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Segur de Calafell per a construir-hi aparcaments 
públics (tram. 250-00585/08). Presentació. p. 52 

Proposta de resolució sobre la cons
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de l’àrea urbana de Girona (tram. 250-00594/08). 
Presentació. p. 57 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de l’eix ferroviari Vic - Ripoll (tram. 250
00595/08). Presentació. p. 58 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ripoll i la roton
da dels túnels de Collabós (tram. 250-00596/08). 
Presentació. p. 59 

Proposta de resolució sobre la interna
cionalització de l’eix ferroviari Barcelona - Ripoll - La 
Tor de Querol - Tolosa (tram. 250-00597/08). Pre
sentació. p. 59 

Proposta de resolució sobre la futura 
variant de Llambilles (Gironès) (tram. 250-00598/ 
08). Presentació. p. 60 

Proposta de resolució sobre el projec
te d’execució de la variant Adrall - Canturri de la 
carretera N-260, entre la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i 
Sort (Pallars Sobirà) (tram. 250-00599/08). Presen
tació. p. 61 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla de xoc per a reduir els nivells de con
taminació de l’aire per partícules en suspensió i 
sobre l’elaboració d’un pla d’actuacions per a ga
rantir la reducció dels nivells de contaminació de 
l’aire per partícules en suspensió mesurats al cen
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tud. p. 66 

Sol·licitud de compareixença del se
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00252/08). Sol·licitud. p. 66 

Sol·licitud de compareixença de repre
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NOTES 

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels docu
ments originals entrats al Registre. 

La numeració del BOPC no està necessàriament vincula
da a una sola data. 

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper 
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I 
ALTRES PROPOSTES DE NORMA 

3.01.01. PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei en matèria de garantia 
i qualitat del subministrament elèctric 
Tram. 200-00030/08 

Presentació de documentació comple
mentària 
Reg. 19839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

Com a continuació del nostre escrit de 12 de desembre, 
adjunt us trameto el dictamen del Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya de 17 de desembre de 
2007, en relació amb el Projecte de Llei en matèria de 
garantia i qualitat del subministrament elèctric que ha 
estat tramès a aquest Departament, als efectes de la seva 
incorporació a l’expedient del projecte. 

Atentament, 

Barcelona, 20 de desembre de 2007 

Martí Carnicer i Vidal 
Secretari general del Departament 
d’Economia i Finances 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 

Reobertura del termini de presentació 
d’esmenes a la totalitat 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.01.2008 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de 
gener de 2008 ha acordat de reobrir el termini d’esme
nes a la totalitat, que va quedar en suspens el 27 de 
novembre de 2007; el nou termini per a presentació 
d’esmenes a la totalitat finirà el dia 29 a les 9:30 hores. 

Projecte de llei de regulació de l’Insti
tut de Recerca i Tecnologia Agroali
mentàries 
Tram. 200-00033/08 

Text presentat 
Reg. 19929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generali
tat de Catalunya, 

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, en
tre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural s’aprova l’Avantprojecte de llei de regula-
ció de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà
ries i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el presenti 
al Parlament.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint-i-quatre de desembre de 
dos mil set. 

Barcelona, 24 de desembre de 2007 

Laia Bonet Rull 
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI DE REGULACIÓ DE L’INSTITUT DE 

RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES 

El 28 de novembre de 1985 el Parlament de Catalunya 
aprovà la Llei 23/1985, de creació de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant IRTA), 
mitjançant la qual la Generalitat de Catalunya va voler 
donar un nou enfocament i establir un model organit
zatiu diferent al que s’havia utilitzat, fins aquells mo
ments en cap altre organisme d’investigació. 

El preàmbul de la Llei de creació feia esment al fet que 
el creixement i la competitivitat econòmica del país 
estaven cada vegada més relacionats amb la capacitat 
de generar, d’incorporar i de transferir innovacions tec
nològiques i que els organismes de recerca i desenvo
lupament havien d’esdevenir elements actius en el pro
cés de creació de riquesa i, en aquest sentit, havien 
d’incidir en el sector tecnològic, fer efectives les seves 
potencialitats de creació i adaptació d’innovacions i 
havien d’apropar les activitats cientificotecnològiques 
i els resultats de la recerca als sectors. 

Per aconseguir aquests objectius s’havia d’establir una 
fórmula jurídica diferent, d’organització per a la gestió 
de la recerca i del desenvolupament tecnològic, i la que 
es va adoptar, en el cas de l’IRTA, va ser la d’empresa 
pública sotmesa al dret privat. 

Han passat més de vint anys des de la seva creació i, en 
aquest temps, l’IRTA ha crescut, s’ha diversificat cap a 
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altres àmbits sectorials, ha consolidat el seu model de 
funcionament i s’ha convertit en el referent de la inves
tigació, desenvolupament i transferència tecnològica 
agroalimentària a Catalunya. Així mateix, és un orga
nisme conegut i valorat arreu que ha consolidat relaci
ons internacionals d’interès amb universitats i centres 
de recerca de prestigi. 

D’altra banda, al llarg d’aquests anys, l’IRTA ha con
tribuït a establir un conjunt d’acords i vincles de col·la
boració amb altres estaments i entitats públiques i 
privades, en especial amb les universitats catalanes. 
L’Institut s’ha adaptat al canvi produït en el sistema 
universitari català i ha potenciat una molt bona compli
citat amb la majoria d’universitats i d’altres institucions 
i entitats públiques i privades, el resultat de la qual ha 
estat un conjunt de centres i estacions experimentals 
concertats. Aquest conjunt conforma el que avui dia es 
pot anomenar sistema cooperatiu d’R+D+T agro
alimentari de Catalunya. 

Però les circumstàncies varien i els organismes 
d’R+D+T han d’intentar també adaptar-se als canvis i 
assolir els nous reptes que se’n deriven. Per això, i pas
sats vint-i-dos anys des de la creació de l’IRTA, es creu 
necessari establir una nova regulació de l’Institut que 
permeti abordar les properes dècades amb les suficients 
garanties per poder seguir desenvolupant una tasca efi
caç i eficient al servei del sector agroalimentari català 
i al conjunt de la societat en general. 

Els canvis que introdueix la nova regulació de l’IRTA 
son de diferent naturalesa i donen resposta als grans 
reptes que es plantegen en l’actualitat al sector agrari. 
En primer lloc hi ha la necessitat de compatibilitzar la 
producció d’aliments segurs i de qualitat amb l’adequa
da protecció mediambiental, és a dir, impulsar l’establi
ment de sistemes de desenvolupament sostenibles. A 
l’efecte cal adaptar la missió i l’encàrrec de l’Institut 
per tal que incorpori en els seus objectius estratègics i 
plans d’acció l’adequada visió de la sostenibilitat i de 
la protecció al medi ambient. 

Un altre repte és el de la seguretat alimentària. Aquest 
és un element cabdal per a les persones consumidores 
finals i les diferents administracions, que volen cercar 
una acció coordinada en aquest àmbit, basant-se en el 
coneixement científic. El concepte de seguretat va in
dissolublement lligat al de seguiment o traçabilitat dels 
productes, el que fa necessari que l’IRTA hagi d’orien
tar també les seves actuacions cap a la seguretat i qua
litat dels aliments, mitjançant el seguiment dels produc
tes agraris fins a les persones consumidores finals. 

