un Índex de creixement en el conjunt de les 
altres empreses tant en el consum interior com cl creixement 
en l’exportació, 

Durant aquest temps després de I’expropiacib en proposar 
el Govern central la reprivatitzacib de les empreses s’han rea- 
litzat diverses ofertes per a la participació o compra 
d’aquestes, ofertes sorgides del món cooperatiu i de les em- 
preses privades, la qual cosa confirma la viabilitat i possibilitats 
futures d’aquestes empreses, perb van passant els mesos i no 
es prenen decisions, i aquest Diputat, com un conjunt de 
ciutadans, e n t h  que aliargar aquesta situació ks perjudicial 
per al conjunt d’nquestes empreses i per al seu futur. 

16s per tot aixo que fa la segijent 

Quins són els propbsits i mesures que pensa prendre el Con- 
sell Executiu de la Generalitat per tal de solucionar la situaci6 
de ralentiment en qu& es troben les empreses vitivinícoles 
afectades per I’expropiacib de RUMASA i les possibilitats de 
reprivatitzacib d’aquestes? 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1983 

Pere Parera i Cartrb 

javier
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INTERPEbLACIÓ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE ELS ESTUDIS 1 DICT-ENS 
EMESOS PER PERSONES ALIENES ALS DEPARTAMENTS 

QUE FORMULARA Et DIPUTAT I .  SR. LLUfS A. GARCfA, DEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 80501 

FRESIDENCJA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda ei dia 28 d’octubre 
de 1983, d’acord amb l’article 123.3 del Reglament, ha admks 
a trhmit la interpeilació al Consell Executiu sobre els estudis i 
dictimens emesos per persones alienes als Departaments, que 
formulari el Diputat I. Sr. Lluís A. Garcia, del Grup Socialista 
(Reg. 80503. 

Fer donar compliment a allb que disposa I’aarticle 89.2 del 
Reglament, s’ordena de publicar aquesta interpelhcib en el 
Butlletí Qficial del Parlament de Cataiunya. 

Patau del Parlament, 3 1 d’octubre de 1983 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Luis A. Garcia Shez, Diputat del Grup Socialista, fent hs 
d’allo que preveuen els articles 123 i següents del Reglament 
de la Cambra, formula la interpel-lacib que segueix al Consell 
Executiu. 

La Llei TJ i982,  de 2 de juny, del Pressupost de la Generali- 
tat de Catalunya i de les seves Entitats Autonomes per al 
1982, consigna a l’estat de despeses, Capítol 11: compra de 
b h s  corrents i de serveis, article 25: despeses especials per al 
funcionament dels serveis, concepte 25.1 100: estudis i dicta- 
mens emesos per persones alienes al Departament, un volum 
de recursos forca Importants. 

Així mateix, la Llei 20/1983, del 2 d’agost, del Pressupost 
de la Generalitat de Catalunya i de les seves Entitats 
Autonomes, també consigna la partida corresponent. 

Donat que aquest Diputat va demanar, en data 20 de gener 
de 1983 informacib al Consell Executiu sobre aquest terna i 
donat que la resposta del Consell Executiu va ésser negativa 
en relació amb aquesta solalicitud, formulo al ConsefZ Executiu 
la següent 

INTERPELL AC16 
Quins són els proposits i el capteniment del Conseli Execu- 

tiu en relació amb la política d’estudis i dictamens emesos per 
persones alienes ais Departaments? 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 1983 

Lluis A. Garcia Sáez 

2. MOCIONS SUBSEGUENTS A INTERPEhLACIONS 

MOC10 SUBSEGÜENT A LA INTERPEfiLACI6 AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE LA CONFERRNCIA DE REGIONS PIRINENQUES 

PRESENTADA PEL DIPUTAT H. SR. LLUfS ARMET, DEL GRUP SOCIALISTA 
(Reg. 7972; BOPC, 158,6753) 

RECTIFICACIONS 

PREsIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 d’octubre 
de 1983, ha pres nota de I’escrit presentat pel Diputat I. Sr. 
Joan Ganyet, del C. Socialista (Reg. 80511, en quk comunica 
unes rectificacions a la Moció subsegüent a la interpel-lació al 
Consell Executiu sobre la Conferencia de Regions 
Pirinenques, presentada pel Diputat H. Sr. Lluís Armet, del 
Grup Socialista (Reg. 79723, publicada en el BOPC núm, 158. 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament, s’ordena de publi- 
car en el Butkti Qfciai dei Parlament de Catalunya el damunt 
dit escrit. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ganyet i Solé, Diputat del Grup Socialista, té I’honor 
d’informar-vos que per error de transcripcib hi ha els segiients 
errors a la mocio presentada a la interpeWaci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre la Conferencia de Regions Pirinenques, publicada 
en el BOPC nbm. 158. 

Mocib, apartat a) 

Palau del Parlament, 3 1 d’octubre de 1983 
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 1983 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya Joan Ganyet i Sol6 
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III. INFORMACX~ 

c) Activitat parlament &ria Reg. ent. Data Concepte 

c, 1) Reunions tingudes i qüestions tractades 

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ponencia sobre 
Projecte de Llei de Contractes d’integració. 
Comissió d’OrganitzaciÓ i Administració de la Generalitat i 
Govern Local. Ponencia sobre I’Escola d’Administraci6 
Pública. 
Comissió d’hdhtr ia ,  Energia, Comerq i Turisme. Ponkncia 
sobre Projecte de Llei de Fires Comercials. 

2 7 d’octubre 

Comissió de Política Territorial 
Comissi6 de Política Cultural 

28 dbctubre 

Mesa 
Comissi6 de control parlamentari de I’actuació de la Corpo- 
ració Catalana de Ridio i Televisib i de ies empreses filials. 

c,2) Relació de documents entrats a la Cambra 

Reg. ent. Data ’ Concepte 
núm. 
8050 26-10 Interpel-laci6 al Consell Executiu sobre els estudis 

i dicthmens emesos per persones alienes als 
Deparlarnents, formulada pel Diputat I. Sr. Luis A. 
Garcia, del G. Socialista. 

26- 10 Escrit adrept R la Mesa del Parlament pel G .  Sacia- 
lista relatiu a uns errors de transcripció en la Moció 
subsegüent a la interpellació sobre la Conferencia 
de Regions Pirinenques. 

26-10 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament per la 

805 I 

8054 
PonBncia que elabora el Pressupost del Parlament 
per al 1984. 

26-10 Carta adreqada al M. H. Sr. President del Parlament 
pel President de la Generalitat. 

26-10 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pel G.p. de 
Convergkncia i Unió, en qub comunica la substi- 
tucib del Diputat I, Sr. Antoni SubirA pel Diputat I. 
Sr. Josep Garrell en la Comissió d’IndÚstria, 
Energia, Corner$ i Turisme. 

26-10 Exemplars de 1’Estudi del Pla de Ports Esportius 
tramesos pel Director General de Ports i Costes. 

28-i0 Reserva d’esmenes per a defensar en el Ple ai 
Dictamen sobre el Projecte de Llei de protecció de 

8055 

8058 

8059 

8061 

níim. 

l’ambient atmosfkric, presentada pel Diputat I. Sr, 
Celestino Sinchez, del Grup Mixt. 

28-10 Reserva d’esmenes per a defensar en el Ple al 
Dictarnen sobre el Projecte de Llei de Política 
Territorial, presentada pel Diputat I. Sr. Celestino 
Sánchez, del Grup Mixt. 

28-10 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament gel G.p. de 
Centristes en quk designa el membre del seu Grup 
que formari part de la Ponbncia sobre el Projecte 
de Llei de coordinació de les Policies Locals, 

28-10 Reserva d’esrnenes per a defensar en el Ple al 
Dictamen sobre el Projecte de Llei de proteccib de 
l’ambient atmosfksic, presentada pel G.p. de 
Centristes. 

28-10 Respesta a la pregunta al Consell Executiu sobre la 
variant de la carretera C- 13 13 (Reg. 7890) formula- 
da pel Diputat 1. Sr. Pere Rosellb, del Grup Mixt, 
tramesa per I”. Sr. Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques. 

28-10 Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre el 
PK 21 de la carretera C-150 (Reg. 79011, formulada 
pel Diputat 1. Sr, Daniel Terradellas, del G. 
Socialista, tramesa per 1”. Sr. Conseller de Politica 
Territorial i Obres Phbliques. 

8062 

8065 

8066 

8067 

8068 

8069 28-10 Reserva de vots particulars al Projecte de Llei de 
proteccid, de l’ambient atmosferic, presentada pel 
G.p. de Convergkncia i Unió. 

8070 28-10 Reserva per a defensar en el Ple de l’esmena a la 
totalitat al Projecte cle Llei de PoPitica Territorial, 
presentada pel Grup Mixt. 

28-10 Interpel4aciÓ al Consell Executiu sobre la política 
d’informacib i assessorament al eiutadit, presentada 
pel G.p, del PSUC. 