Per tal de donar resposta als esmentats reptes cal con
figurar una nova definició de la finalitat i orientació 
estratègica de l’Institut, la qual es formalitza en aquesta 
Llei. 

Pel que fa a les seves funcions de recerca, la Llei dona 
un enfocament precís a partir de la consideració que 
l’IRTA ha de practicar el que s’anomena investigació 
orientada en la qual són els objectius finals els que han 
de determinar si s’ha d’arribar a aplicar un tipus d’in
vestigació bàsica o aplicada. Quant a les funcions de 
transferència tecnològica als agricultors, la Llei preveu 
que l’IRTA s’ocupi de les activitats més especialitzades 
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en aquest àmbit, atès que tasques com la realització 
d’assajos de demostració o l’adaptació de tecnologies 
i coneixements que necessiten de l’aplicació de simples 
esquemes experimentals, exigeixen, igualment, que els 
projectes de recerca més complexos, un coneixement 
profund del mètode científic i, per tant, una formació 
investigadora i uns mitjans que fan aconsellable que 
siguin les persones investigadores i especialistes, inse
rides en un organisme com l’IRTA, les que ho realitzin. 
Es en aquest sentit, també, que els mitjans i les condi
cions de treball, així com els procediments d’avaluació 
de l’activitat i promoció professional dins d’un organis
me com l’IRTA han d’estar en línia amb les orientaci
ons i necessitats de l’activitat d’R+D+T i dels corrents 
internacionals en la matèria. 

També es creu oportú introduir modificacions en els 
òrgans de govern de l’Institut, concretament en el Con
sell d’Administració, amb l’actualització de la repre
sentació dels diferents departaments que l’integren i 
amb la concreció de que la presidència la qual ha de 
recaure en el titular o la titular del Departament d’Agri
cultura, Alimentació i Acció Rural i que hi hagi una 
vicepresidència que ocupi el titular o la titular del de
partament que tingui assignats els àmbits de recerca i 
universitats. Addicionalment es preveu que el nomena
ment d’una persona a la direcció general es faci prèvia 
selecció entre persones d’un perfil determinat d’acord 
amb la naturalesa i necessitats de l’IRTA. 

Els nous temps exigeixen noves maneres de relació 
entre el Govern i les empreses públiques. S’ha compro
vat l’eficàcia dels contractes programa, com a instru
ments que concreten les relacions de les empreses pú
bliques amb el Govern i que especifiquen els objectius 
operatius, els compromisos i els indicadors de gestió de 
les esmentades empreses. Aquest mecanisme, utilitzat 
també els darrers anys amb l’IRTA, està previst i defi
nit expressament a la Llei com a garantia de suficièn
cia financera, així com la possibilitat de la seva exten
sió als centres i les unitats concertades amb l’Institut. 

Amb l’expressió centres concertats es designen els cen
tres mixtes de recerca, desenvolupament i transferència 
creats o participats per l’IRTA conjuntament amb d’al
tres institucions i organismes. Mitjançant la Llei es vol 
donar substantivitat a aquest sistema cooperatiu de re-
cerca agroalimentària que existeix ja en l’actualitat i 
alhora establir mecanismes perquè els esmentats cen
tres creats i sostinguts amb la col·laboració i participa-
ció de diferents estaments amb l’IRTA, puguin gaudir 
dels avantatges derivats d’aquesta vinculació. Per això 
la Llei preveu que els centres concertats tinguin accés 
al mecanisme del contracte programa a través del pro-
pi Contracte Programa de l’IRTA amb el Govern, que 
puguin rebre subvencions del govern a través de l’IRTA 
i que es consideri formalment i a nivell d’imatge que 
formen part de l’esmentat sistema, fet que contribuirà 
a què l’Institut exerceixi les seves funcions amb l’efi
càcia i eficiència que demana el sector agroalimentari. 

D’acord amb el que estableix l’article 2.1.a) de la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el text del projecte ha estat dicta
minat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Ca
talunya i s’han incorporat la major part de les recoma
nacions formulades. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. NATURALESA JURÍDICA 

1.1 L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) és una entitat de dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia que ajusta la seva activitat a l’ordena
ment jurídic privat i té plena capacitat d’obrar i patri
moni propi per al compliment de les seves funcions, 
d’acord amb l’article 1.b.1 del Decret legislatiu 2/2002, 
del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empre
sa pública catalana. 

1.2 L’IRTA gaudeix d’autonomia funcional i de gestió 
i és adscrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural. 

ARTICLE 2. FINALITAT 

2.1 La finalitat de l’IRTA, d’acord amb les directrius de 
la política agroalimentària i de recerca, desenvolupa
ment i transferència (endavant R+D+T) del govern i del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
és la de contribuir a la modernització, la competitivitat 
i el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, ali
mentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, així com als 
sectors que s’hi relacionen, al proveïment d’aliments 
sans i de qualitat per les persones consumidores i, en 
general, a la millora del benestar de la població. 

2.2 Per assolir aquesta finalitat l’Institut té els objectius 
estratègics següents: 

a) Impulsar i realitzar investigació i desenvolupament 
tecnològic en l’àmbit agroalimentari, aqüícola i pes
quer tot enfocant les seves actuacions cap a les neces
sitats dels sectors i vers una activitat respectuosa amb 
l’entorn natural. 

b) Transferir tecnologia i avenços científics i valorar els 
avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a 
la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sec
tor primari i dels relacionats amb la cadena agroalimen
tària i comercial afí. 

c) Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a 
element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració 
de l’esforç públic en R+D+T a Catalunya. 

ARTICLE 3. FUNCIONS GENERALS 

3.1 Són funcions de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries: 

a) Desenvolupar programes d’investigació en relació 
amb el sector agroalimentari i d’adaptació de tecnolo
gia aliena a les circumstàncies i les condicions catalanes, 
i alhora cercar la creació de tecnologia pròpia més efi
cient tant des d’un punt de vista econòmic com medi
ambiental i la reducció de la dependència tecnològica. 

b) Transferir coneixements i tecnologia al sector 
agroalimentari, a través d’accions pròpies, amb inclu
sió de l’assessorament especialitzat, les activitats expe
rimentals d’adaptació o de demostració i transferència, 
o bé mitjançant acords de cessió o llicència de propie
tat industrial i intel·lectual. 

c) Impulsar la creació d’iniciatives i/o empreses de base 
tecnològica fruit de l’activitat de recerca de l’Institut. A 
aquests efectes podrà constituir tota mena de societats, 
o participar-hi, mitjançant la subscripció d’accions o de 
participacions representatives del capital social. 

d) Prestar serveis dins l’àmbit de la recerca, mitjançant 
programes d’investigació concertada. 

e) Posar a disposició de les entitats, agències i empre
ses de la Generalitat de Catalunya la seva capacitat ci
entífica per tal de contribuir en la mesura que sigui 
possible a l’assoliment dels seus objectius i finalitats. 

f) Assessorar les empreses del sector agroalimentari, els 
serveis tècnics de la Generalitat i altres entitats i orga
nismes, i donar-los suport tècnic. 

g) Organitzar i prestar altres serveis de suport tecnolò
gic al sector agroalimentari. 

h) Organitzar programes de formació científica i tècni
ca en els àmbits de la seva actuació, per ell mateix o en 
col·laboració amb altres entitats i organismes, en parti
cular amb les universitats catalanes, les organitzacions 
professionals agràries i les agrupacions o associacions 
sectorials. 

i) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes o encoma
nades per llei en relació amb el sector agroalimentari. 