28-10 Reserva d’esmenes per a defensar en el Ple al 
Dictamen sobre el Projecte de Llei de política 
territorial, presentada pel G.P. del PSWC, 

28-10 Reserva d’esmenes per a defensar en el Ple ai 
Dictamen sobre el Projecte de Llei de protecció de 
l’ambient atmosfhic, presentada pel G.p. del 
PSUC. 

8071 

8073: 

8073 

8074 28-10 Proposició no de LLei sobre la creació d’una 
Ponkncia per a elaborar la Llei d’Universitats, pre- 
sentada pel G.p. del PSUC. 

28-10 Esmenes al Projecte de Llei del Joc, presentades 
pel G.p. del PSUC, 

28- 1 O Interpellació al Consell Executiu sobre el desenvo- 
lupament de la Llei de Cooperatives, presentada 
pel Diputat 1. Sr. Francesc Padullés, del Gep. del 
PSUC. 

28-10 InterpeHnciÓ al Consell Executiu sobre el procés 
de reordenació de I’empresa SEAT, presentada pel 
Diputat I. Sr. Antoni Lucchetti, del G.p. del PSUC. 

28-10 Pregunta a1 Consell Executiu sobre la campanya 

8075 

8076 

8077 

8078 
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Reg. ent. 
núm 

8079 

8080 

8081 

8082 

8083 

8084 

8085 

8087 

Data Concepte 

publici tdria sobre I’lnstitut Nacional d’EcIucaciÓ 
Física, presentada per la Diputada I. Sra. M. Dolors 
Calvet i pel Diputat 1. Sr. Marcel Ptanellas, del G.p. 
del PSUC, per tal que sigui resposta per escrit. 

28-10 Escrit adrqat rl la Mesa de la Comissió de control 
parlamentari de I’actuacib de la Corporació Catala- 
na de Radio i Televisió i de les empreses filials, pre- 
sentat pels G.p. Socialista, Mixt, del PSUC i 
d’Esquerra Republicana, en quk solkiten la corn- 
pareixenqa del Director General de la Corporació 
Catalana de Rhdio i Televisió. 

28-10 Escrit adreqat al M, H. Sr. President del Parlament 
FI President de la Generalitat. 

28-10 Escrit adrept a la Mesa del Parlament pel Grup 
Mixt en qu8 comunica la baixa del Diputat 1. Sr. 
Santiago Guillén a fa Comissió de Política Social 

23-10 Escrit adrqat a la Mesa del Parlament pel Grup 
Mixt en qu& comunica la baixa del Diputat I .  Sr. 
Josep Mesegué a la Comissi6 d’indústria, Energia, 
Comerq i Turisme. 

28-10 Escrit adreqat a la Mesa del Parlament pe9 Grup 
Mixt en quk comunica l’adscripció del Diputat I.  
Sr. Santiago Guillén a la Comissi6 d’Ind6stria, 
Energia, Corner$ i Turisme. 

28-10 Escrit adreqat a la Mesa del PnrPament pe! G .  Mixt 
en qul: comunica I’tidscripci6 del Diputat 1. Sr. 
Josep Mesegué a la Comissib de Política Social 

31-10 Reserva de vot particular al Projecte de Llei de 
Política Territorial, presentada pel G.p. de Con- 
vergkncia i Unió. 

31-10 Resposta a la pregunta formulada pel Diputat I. Ss. 
Celestino Sanchez, del Grup Mixt (Reg. 77071, 
sabre el cobrament d’unes taxes als transportistes i 
als taxistes, tramesa per ]‘i-I. Sr. Conseller de Políti- 
C R  Territorial i Obres Públiques. 

c.33 Convocatories 

P R ~ X I M A  SEMO PLENARIA 

PRESIDeNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb els articles 49 i 61.2 del Reglament, es convoca 
les iI4ustres senyores Diputades i els il-lustres senyors Dipu- 
tats a la sessib del Ple del Parlament que s’obrira el propvinent 
dia 9 de novembre, a les 10’30 hores, amb l’ordre del dia 
següent: 

I. Debat i votació del Dictarnen de la Comissib de Politica 
Territorial sobre el Projecte de Llei de Política Territorial, i de 
tes esmenes i vots particulars reservats per a defensar en el Ple 
(BOPC, 160). 

2. Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Politica 
Territorial sobre el Projecte de Llei sobre protecci6 de I’am- 
bient atmosfbric, i de les esmenes i vots particulars reservats 
per a defensar en el Ple (BOPC, 160). 

3. Fresa en consideracib de la Proposició de Llei sobre pre- 
venci6 de riscs generals, presentada pel G.p. de Centristes 
(Reg. 7724; BOPC, 155,6532). 