3.2 L’Institut exerceix la gestió dels serveis públics 
d’investigació i, sens perjudici de les competències que 
corresponen al Departament d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural (en endavant DAR), les funcions re
lacionades amb la transferència de tecnologia en els 
àmbits agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pes
quer en els termes de l’article 2.2 del Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana. 

3.3 L’Institut s’integra en les estructures o plataformes 
de col·laboració i coordinació establertes per la Gene
ralitat en el marc del sistema públic català de ciència i 
tecnologia i col·labora i dóna suport al departament que 
tingui assignats els àmbits de recerca i universitats per 
a l’assoliment dels seus objectius i línies d’actuació. 

ARTICLE 4. ACCIONS PER COMPLIR LES FUNCIONS 

4.1 L’IRTA, per complir les seves funcions, pot dur a 
terme les accions següents: 

a) Acollir en la seva estructura els ens, els organismes 
i les unitats que determini el govern de la Generalitat, 
a proposta del DAR. 

b) Constituir o participar en societats mercantils i quals
sevol altres ens, públics o privats i amb ànim de lucre 
o sense, que persegueixin finalitats afins amb els objec
tius estratègics de l’Institut. 

c) Organitzar-se mitjançant la creació d’espais cientí
fics i tecnològics per empreses, a les dependències de 
l’IRTA cercant, en tot moment, la col·laboració i sinèr
gia amb els parcs científics i tecnològics d’iniciativa 
universitària i/o territorial. 

3.01.01. 
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d) Establir convenis i contractes amb persones físiques 
i jurídiques, públiques o privades, adreçats al compli
ment de les seves funcions. 

4.2 El conjunt de centres amb finalitats de recerca, des
envolupament i transferència en els quals participa 
l’IRTA constitueixen el sistema cooperatiu de recerca 
i desenvolupament agroalimentari vinculat a aquest 
Institut i es consideren centres concertats amb l’IRTA, 
amb els vincles orgànics, operatius i financers que els 
respectius òrgans de govern puguin establir. Com a tals 
reben suport de tota mena des de l’Institut mateix i 
poden estar inclosos a les previsions i els acords del 
contracte programa amb el Govern. La participació de 
l’IRTA en els diferents òrgans de govern d’aquests cen
tres concertats es fa d’acord amb les decisions del con
sell d’administració mateix de l’Institut. 

CAPÍTOL 2. RÈGIM JURÍDIC I ECONÒMIC 

ARTICLE 5. RÈGIM JURÍDIC 

5.1 L’IRTA es regeix per aquesta Llei, pel Decret legis
latiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Esta
tut de l’empresa pública catalana, per la normativa que 
desplegui aquesta Llei, pels seus Estatuts i per les altres 
lleis i disposicions que li siguin aplicables. 

5.2 L’IRTA sotmet la seva activitat en les relacions ex
ternes, amb caràcter general, a les normes del dret ci
vil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat dels 
actes que impliquen l’exercici de potestats públiques. 

5.3 Els actes dictats pel òrgans de l’IRTA en l’exercici 
de les seves potestats administratives tenen la conside
ració d’actes administratius. El règim d’impugnació 
dels actes dels seus òrgans es regirà pel que estableixen 
el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la legisla-
ció de patrimoni de la Generalitat. 

ARTICLE 6. RÈGIM PATRIMONIAL 

6.1 EI patrimoni de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries està constituït pels béns que li són 
adscrits, bé directament, bé mitjançant l’adscripció de 
les unitats, els organismes i els ens que s’hi incorporen, 
els quals conserven la qualificació jurídica originària. 
L’adscripció no implica la transmissió del domini ni la 
desafectació dels béns. Així mateix, està constituït pels 
béns i els drets, materials i immaterials, que produeixi 
o adquireixi, els quals passen a formar part del patrimo
ni propi. 

6.2 El patrimoni de l’IRTA afecte a l’exercici de les 
seves funcions té la consideració de domini públic com 
a patrimoni afectat a un servei públic i gaudeix de les 
exempcions tributàries que corresponen als béns 
d’aquesta naturalesa. 

6.3 La gestió del patrimoni de l’IRTA s’ha d’ajustar al 
que disposen el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de de
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la legislació 
de patrimoni de la Generalitat. 

3.01.01. 

ARTICLE 7. AJUTS I SUBVENCIONS 

El sistema d’ajudes i subvencions es regeix pel que 
estableixen el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i la normati
va estatal que li sigui aplicable. 

ARTICLE 8. CONTRACTACIÓ 

El règim jurídic de la contractació de l’IRTA serà el que 
resulti de l’aplicació de la legislació vigent en matèria 
de contractes del sector públic. 

ARTICLE 9. RESPONSABILITAT 

L’IRTA assumirà les responsabilitats que en matèria 
civil, penal, laboral o patrimonial es derivin de les se-
ves actuacions, d’acord amb la normativa aplicable. 

ARTICLE 10. RECURSOS HUMANS 

10.1 EI personal de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries i de les empreses filials és contractat 
i es regeix per les normes laborals, civils o mercantils 
que segons la seva funció els correspongui. En l’apli
cació de les seves polítiques de recursos humans l’Ins
titut tindrà en compte les recomanacions europees en 
matèria d’investigació. 

10.2 El personal funcionari o laboral que procedeixi de 
l’Administració de la Generalitat o d’altres administra
cions públiques podrà prestar serveis a l’IRTA de con
formitat amb el que estableix la normativa reguladora 
de la funció pública de la Generalitat de Catalunya o les 
normes sectorials que s’escaiguin. 

CAPÍTOL 3. ÒRGANS DE GOVERN 

ARTICLE 11. ÒRGANS DE GOVERN 

Els òrgans de govern de l’Institut de Recerca i Tecno
logia Agroalimentàries són el Consell d’Administració, 
la presidència i la Direcció General. 

ARTICLE 12. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

12.1 El Consell d’Administració el constitueixen els 
membres següents: 

a) La presidència, que correspondrà al president o pre
sidenta de l’IRTA, és a dir el o la titular del Departa
ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

b) La vicepresidència, que correspondrà al o la titular 
del departament que tingui assignats els àmbits de re-
cerca i universitats. 

c) La persona titular de la Direcció General de l’IRTA. 

d) Les persones vocals següents: 

Dues persones representants del departament compe
tent en l’àmbit d’agricultura, en l’actualitat Departa
ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

Una persona representant de cada un dels departaments 
que tinguin assignats els àmbits de recerca i universi
tats, d’economia i finances, de salut, de medi ambient 
i d’indústria. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Una persona representant elegida pels òrgans de repre
sentació del personal de l’IRTA. 

Una persona representant de cada una de les diputaci
ons catalanes que participen en el finançament de 
l’IRTA. 

Fins a quatre persones més proposats pel conseller o 
consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
d’entre persones de reconegut prestigi i trajectòria 
cientificotècnica, empresarial, sectorial o professional. 
Una d’elles ho serà a proposta de les organitzacions 
professionals agràries més representatives de Catalu
nya. 

12.2 Tots els membres del Consell d’Administració són 
nomenats pel Govern a proposta del o la titular del de
partament competent en matèria d’agricultura, alimen
tació i acció rural. 

12.3 Les funcions de la secretaria són exercides per un 
membre del personal de l’entitat, designat pel mateix 
Consell d’Administració, el qual assisteix a les reuni
ons amb veu però sense vot. 

ARTICLE 13. FUNCIONS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

13.1 EI Consell d’Administració exerceix el govern i 
l’administració de l’Institut de Recerca Tecnologia 
Agroalimentàries. 

13.2 Corresponen al Consell d’Administració les fun
cions següents: 

a) Fixar les directrius de l’actuació de l’IRTA, d’acord 
amb el que estableix l’article 2.1 d’aquesta Llei. 

b) Informar la proposta de contracte programa així 
com, si escau, la seva modificació abans de la seva tra
mesa al DAR. 

c) Formular el programa d’actuació, d’inversions, de 
finançament, amb inclusió de l’estratègia de captació 
de recursos, i la memòria de l’IRTA. Elaborar el pres
supost d’explotació i de capital, presentar el balanç i 
avaluar periòdicament els programes d’actuació de 
l’IRTA i els seus resultats. 

d) Disposar del patrimoni immobiliari de l’entitat amb 
facultat per fer qualsevol contracte necessari per a 
aquesta finalitat. 

e) Fixar la plantilla i el règim retributiu general del 
personal atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. 

f) Determinar els preus i les tarifes de la prestació dels 
seus serveis, adaptats al règim d’aprovacions que cor
respongui en cada cas. 

g) Acordar la constitució de societats filials o la parti
cipació en societats, exercir el dret de vot i nomenar les 
persones que l’administren, si escau, d’acord amb la 
legislació aplicable. 

h) Conèixer i autoritzar els convenis amb institucions i 
administracions públiques a concertar per l’IRTA. 

i) Qualsevol altra funció no atribuïda expressament a un 
altre òrgan. 

13.3 Correspon al Consell d’Administració aprovar 
inicialment els Estatuts i les normes de funcionament 
de l’IRTA, els quals han de ser aprovats pel Govern. 

13.4 EI Consell pot delegar funcions de representació 
específiques en qualsevol dels seus membres. 

ARTICLE 14. FUNCIONAMENT DEL CONSELL D’ADMINIS
TRACIÓ 

14.1 EI Consell d’Administració es reuneix, com a 
mínim, dues vegades a l’any i quantes altres en facin 
falta per assegurar el bon govern de l’IRTA. Perquè 
la constitució sigui vàlida s’exigeix l’assistència de la 
majoria absoluta dels components. 

14.2 Els acords són adoptats per majoria, llevat d’aquells 
referents als punts b), d) i g) de l’apartat 2 de l’article 
anterior, que requereixen majoria absoluta. EI president 
o la presidenta té vot de qualitat per dirimir els empats. 

14.3 En tot el que no preveuen aquesta Llei, els Estatuts 
i les normes de funcionament de l’IRTA, serà d’aplica
ció el règim establert per al funcionament dels òrgans 
col·legiats, d’acord amb la legislació vigent a Catalu
nya. 

ARTICLE 15. PRESIDÈNCIA 

La presidència de l’Institut correspon al o la titular del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

Corresponen a la presidència les funcions següents: 

a) Exercir la més alta representació de l’IRTA, sens 
perjudici de les delegacions que pugui fer. 

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions 
del Consell d’Administració, dirigir les deliberacions i 
decidir els empats amb el seu vot de qualitat. 

c) Dictar les disposicions específiques que calguin per 
al desplegament dels acords del Consell d’Administra
ció. 

d) Les altres que li siguin expressament encomanades 
o li delegui el Consell d’Administració entre les de 
naturalesa delegable. 

e) Proposar el nomenament dels vocals del Consell 
d’Administració, en els termes que estableix l’article 
12.2 d’aquesta Llei. 

ARTICLE 16. DIRECCIÓ GENERAL 

16.1 La persona que ocupi la direcció general de l’IRTA 
serà nomenada pel govern a proposta del o de la titular 
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural d’entre persones que reuneixin condicions de 
mèrit i capacitat reconeguda i comptin amb una trajec
tòria que combini adequadament l’experiència en el 
vessant científic i en el de gestió a alt nivell en ens pú
blics o privats. 

16.2.Corresponen al director o la directora general les 
funcions següents: 

a) Exercir la representació ordinària de l’IRTA. 

b) Elaborar la proposta de contracte programa i, si es
cau, la seva proposta de modificació. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

   

 

10 

14 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 194 

c) Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar i contro
lar totes les unitats, els serveis, les dependències i les 
instal·lacions de l’IRTA. 

d) Executar els acords del Consell d’Administració que 
no corresponguin al president o presidenta. 

e) Administrar el patrimoni i supervisar l’activitat 
negocial de l’IRTA, amb facultat de fer i atorgar tota 
classe d’actes, operacions, contractes i documents, 
d’acord amb l’article 24 del Decret legislatiu 2/2002, 
del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empre
sa pública catalana. 

f) Representar jurídicament l’IRTA tant en judici com 
en l’activitat extra judicial. 

g) Exercir l’alta direcció del personal. 

h) Gestionar, controlar i inspeccionar les finances i la 
comptabilitat. 

i) Atorgar poders amb les facultats que detalli d’entre 
les que li corresponen i donar-ne compte al Consell 
d’Administració. 

j) Adoptar mesures d’urgència, i donar-ne compte al 
president o presidenta o al Consell d’Administració, en 
casos d’emergència o quan no es pugui reunir el Con
sell. 

k) Exercir totes les funcions que el president o la pre
sidenta i el Consell d’Administració li deleguin. 

CAPÍTOL 4. CONSELL ASSESSOR 

ARTICLE 17. CONSELL ASSESSOR 

17.1 L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà
ries és assistit per un Consell Assessor. 

17.2 EI Consell Assessor el constitueixen els membres 
següents: 

a) La persona que ocupi la presidència de l’IRTA. 

b) La persona que ocupi la vicepresidència del Consell 
d’Administració de l’IRTA. 

c) La persona que ocupi la direcció general de l’IRTA. 

17.3 Són vocals membres del Consell Assessor: 

a) Una persona representant de cadascuna de les orga
nitzacions professionals agràries més representatives de 
Catalunya. 

b) Una persona representant de la Federació de Coope
ratives Agràries de Catalunya. 

c) Una persona representant per cadascun dels col·legis 
professionals de Catalunya vinculats al sector 
agroalimentari. 

d) Una persona representant de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 

e) Una persona representant de l’Associació Catalana 
de Ciències de l’Alimentació (ACCA), filial de l’Insti
tut d’Estudis Catalans. 

3.01.01. 

f) Una persona representant de l’Acadèmia de Ciènci
es Veterinàries de Catalunya. 

g) Una persona representant proposada per cadascuna 
de les universitats públiques catalanes amb estudis i 
activitats relacionades amb la finalitat de l’IRTA. 

h) Una persona representant del Consell Català de les 
Cambres de Comerç, Indústria i Navegació. 

i) Dues persones representants del sector empresarial, 
una d’elles o serà a proposta del sector empresarial 
agrícola. 

j) Dues persones representants dels sindicats de treba
lladors més representatius de Catalunya. 

k) Fins a quatre persones de reconegut prestigi dins el 
sector agroalimentari i/o de la recerca i desenvolupa
ment tecnològic. 