4. Designació del membre del Consell d’AdministracjÓ de 
la Corporació Catalana de Radio i Televisió, que substituir& e1 
Sc. Jordi Daroca i Giró que dimití, d’acord amb E’article 4.1 i 2 
de la Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l’ens public 
Corporació Catalana de Radis i Televisió i de regulacib dels 
serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de 
Catalunya. 

5.  lnterpeMaci6 al Consell Executiu sobre el Servei de Pre- 
venci6 i Extinció d’Incendis, que formulara el Diputat I. Sr. 
Maties Vives, del G.p. del PSUC (Reg. 7839; BOPC, 157, 
6685), 

6, Interpel-iació al Consell Executiu sobre el pla de recon- 
versió del sector de I’electrodomestic, que formulara el Dipu- 
tat 1. Sr. Maties Vives, del G.p. del PSUC (Reg. 7377; BOPC, 
157,6685). 

7. Enterpellació al Consell Executiu sobre la creacib de la 
xarxa de benestar social, que formulara la Diputada I, Sra. 
Rosa Barenys, del G. Socialista (Reg. 7883; BOPC, 157, 
66863, 

8, Mocib subsegüent a la interpelalació al Consell Executiu 
sobre la seguretat en la zona del Campament de I’IPS de Castil- 
lejos (Reg. 75751, presentada pel G.p. d’Esquerra Republicana 
(Reg. 7965; BOPC, 158,6750). 

9. Moc% subsegüent a la interpelkib al Consell Executiu 
sobre l’actuació de la policia estatal (Reg. 7719, presentada 
pel G.p, d’Esquerra Republicana (Reg, 7966; BOPC, 158, 
6750). 

10. Moció subsegüent a la interpel-lació al Consell Execu- 
tiu sobre la prevenció d’incendis forestals (Reg. 75743, pre- 
sentada pel Diputat 1. Sr. MarGal Casanovas, del G.p, 
d’EEsquerra Republicana (Reg. 7967; BOPC, 158,6751), 

Moció subsegüent a la interpeHació al Consell Execu- 
tiu sobre la compra de terres de la finca del Castell del Remei a 
Lleida (Reg. 7616)’ presentada pel Diputat T. Sr. Pere 
Ayguadé, del G. Socialista (Reg. 7970; BOPC, 158,6752). 

E 2. Moció subsegüent a la interpel-lació al Conseli Execu- 
tiu sobre I’aplicació de la Llei 2/82, de Protecció de la Zona 
Volchnica de la Garrotxa (Reg. 76691, presentada pel Diputat 
I. Sr. Daniel Terradellas, del G. Socialista (Reg, 7971; BOPC, 
158,6752). 

13. Moció subsegüent a la interpel-laci6 al Consell Execu- 
tiu sobre la Conferkncia de Regions Pirinenques (Reg. 7506$, 
presentada pel Grup Socialista (Reg, 7972; BOPC, 158,6753)  

14. Moció subsegüent a la interpcHaci6 al Consell Execu- 
tiu sobre el sector industrial de la llet a Catalunya (Reg, 75711, 
presentada pel Diputat I. Sr. Pere Ayguadk, del G. Socialista 
(Reg. 7973; BOPC, 158,6754). 

11 

1 5 .  Preguntes arn b resposta oral, 

Palau del Parlament, 2 de novembre de Z 983 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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d) Composició dels brgans de la Cambra 

SURSTITUCIÓ D’UN MEMBRE DE LA 
COMISSIÓ D’INDuSTRIA, ENERGIA, 

COMERC I TURISME PEL GRUP 
PARLAMENTARI DE CoNVERGkNCIA 

1 UNIÓ (Reg. 8058) 

f) comunicacions del &vern 

DELEGACIO DE FUNCIONS EXECUTIVES 
EN EL CONSELLER ADJUNT A LA 

PRESIDRNCIA, H. SR, 
MIQUEL COLL T ALENTORN (Reg. 8055) 

AL PRESlDENT DEL PARLAMENT 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari de Convergencia i Unió, i 
fent Ús dcl que disposa I’article 36 del Reglament del 
Parlament, comunico als efectes oportuns que el Diputat Sr, 
Josep Garrell i Pubill substitueix el Diputat Sr. Antoni Subira 
i Claus en la condició de membre permanent de la Comissió 
d’lndústria, Energia, Comerg i Turisme. 