Totes les persones vocals són nomenades i separades 
pel conseller o consellera d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, a proposta de les respectives entitats i or
ganitzacions que hi són representades, llevat de les per
sones referides a l’apartat k) que ho seran lliurament. 

17.4 EI càrrec de membre del Consell Assessor no és 
remunerat. 

ARTICLE 18. FUNCIONS DEL CONSELL ASSESSOR 

18.1 Correspon al Consell Assessor: 

a) Assessorar al Consell d’Administració en totes les 
qüestions relacionades amb les funcions de l’IRTA. 

b) Informar sobre qualsevol assumpte que se li consulti 
en l’àmbit de les competències de l’IRTA, amb inclu
sió dels objectius generals del Contracte Programa en
tre l’IRTA i el Govern. 

c) Presentar al Consell d’Administració les propostes 
que estimi convenients per a un millor funcionament de 
l’IRTA. 

18.2 El Consell Assessor es reunirà, com a mínim, una 
vegada a l’any i de manera extraordinària sempre que 
ho proposin dues terceres parts dels seus membres. 

CAPÍTOL 5. CONTRACTE PROGRAMA I RÈGIM ECONOMICO
FINANCER 

ARTICLE 19. CONTRACTE PROGRAMA 

19.1 Les relacions de l’IRTA amb el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i, en general, 
amb el govern de la Generalitat s’articulen a través de 
la figura del contracte programa plurianual. Aquest ins
trument, que serà únic, es canalitza a través del Depar
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

19.2 L’objecte del Contracte Programa és establir els 
objectius operatius a cercar per l’IRTA i pels centres 
concertats que s’hi incloguin, durant el període corres
ponent, les línies i els compromisos a assolir, les acti
vitats i els serveis que l’IRTA i els centres concertats 
han de dur a terme per encàrrec o a compte dels depar
taments afectats i especificar els indicadors de segui
ment per a cada objectiu, tots ells degudament pluri
anualitzats. 
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19.3 Les finalitats del contracte programa són: 

Articular les relacions i els mecanismes de coordinació 
entre el DAR, i en general el Govern de la Generalitat 
i l’IRTA. Aquesta relació es basa en l’adquisició de 
compromisos per les dues parts i en la rendició periò
dica de comptes. 

Establir, de comú acord, les línies estratègiques i els 
objectius generals i els mecanismes d’avaluació neces
saris per garantir les finalitats assignades a l’IRTA. 

Dotar l’IRTA dels mitjans necessaris per complir els 
seus objectius d’acord amb els compromisos adquirits. 

Estabilitzar i garantir el finançament per als programes 
a mig termini. 

Potenciar i incrementar les activitats que porten a ter
me els diferents grups i centres de l’IRTA. 

Contribuir a una gestió eficaç de l’IRTA. 

19.4 El Contracte Programa inclou les previsions eco
nomicofinanceres bàsiques plurianualitzades per tot el 
període, a fi de garantir la suficiència financera de 
l’IRTA. 

19.5 El Contracte establirà una comissió de seguiment 
per avaluar, entre d’altres funcions, la consecució d’ob
jectius i l’adaptació del finançament corresponent. El 
Contracte Programa determinarà la composició, les 
funcions i el funcionament de la comissió de seguiment 
la qual es constituirà durant el mes següent a la data de 
la seva signatura. 

Així mateix, el Contracte Programa haurà de preveure 
els mecanismes i supòsits en què podrà ser modificat. 

19.6 Anualment, i en base a les previsions del contracte 
programa i als ajustos corresponents, l’IRTA elabora el 
programa d’actuacions, d’inversions i de finançament, 
així com la memòria corresponent, el pressupost d’ex
plotació i el balanç, ajustats al Pla general de compta
bilitat pública. Les dotacions de capital, contingudes en 
el pressupost d’explotació, tenen la condició d’ampli
ables en funció dels recursos efectivament obtinguts. 

ARTICLE 20. CONTROL DE CARÀCTER FINANCER I ECO
NÒMIC 

El control de caràcter financer de l’IRTA té per objec
te comprovar-ne el funcionament econòmic i financer 
i s’efectua pel procediment d’auditoria. L’auditoria ha 
de ser efectuada sota la direcció de la Intervenció Ge
neral de la Generalitat de Catalunya. 

ARTICLE 21. RECURSOS ECONÒMICS 

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
compta amb els recursos econòmics següents: 

a) Els rendiments i el producte de l’alienació del patri
moni propi, realitzada d’acord amb la legislació aplica
ble. 

b) Els crèdits assignats als pressupostos de la Genera
litat i els recursos derivats dels compromisos i les obli
gacions de servei públic o objectius d’interès social, en 
els termes que estableix l’article 2.2 del Decret legisla
tiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Esta

tut de l’empresa pública catalana i d’acord amb el Con
tracte Programa. 

c) Les aportacions d’altres entitats públiques. 

d) Les subvencions, les donacions i les aportacions de 
tota mena que facin a favor seu altres entitats, organis
mes públics o privats i particulars. 

e) Ingressos procedents dels beneficis produïts per les 
societats filials o per les societats en les quals partici
pa. 

f) Ingressos procedents de la prestació dels seus serveis. 

g) Els béns i els drets, materials i immaterials, i els 
fruits originats per la seva actuació empresarial, indus
trial o intel·lectual. 

h) Els cànons, els royalty i tota mena de rendes obtin
gudes de les seves explotacions. 

i) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits. 

j) Qualsevol altra atribució patrimonial a favor seu. 

ARTICLE 22. PRESSUPOST 

El pressupost de l’IRTA es regeix pel que estableixen 
el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi
ques de Catalunya; el Decret legislatiu 2/2002, del 24 
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, reguladora de l’Estatut de l’em
presa pública catalana, i les lleis de pressupostos de la 
Generalitat. 

ARTICLE 23. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

La dissolució de l’IRTA es produeix per llei, la qual ha 
d’establir el procediment de liquidació i la manera mit
jançant la qual els òrgans de l’IRTA han de continuar 
exercint les seves funcions fins que la liquidació sigui 
total. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Els departaments de l’Administració de la Generalitat, 
d’altres administracions, entitats i organitzacions, que 
tenen més d’un representant en algun dels òrgans de 
l’IRTA tendiran a fer efectiu el criteri de paritat de gè
nere entre homes i dones en la proposta de nomena
ment dels seus representants. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

El personal funcionari que va passar a formar part del 
personal de l’IRTA en el moment de la seva creació 
continuarà mantenint els drets i les garanties que li van 
ser respectats en aquell moment. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Resten derogades totalment o parcialment les disposi
cions del mateix rang o de rang inferior en allò que 
s’oposin a aquesta Llei i, en concret, es deroga la Llei 
23/1985, de 28 de novembre, de creació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (DOGC núm. 
621, de 4.12.1985). 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

     

 

12 

14 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 194 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

Es faculta el Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural per al desplegament reglamentari 
d’aquesta Llei que haurà d’aprovar el Govern. 

SEGONA 

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
nya. 

ANTECEDENTS  DEL PROJECTE  DE  LLEI 

1. Text del projecte de llei. 

2. Aprovació del govern en la sessió del dia 24.12.2007 
(l’Oficina de Govern disposa d’aquest document). 

3. Aprovació del Consell Tècnic del dia 18.12.2007. 

4. Memòria prèvia de l’avantprojecte, aprovada pel 
Govern en la sessió del 17 de juliol de 2007. 

5. Memòria que incorpora la justificació i oportunitat 
dels canvis que incorpora la regulació de l’avantpro
jecte, en relació amb la Llei 23/1985, l’impacte econò
mic, la llista de disposicions afectades i la taula de vi
gències. 