De conformitat amb el que estableix l’article 64 de la Llei 
3/1982, del 23 de marq, del Parlament, del President i del 
Consell Executiu de la Generalitat, em plau donar-vos compte 
que mitjanqant el Decret 432/1983, del 26 d’octubre, he dele- 
gat en el Conseller Adjunt a la Presidhcia, Honorable senyor 
Miquel Coll i Alentorn, les funcions executives que em corre- 
sponen com a President de la Generalitat, des del 29 d’octubre 
fins al 4 de novembre, tots dos inclosos, 

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 1983 
Barcelona, 26 d’octubre de 1983 

Antoni Subiri i Claus 
Portaveu 

PONfiNCIA PER A ELABORAR L’INFORME 

COORDINACI6 DE POLICIES LOCALS 
SORRE EL PROJECTE, DE LLEI DE 

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
scssio tinguda el dia 26 d’octubre de 1983, ha nomenat la 
Ponhcia que dictarninari el Projecte de Llei de Coordinació 
de Policies Locals, que resta constitu‘ida pels membres 
següents; 

Gruppat41umenturi de Convergkncia i Wnib 
I. Sr. Ramon Camp i Batalla 

Grup Socialista 
I. Sr. Juan José Ferreiro Suirez 

Grup yarlumentar¡ úel PSUC 
I. Sr. Luis Valentín-Fernhndez de Velasco 

Grup Mixt 
I. Sr. Albert Planasdemunt i Gubert 

Jordi Pujol 
Fresident de la Generalital de Catalunya 

i )  Rectificacions per error tkcnic 

Rcctificacib al BOPC 159 

A la phg. 6793 

A Ponknciu per a elubosur IYthrrne sobre el Projecte de Llei de 
reorgonitzucirj de la Cumissici Jurídim Assessora 

On diu: {{ Gt*uppuriumcnfuri dei PSUC: I. Sr. Luis Valentín 

A la Llista provisional d’admesos i exclosos en la cunvocuthriu d~ 
proves per a proveir cinc places de Eietraí/ada d ~ l  Parlament 

On diu: ({de Alfonso i Pinazo, Curlusi> 

Grup parlamentari d ‘Esquerra Republicana 
I. Sr. Albert Alay i Serret 

Grup parlament ari de Centristes 
1. Sr. Agustín Luna Serrano 

Palau dei Parlament, 26 d’octubre de 1983 

El Secretari de la Comissió 
Joaquim Jou i Eonolla 

El President de la Comissió 
Albert Alay i Serret 

javier



BUTL,LETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nhm. 160 I 4 de novembre 1983 6833 

IV. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou tots els documents en tramitació i tramitats en el 
període de sessions actual, excepte les preguntes. 

Text original entrat al Parlament (corresponent al 
nljmero de registre d’entrada que figura abans de 
cada títol) 
Disposicions referents a la tramitació del document 
Informe de Ponhcia 
Dictamen de Comissib 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissi6 
per delegació d’aqucll 
Rebuig del document 
Retirada o decaiment del document 
Control del compliment d’una moció aprovada 
Acord d’inierposicih de recurs 
Acord de compareixenva 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Alkgacions que formula el Parlament 
Sol.licitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Sendncia del Tribunal Constitucional 

I, TEXTOS APROVATS 
A. LLEIS I ALTRES TEXTOS 
a) Lleis 

- Llei d~ declaració de paratges ptaturals d’interks nacional i de 
reserves inteLqrals zoolb&lrcs i botaniques dels aiguamolls de 
lEmpor‘da. ICPTI. BOPC, 84, 3117 (O); 91, 3531 IT); 92, 
3553 (T); 97, 3771 (T); 98, 3808 (T); 119, 4264 (T); 119, 
4606 (T); 126, 5023 (T); 134, 5444 (T); 137, 5565 (T); 
145, 5938 (T); 151, 6241 (PI; 154, 6454 (T); 156, 6616 
(D); DSPC,P-148 (A); BOPC, 158,6709 (A}. 

B. RESOLUCIONS T MOCIONS 
a) Resolucions 

I Resolracib 113/1 del Parlament de Caruhnya, sobre les perso- 
nes catalanes o d’origen raialb ( I  desaparegudes )I a IY rgenlina. 
/CDH/. BOPC, 151, 6256 (0); DSPC,D-81 (A) ; BOPC, 
155,6529 (A), 
Resolwib J14/1 del Parlament de Cafalunya, sobre lhrientacih 
poiilica general del Consell fiecufiu. BOPC, 156, 6626 (O); 

ResoIucio I l S /  I del Parlament de Cafalunya, sobre la presen- 
tucirj dZln Projecte de Llej de creació de Delegmions dynfor- 
mació i de Cultura de la Generalitat de Catalunya. ICPCJ, 
ROPC, 149, 6114 (0); 151, 6255 (T); 155, 6549 (E); 
DSPC-C,83 (A); BOPC, 158,6713 (A). 
Resolucib l16/ J del Parlament de Catalunya, sobre I’assistkn- 
cia sanitari0 a la comarca de la Gawotm. BOPC, 154, 6455 
(O); 156,6630 (T i E) ; DSPC-C,82 (A) ; BOPC, 158,6714 
(A). 

A 

DSPC,P-I 47 (A) BOPC, 157,6650 (A), 
A 

- 

Sigles de les Comissions parlarnentiries que tramiten o han 
tramitat els textos: 

/COAG/ Comissió d’organitzacib i Administració de la 

/CJD/ 
/CEF/ 
/CIE/ 
/CARP/ Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
/CPT/ Comissió de Politica Territorial 
/CPC/ Comissió de Politica Cultural 
/CPS/ Comissió de Politica Social 
/CDH/ Comissi6 de Drets Humans 
/CR/ Comissió de Reglament 
/CELI/ Comissió de I’Estatut dels Diputats 
/CGI/ Comissib de Govern Interior 
/CIF/ Comissió d’lnvestigació dels Incendis Forestals 
/CAM/ Comissió d’Alta Muntanya 
JCEIJ Comissió d’Investigació de les inundacions 

Generalitat i Govern Local 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d’Economia, Finances i Pressupost 
Comissió d’hdústria, Energia, Comerq i Turisme 

- Resolmi6 Ii 711 d d  Parlament de Catahnyu, sobre I’homose- 
xuditai. /CJD/. BOPC, 148, 6088 (0); 149, 6114 (T); 154, 

Resolucib 118/ I del Parlament de Catalunya, sobw PIS drets 
dels ciutadans a expressarw en llengua catalana en els serveis 
dependents de la Dirección de la Seguridad del Esiado a Cata- 
lunya. ICJDI, BOPC, 151, 6255 (O); DSPC,C-86 (A); 
BOPC, 160 (A). 

6454 (E) DSPC,C-86 (A) ; ROPC, 160 (A). 
- 

b) Mocions 

- Mocirj 60/ I del Parlament & Catahnya, sobre el sector Jnan- 
cer a Catalunya. /CEF/. BOPC, 148, 6090 (0s; 158, 6748 

(CCM). 
Moció 6l /I  dei Parlament de Caialunya, sobre la polilica j u w -  
nil. ICPCJ. BOPC, 148, 6091 (O); 158, 6749 (E); 
DSPC,P-149 (A); BOPC, 158, 6715 (A); 159, 6790 
(CCM). 
Mocio 62/1 del Parlament de Catalunya, sobre elpossible tras- 
¡lat fora de Catalimya 6c les Delqacions de la Companyia Te- 
lefonica CI Girona, Lleida i Tarragona. /CIE/. BOPC, 148, 
6091 (O); DSPC,P-149 (A); BOPC, 158, 6735 (A); 159, 
6790 CCCM}. 

(E); DSPC,P-149 (A); ROPC, 158, 6714 (A); 159, 6790 

- 

11. ALTRES TEXTOS AMB TRAMITACIÓ CLQSA 
a) Iteferhcia de les interpel4acions formulades 

7506 

757 1 

InterpeMxib al Consell Executiu sobre la CorEferkncia de Re- 
gions Pirinenques. BOPC, 148,6089 (O);  158,6747 (Ref.). 
Jnterpef-laci6 al Consell Executiu sobre el sector industrial de 
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b) Altres textos 
C. PROJECTES DE LLEI 

7670 I’rqjcrle de LI& dels Serveis djllssessorumenr i Dc#knstr de la 
Gencwlitar. ICOAGI. BOPC, 153, 6402 (O i T); 156, 6603 
(T); 157,6660 (KI)), 

D. PROPOSICIONS DE LLEI 

I. INTERPELiLACIONS I MOCIONS 
2, MOCIONS 

K, ALTRES PROCEDIMENTS’ 
3. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRiI%UNAT, 
CONSTITUCIONAL 

- Iiccurs IIE’CV~ d ‘incoPlslituciorlaltQt ( /UP intprposa E I  Porlameni 
P PI- u impugnar Iu Llei Urganica d’l-lnrmoriització del Prock 
Airtonhmic. BOPC, 43, 3588 {SDCCr; 95, 3664 (T i AIR); 
99,3894 (ALFP); 154,6460 (STC). 