6. Publicació al DOGC de l’Edicte d’informació públi
ca de l’avantprojecte. 

7. Llistat d’entitats i organismes consultats en el tràmit 
d’audiència, que han participat en l’elaboració de 
l’avantprojecte de llei. Escrits adreçats a les esmentades 
entitats i organismes i documentació acreditativa de la 
tramesa. 

8. Escrits tramesos als departaments de la Generalitat 
de: Innovació, Universitats i Empresa, Economia i Fi
nances, Medi Ambient i Habitatge i Salut. 

9. Escrits de sol·licitud d’informe a l’Institut Català de 
les Dones i al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya. 

10. Relació de les entitats, organismes i departaments 
que han presentat al·legacions i escrits presentats. 

11. Informe de l’Institut Català de les Dones. 

12. Informe del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya. 

13. Informe Jurídic. 

14. Antecedent legislatiu: Llei 23/1985, de 28 de no
vembre, de creació de l’Institut de Recerca i Tecnolo
gia Alimentàries. 

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament. 

Projecte de llei de seguretat industrial 
Tram. 200-00034/08 

Text presentat 
Reg. 19931 /Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generali
tat de Catalunya, 

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, en
tre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa s’aprova l’Avantprojecte de llei de seguretat 
industrial i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el 
presenti al Parlament.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint-i-quatre de desembre de 
dos mil set. 

Barcelona, 24 de desembre de 2007 

Laia Bonet Rull 
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

PREÀMBUL 

En les societats desenvolupades s’utilitzen permanent
ment, tant per a la producció com per al consum, una 
gran quantitat d’elements tècnics: ascensors, grues, 
instal·lacions i aparells elèctrics, instal·lacions i aparells 
de gas, calderes de vapor, instal·lacions de calefacció i 
de fred, vehicles, màquines diverses, etc. La població, 
que és usuària d’una gran varietat de productes indus
trials, sovint ha de compartir el territori amb nuclis 
d’activitat industrial concentrada. Això configura un 
paisatge propi de la societat tecnològica, que avui evo
luciona cap a la societat de la informació. 

Però tot aquest conjunt d’activitats, instal·lacions i pro
ductes, a banda de proporcionar riquesa i ésser útil, 
també pot esdevenir una font de risc. La seguretat in
dustrial s’ocupa de prevenir els accidents i de limitar les 
conseqüències que poden tenir si es produeixen. L’es
sència de la política pública de la seguretat industrial és 
organitzar aquest sistema de prevenció i mitigació. 

En el sistema de gestió de la seguretat industrial inter
venen molts agents amb funcions diferents: uns projec
ten instal·lacions, dissenyen productes i els materialit
zen, sigui en un procés de fabricació o bé en un procés 
de muntatge o instal·lació; altres els mantenen en con
dicions adequades al llarg de llur vida útil, els usen i 
gestionen que se’n comuniqui el risc; altres elaboren 
normes jurídiques o tècniques en matèria de seguretat 
industrial, i altres acrediten la competència tècnica dels 
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operadors, inspeccionen les instal·lacions, els vehicles 
i els productes industrials, i sancionen els incompli
ments de la normativa aplicable. Si cadascun dels 
agents fa la seva activitat d’una manera efectiva i efici
ent, la cadena de valor de la seguretat industrial obté 
una utilitat màxima amb un risc mínim, d’acord amb 
les condicions tecnològiques i socials de cada moment. 

Un dels agents que participen d’aquest sistema de ges
tió de seguretat industrial són les entitats que fan les 
inspeccions de les instal·lacions, els aparells i els vehi
cles, tant a l’origen o prèviament a la seva posada en 
funcionament, com periòdicament al llarg de llur vida 
útil. A Catalunya, durant aproximadament els darrers 
vint anys, aquests serveis s’han prestat en règim de 
concessió. Es considera convenient, però, que un cop 
finalitzada la vigència de les concessions, aquestes ac
tivitats se sotmetin a un règim que permeti una major 
llibertat d’elecció a les persones usuàries sense oblidar 
que l’objectiu bàsic és millorar la qualitat dels serveis 
i vetllar per la seguretat. 

En aquest sentit, i pel que fa als vehicles, tant la Direc
tiva 1996/96/CE com la doctrina jurisprudencial esta
blerta pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-
pees i el Tribunal Suprem posen de relleu el caràcter de 
funció pública del servei d’inspecció tècnica de vehi
cles, el qual no es pot deixar del tot a les eventualitats 
del mercat. Això s’ha tingut present a l’hora de regular, 
en aquesta llei, el règim jurídic d’aquestes activitats, 
especialment l’autorització que ha de servir de títol 
habilitant, per a la qual cal establir els requisits neces
saris per a garantir el valor públic de la seguretat i una 
bona prestació del servei. 

És imprescindible tenir en consideració les caracterís
tiques del mercat i dels serveis d’inspecció. En primer 
lloc i en general, aquests serveis no es demanen volun
tàriament, sinó només perquè són imposats per les dis
posicions legals vigents en matèria de seguretat indus
trial. Les conseqüències d’un accident poden desbordar 
les persones titulars de les fonts de risc, afectar terce
res persones que no han intervingut en la decisió pre
ventiva i, en determinades circumstàncies, el nombre de 
persones afectades pot ser molt elevat: això justifica 
que siguin serveis de caràcter obligatori. En segon lloc, 
les persones que demanen aquests serveis sovint no 
tenen la capacitat d’avaluar-ne la qualitat. Tot això obli
ga l’Administració que ha de garantir la seguretat in
dustrial a intervenir-hi molt activament, de manera que 
la competència entre els operadors no afecti la qualitat 
de les inspeccions. 

La Generalitat, per a preservar el valor públic de la se
guretat, ha de propiciar que aquests serveis es desenvo
lupin en tots els àmbits reglamentaris de la seguretat 
industrial i en tot el territori de Catalunya. Una de les 
seves responsabilitats és la prestació subsidiària en el 
cas de manca o fallada d’iniciativa privada, per tal de 
garantir la universalitat del servei. 

L’objecte de la Llei de seguretat industrial és regular, 
dins l’àmbit de les competències de la Generalitat, la 
seguretat industrial en el territori de Catalunya, inclo
ent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria. 

Aquesta llei regula en un únic text tota la matèria de 
seguretat industrial establerta fins ara en diverses nor
mes, entre la qual hi ha el règim jurídic dels operadors 
que actuen en matèria de seguretat industrial (els orga
nismes de control i els titulars de les estacions d’inspec
ció tècnica de vehicles). 

Aquesta llei es fonamenta en les competències exclu
sives que la Generalitat té en matèria d’indústria, 
d’acord amb l’article 139.1 de l’Estatut d’autonomia, i 
respecta, al mateix temps, la competència que l’article 
149.1.21 de la Constitució reconeix a l’Estat en matè
ria de trànsit i circulació de vehicles de motor. 