111. TEXTOS EN TRAMITACIÓ 
C. PROJECTES DE LLEI 

5 185 I’mjccic de Llei de tnesures d’adequucib & I brdenamení ur/m- 
nistic de Catalunya. /CPT/. BOPC, 1 10, 4248 (O); 114, 
4402 (T); 11 9, 4599 (E); 120, 4660 (E) ; 134, 5438 (T); 
137, 5599 (T); 142, 5821 (T>; 154, 6453 (T); 157, 6652 

PrqjwiLJ CIP Llei de con/rncics dintegrwih. ICAKPI, BOPC, 
121, 4743 (O); 123, 4856 (T); 127, 5088 (T); 134, 5439 

Projecte de Llei sobre proteecib & I’ambienf atmosf3ric. 
/CPT/. ROPC, 121, 4745 (O); 123, 4856 (T); 127, 5084 
(T); 133, 5375 (El; 139, 5605 (T); 146, 5982 (T); 156, 
6577 {T); 158,6716 (PI; 160 (D i E). 

cr) . 
5994 

; 154,6453 (T); 159,6765 (T). 
61 29 

61 36 

7102 

71 18 

7444 

767 1 

7740 

7768 

7769 

7806 

7873 

7909 

7916 

7917 

7424 

8007 

D. PROPOSICJONS DE LLEI 

- 

- 

7232 

7290 

7399 

758 I 

7724 
7795 

8037 

Pwposicirj de Llei de 1 EL~cwIu iC4 dministrucic3 I’iiblicu cie Cutu- 
I~mya, HOPC, 103,4033 (T) 
Ptqiosicih de Llei del S i ~ I i c  de Grmgcs. ICOAGI, BOPC, 
1 24,4925 (T). 
Proposicio dí3 L k i  de creaciri de I ’imliiut Cimla d 2  ssist&ncia 
uls Uisminii~s. BOPC, 142, 5823 (O). 
?roposiciri de Lki  d’0rgoniizacio lnstiíucionai de la Sanitat, la 
Seguretat Social i els St?rwis SociaEs de Cainlunya. BOPC, 
143,5872 ( O ) ,  
Propusicib 0% LJei per‘ la quals kstubleix ei camí processal per u 
lr7 soislicitud del úmqfici de sepnracirj d~ patrimonis. íCJD 1. 
ROPC, 146,5989 (O) ; 158,6745 (T); 159,6771 (T) 
Pi*opa.sieiZI de Llei que declara puratge natural d’intwks nacio- 
nul els terrenys del vessant sud del massh de I1 Iberu. /CPT/. 
BOPC, 15 I ,  6253 (O) ; 158,6745 (T); 159,6771 (T). 
Proposicio de Lleide ri.scsgepretals. BOPC, 155,6532 (0). 
Praposicih de Llei de refbrpna de I’Estatut djlutonomia de Cu- 
talunya. ROPC, 156,6620 (O) ; l 59,6772 (T), 
Propmicih de Lki d lassi-vkncia social als droxuaddictes. 
BOPC, 159,6772 (O). 
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- Prqmiciri de Lici de la Sindicatura de Compres. ICEFI.  
ROPC, 159,6774 (O). 

6. PROPOSTES DE RESOLUCIb 
5 .  PROPOSICIONS NO DE LLEI I ALTRES PROPOSTES 

7269 

733 1 

7852 

7948 

7981 

XO19 

Prop&% no de Llei perquk el Consell Fxecutiu presenti un 
Projecte de Llei de creació dels consorcis per u ]'lis de Iu terra. 
/CARP/. BOPC, 142, 5828 (O); 143, 5876 (T); 146, 5990 
(E) * 
Proposicib no de L/ei sobre els serveis tirth1ic.T. /CIE/. ROPC, 
135,5939 (O); 149,6113 (T); 153,6409 (E). 
Proposició no de Llei sobre la Campanya per la pau i el desar- 
mamen/. /CJD/. BOPC, 157,6684 (0); 159,6779 (T); 160 
(E). 
Proposicií3 no de Llei sohm la vessant sud del mussis de 1NIhe- 
ro. /CPT/. BOPC, 158,6744 (O); 159,6779 (T), 
Proposició no de Llei sobre P I  sector pesquer. /CARPI. 
BOPC, 158,6747 (O); 159,6780 (T}. 
Proposicih no de Llei sobre la Llei 4/83. ROPC, 159, 6780 
(03 I 

I. INTERPELLACIONS I MOCIONS 
1. INTI1:RPEI;LACTONS 
aE Interpekiacions que s'anuncien 

7839 

7877 

7883 

8020 

802 1 

8023 

8025 

8035 

8048 

8050 

InttrpdlaciÓ al Consell f iecul iu sobre t?/ Servei de IJrevenciÓ i 
Extiticib d7nccndis. BOPC, 257, 6685 (0). 
Interpel-laciri al Consell Executiu sobre el pla de recorrversib 
del sector dklecirodomPskx BOPC, I 57, 6685 (O). 
Interpel-lacio al Consell Fxecuíiu sobre la creació de la xarxa 
de hnestwsocial, ROPC, 157,6648 (0). 
Jnteipcl.laciÓ al Consell Executiu sobrp la polÍtica educaliva en 
b ForrnacE~ Profissional. BOPC, 159,678 1 (0). 
Inttlr/iel*lució crl Cons4 &erufiu sobre traspssos dp sprwis. 
BOPC, 159,6781 (O). 
Interpel-lacirj ai Consell Executiu so bw les centruls nuclears a 
Catalunya. BOPC, 159,6782 (0) I 

Interpel*larió al Consell Execuíiu sobm la Formacití Pro fpssio- 
nal. BOPC, 159,6783 (0). 
Interpel.Eacih al Consell Executiu sobre Jkmprem Crolh, SA., 
de RPUS. BOPC, 159,6784 (O).  
int~tpel.lació al Consell Exmitiu sobrp les empreses viiivinico- 
les aj&udes per Iéxpropiació & R UMASA . BOPC , 1 60 (0). 
InferpeliaciÓ al Consd Executiu sobre els estudis i dkíhmens 
emesos per yersones alimm als Departaments. BOPC, 160 
(0). 

2. MOCIONS S U R S E G ~ E N T S  A INTERPEELACTONS 

7965 

7966 

7967 

7970 

797 1 

i 9  72 

7973 

Moeib subseg:iient a la interpel.lrciri al Consell Execuíiu sobre 
la seguretat en la zona del campmnenf dc ¡'IPS de Castilkjos. 
BOPC, 158,6750 (O), 
Moció subsegüent a la interpel-laciri al Consdl Executiu sobre 
l'acruucib dp la policia estatal. BOPC, i 58,6750 (O). 
Mocib subsegüent a la interpdlacih al Consell Executiu sobre 
laprcveprció d'incendis forestals. ROPC, 158,675 1 ( O ) ,  
Mociri subsegilerrr a la interpel*lacio al Consell Executiu sahrc 
la compru de ierres de la floca del Castell del Remei a Lleida 
BOPC, 158,6752 (0). 
MociCi subsegaent a la irtferpel.laci6 al Consell Executiu sobre 
Ihpiimcih de la Llei 2/82, de Protecció de la Zona Volcunka de 
la Garrotxa. BOPC, 158,6752 (O). 
Mocib subsegüent u la interpel-lacih al Cu plsell Fxecutiir sobre 
la Couferknciu de Regions Pirinenques. BOPC, I 58 (0) ; 3 60 
(Riectif.1 
MociCi subsegüent a la iPtterpel-lacW al Consell Ekecirtiu sobre 
el sector industrial de la llet u Catulwya. BQPC, 158, 6754 
(O). 

K. ALTRES PRQCEDIMENTS 
1. PROCEDIMENTS DAVANT LES CORTS GENERALS 

7549 Proposra & Proposició de Llei per Iu qual s ksiahlek un chnon 
sobre I %xtrucciQ de minerals ene&ics. /CIE/. BOPC, 15 1 ,  
6266 (0) ; 158,6756 (T) ; 159,6789 CTS. 
Proposfa de Avposició d~ Llei Qrghnica dc trounsjerhiciu de 
cornpetkncies a la Generalitat de Catalunya. BOPC, 156, 
6632 (O$. 

7767 

3. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

Recurs d 'inconstitucionalitat interposat  PI Govern de I "Estat 
contra la Llei de cremi6 de I'lnsíitiit Cat'togra/ic c k  Catulunya. 
BOPC, 120,4688 (AC E ALFP); 143,5882 (ALFP) .  
Recurs d"inconstituciovra1itat interposat ,UPI Govern de !'Estat 
conm la Llei de regulacib administrativa de determinades es- 
twtuws comercials i vedes especials. BOPC, 1 49, 61 I 6 
(AC i ALFP); 159,6789 {ALFP). 
Recurs d 'incons fiiucionalitai interposat per 54 Diputats del 
Congrks contra la Llei de regtrlacib administrativa de de termi- 
nades estructures comercials i vendes especials. BOPC, 149, 
6129 (AC); 155,6551 CALFP). 
Recurs n;incons?itucionaiitat inierpsat pel Govern de Estat 
contra 10 L, lei de Normaiitzacib Linffiiistica a Cataiimnya. 
ROPC, 155,6551 (AC i ALFP). 