Aquesta llei té en compte el canvi substancial que 
l’aprovació de la reforma de l’Estatut d’Autonomia, 
mitjançant la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol ha 
suposat en el règim competencial de la seguretat indus
trial. En efecte, la regulació normativa de la seguretat 
industrial ha passat de ser, en l’anterior Estatut, un sub
sistema d’un sistema estatal, on la competència exclu
siva de la Generalitat en matèria d’indústria estava 
mediatitzada per la referència a «sense perjudici d’allò 
que determinin les normes de l’Estat per raons de segu
retat, sanitàries o d’interès militar», a esdevenir una 
competència integra i exclusiva amb l’abast atorgat a 
les competències exclusives per l’article 110, que afir
ma que «corresponen a la Generalitat, en l’àmbit de les 
seves competències exclusives, de manera íntegra, la 
potestat legislativa, la potestat reglamentaria i la funció 
executiva», afirmant també, l’esmentat precepte estatu
tari, que «correspon únicament a la Generalitat l’exer
cici d’aquestes potestats i funcions» i que «el dret ca
talà, en matèria de competències exclusives de la 
Generalitat, és el dret aplicable en el seu territori amb 
preferència sobre qualsevol altre». 

També recull la competència que la sentència del Tri
bunal Constitucional 332/2005, del 15 de desembre, ha 
reconegut a favor de la Generalitat en matèria d’inspec
ció tècnica de vehicles i les sentències de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem de 3 i 4 
d’octubre de 2006. 

Els antecedents d’aquesta llei dins de l’àmbit de la se
guretat industrial i el control reglamentari, d’acord amb 
les competències exclusives de la Generalitat en aques
ta matèria, són l’Ordre del 17 de març de 1986, per la 
qual es regula la concessió de les tasques d’inspecció i 
control reglamentari en l’àmbit de la seguretat, qualitat 
i normativa industrial, modificada per l’Ordre del 7 
d’abril de 1986; la Llei 13/1987, del 9 de juliol, de se
guretat de les instal·lacions industrials i la Llei 10/2006, 
de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció 
en matèria de seguretat industrial. 

Els antecedents en l’àmbit del servei d’inspecció tècni
ca de vehicles són el Decret 54/1982, del 4 de març, pel 
qual es regula la xarxa d’estacions de reconeixement de 
vehicles automòbils a Catalunya; l’Ordre del 21 de juny 
de 1982, per la qual s’aprova el Reglament sobre orga
nització i règim jurídic del Servei d’Inspecció Tècnica 
de Vehicles a Catalunya, modificada per l’Ordre del 9 
de juliol de 1982 i l’Ordre del 28 de desembre de 1999; 
el Decret 186/1986 de 9 de juny, pel qual es regula 
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l’ampliació de la xarxa de reconeixement de vehicles 
de Catalunya; el Decret 361/2001, de 18 de desembre, 
pel qual es regula el funcionament i activitats a desen
volupar per les estacions d’inspecció tècnica de vehi
cles i la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació 
dels serveis d’inspecció en matèria de seguretat indus
trial. 

La Generalitat, dins el marc legal, també ha de definir 
uns models de gestió que facin possible una actuació 
harmonitzada i uns serveis eficients i de qualitat. 

Atès que la llei estableix un model d’autorització admi
nistrativa per a gestionar la inspecció i el control regla
mentari de les instal·lacions i també el servei d’inspec
ció tècnica de vehicles, la funció de supervisió i control 
del sistema ha d’ésser molt efectiva per a garantir que 
es mantinguin les condicions d’una competència efec
tiva entre els operadors i, al mateix temps, assegurar 
que aquesta competència no afecti la qualitat del servei 
d’inspecció. Per a aconseguir aquest objectiu i poder 
gestionar l’ampli ventall de funcions que té la Genera
litat en matèria de seguretat industrial, aquesta llei crea 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de per
metre que l’actuació de la Generalitat en aquest àmbit 
sigui més flexible i eficient i que els resultats de la seva 
gestió puguin ser també més visibles i transparents. 
Així mateix, ha de donar la certesa i l’estabilitat neces
sàries als agents que operin en aquest sector, i ha d’agi
litar l’adaptació progressiva de la gestió de la seguretat 
industrial a la societat de la informació. També ha de 
garantir la prestació subsidiària en el cas de manca o 
fallada d’iniciativa privada, per a permetre la universa
litat del servei. 

La seguretat de les activitats que poden produir acci
dents greus i les limitacions urbanístiques a l’entorn 
dels establiments industrials en què es produeixen 
aquestes activitats són regulades per la Directiva 1996/ 
82/CE, del 9 de desembre. El Reial decret 1254/1999, 
del 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control 
dels riscs inherents als accidents greus en els quals in
tervinguin substàncies perilloses, transposa la dita di
rectiva a l’ordenament jurídic de l’Estat. Aquest reial 
decret estableix que les autoritats competents han de 
prendre mesures en la planificació del territori al vol
tant dels establiments amb aquestes característiques, i 
fixa uns terminis per a aplicar aquesta norma. En aques
ta llei es concreta el compliment de la dita directiva. 

La Llei de seguretat industrial és la primera que regu
la totes les competències de la Generalitat en aquesta 
matèria, entre les quals cal destacar, d’una banda, 
l’aplicació dels models regulats per l’Administració 
europea, la de l’Estat i la de Catalunya per a controlar 
els riscs i aconseguir un nivell de seguretat raonable 
dels productes industrials no alimentaris afectats per la 
legislació tècnica. 

La Llei s’estructura en cinc títols, sis disposicions ad
dicionals, sis disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i tres disposicions finals. 

El títol primer determina l’objecte, l’àmbit d’aplicació 
i el caràcter concurrent d’aquesta llei; defineix els ter
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mes essencials, i estableix les condicions generals de la 
seguretat industrial i la responsabilitat dels agents. 

El títol segon estableix els principis generals per a 
l’exercici de les activitats industrials que poden produir 
accidents greus, i habilita el Govern perquè fixi els va
lors de risc acceptable, estableixi els criteris per a de
terminar les distàncies mínimes de seguretat entre els 
establiments en què es desenvolupen aquestes activitats 
i els elements vulnerables, i també el procediment 
d’adaptació total o parcial dels establiments existents a 
aquests paràmetres una vegada concretats. 

El títol tercer crea i regula l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial. L’Agència es configura com l’organis
me que exerceix les competències de la Generalitat en 
matèria de seguretat industrial. És una entitat de dret 
públic sotmesa al dret privat, excepte per a determina-
des funcions en què actua com a poder públic. 

El títol quart estableix el règim regulador dels opera
dors de la inspecció en matèria de seguretat industrial. 
Se substitueix el règim de concessió per un règim d’au
torització administrativa i, es determinen les funcions, 
requisits i obligacions que corresponen i que han de 
complir els esmentats operadors. 

El títol cinquè regula el control de l’Administració de 
la seguretat industrial. Determina la potestat inspecto
ra i la sancionadora en matèria de seguretat industrial, 
tipifica les infraccions i estableix el règim sancionador 
corresponent. 

Les disposicions addicionals regulen el règim d’auto
rització dels operadors de la inspecció habilitats, l’efi
càcia dels actes dictats a l’empara del Decret 361/2001 
de 18 de juliol, l’accés dels nous operadors de la ins
pecció en matèria de seguretat industrial a les dades 
dels registres, la cooperació i la coordinació amb l’au
toritat laboral, la determinació com a recurs econòmic 
de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial dels in
gressos obtinguts per la finalització dels contractes 
concessionals i de l’execució de les fiances constituïdes 
pels concessionaris i també l’ús de mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics. 

Les disposicions transitòries primera i segona regulen la 
l’eficàcia, extinció i transferència de l’habilitació dels 
operadors de la inspecció establerta amb caràcter excep
cional i transitori per l’article 2 de la Llei 10/2006, de 19 
de juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en ma
tèria de seguretat industrial. 

La disposició transitòria tercera faculta el departament 
competent en matèria de seguretat industrial per a 
l’exercici de les funcions atribuïdes a l’Agència Cata
lana de Seguretat Industrial fins que no es compleixin 
els requisits establerts per l’Estatut de l’Empresa Públi
ca Catalana. 

La disposició transitòria quarta regula el procés de 
reassignació del personal que ocupin llocs de treball en 
serveis que s’integrin en l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial. 

La disposició transitòria cinquena regula l’aplicació 
dels reglaments tècnics de seguretat industrial. 
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La disposició transitòria sisena regula la comunicació 
d’accidents en les instal·lacions industrials. 

Les disposicions finals, d’una banda, estableixen una 
redacció nova per a la determinació d’algunes de les 
taxes relatives a la seguretat industrial que estableix la 
Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus pú
blics de Catalunya, per a fer més clars els elements es
sencials d’aquests tributs. I, d’altra banda, com a con
seqüència del nou règim jurídic dels operadors en 
matèria de seguretat industrial que recull aquesta llei, 
crea tributs nous en aquest àmbit. 

Aquesta llei, d’acord amb el que disposa l’article 2.1.a 
primer de la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha estat ob
jecte del dictamen preceptiu corresponent. 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. OBJECTE 

1. L’objecte d’aquesta llei és la regulació, dins l’àmbit 
de competències de la Generalitat, de la seguretat in
dustrial en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigi
lància del mercat en aquesta matèria. 

2. La seguretat industrial és un servei públic d’interès 
general que té per objecte prevenir i limitar els riscs 
industrials a un nivell socialment acceptable i mitigar 
les conseqüències si es produeixen accidents que pu
guin causar danys o perjudicis a les persones, els béns 
o el medi ambient com a resultat de l’activitat industri
al; de la utilització, el funcionament i el manteniment 
de les instal·lacions industrials, i de la producció, l’ús, 
el consum, l’emmagatzematge o el rebuig dels produc
tes industrials. 

3. Als efectes d’aquesta llei, s’inclou dins l’àmbit de la 
seguretat industrial el règim de la inspecció tècnica de 
vehicles i llurs components o accessoris. 

4. De conformitat amb els apartats 1, 2 i 3, aquesta llei 
regula: 

a) El règim de seguretat de les activitats, les instal·la
cions i els productes industrials. 

b) El règim de control dels riscs inherents als accidents 
greus en què intervinguin determinades substàncies 
perilloses. 

c) L’Agència Catalana de Seguretat Industrial, com a 
organisme que exerceix les competències de la Gene
ralitat en matèria de seguretat industrial. 

d) El règim d’actuació i autorització dels operadors de 
la inspecció en matèria de seguretat industrial. 

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquesta llei és aplicable, en l’àmbit de les competèn
cies de la Generalitat, a les activitats, les instal·lacions 
i els productes industrials, incloent-hi els vehicles au
tomòbils, per llur condició de fonts de risc que poden 
produir, com a conseqüència d’un accident, els danys 
o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient 
a què fa referència l’article 1.2. 

ARTICLE 3. APLICACIÓ CONCURRENT D’AQUESTA LLEI 

1. Aquesta llei és aplicable sens perjudici de les altres 
normes sectorials que tinguin per objecte la regulació 
d’activitats, instal·lacions i productes industrials que 
també siguin objecte d’aquesta llei. 

2. Les activitats i instal·lacions industrials de titularitat 
de les empreses de generació, transport o distribució 
d’energia que tenen la finalitat de generar, transportar, 
transformar o distribuir energia, es regeixen, en matè
ria de seguretat industrial, pel que disposa aquesta llei 
i, en matèria de planificació, garantia i qualitat de ser
vei, per llur normativa específica. Per aquestes activi
tats i instal·lacions, correspon a l’òrgan o organisme de 
la Generalitat competent en matèria d’energia l’exercici 
de les competències de la Generalitat en matèria de 
seguretat industrial. 

3. Les activitats relacionades amb la prevenció de riscs 
laborals, la defensa i la protecció de les persones con
sumidores i usuàries, la protecció civil i la prevenció i 
l’extinció d’incendis, els productes industrials alimen
taris i els productes i especialitats farmacèutiques, així 
com, el règim de responsabilitat ambiental, es regeixen 
pel que disposa llur normativa específica. 

4. Els departaments competents en matèries objecte de 
l’aplicació concurrent d’aquesta llei, han de vetllar per
què es produeixi una coordinació eficient de les seves 
actuacions amb l’objecte d’assegurar un tractament el 
més integrat possible del risc industrial. 

ARTICLE 4. DEFINICIONS 

Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per: 

a) Activitat industrial: qualsevol operació o tasca orien
tada a fabricar, reparar, mantenir, transformar o reciclar 
productes industrials; envasar i embalar aquests pro
ductes, i aprofitar-ne, recuperar-ne i eliminar-ne els 
residus o els subproductes, independentment de la na
turalesa dels recursos i els processos tècnics utilitzats. 

b) Instal·lació industrial: el conjunt d’aparells, equips, 
elements i components associats a l’activitat industrial 
i el que, encara que no hi estigui associat, pugui com
portar un risc industrial per a les persones, els béns o el 
medi ambient. S’entén també per instal·lació industrial 
la que té la finalitat de generar, transportar, transformar, 
distribuir o consumir energia. 

c) Producte industrial: qualsevol manufactura o produc
te transformat o semitractat de caràcter moble, fins i tot 
en el cas que estigui incorporat en un altre bé moble o 
immoble, i totes les parts que el componen, com són les 
matèries primeres, les substàncies, els components i els 
productes semiacabats. 

d) Establiment industrial: tota la zona en què s’exerceix 
una activitat industrial, incloent-hi les infraestructures 
i les instal·lacions que té incorporades. 

e) Establiment industrial en què es pot produir acci
dents greus: els establiments industrials que, com a 
conseqüència de la presència de determinades substàn
cies perilloses, són objecte de la Directiva 1996/82/CE, 
del 9 de desembre, i les seves modificacions. 
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f) Reglament tècnic: el conjunt d’especificacions tècni
ques relatives a les activitats, instal·lacions i productes 
industrials, que s’han d’establir amb caràcter obligatori 
per mitjà d’una disposició legal. 

g) Norma tècnica: l’especificació tècnica de caràcter 
voluntari relativa a les activitats, instal·lacions i produc
tes, que un organisme de normalització pot establir i 
publicar. 

h) Titular d’un establiment industrial o titular d’una 
instal·lació industrial: la persona física o jurídica que 
explota o posseeix un establiment o una instal·lació in
dustrial per mitjà de qualsevol títol admès en dret, o 
qualsevol altra persona que tingui un poder econòmic 
determinant amb relació al funcionament tècnic de l’es
tabliment o la instal·lació. 

i) Control reglamentari de la seguretat industrial: el 
conjunt d’actuacions dirigides a verificar que les acti
vitats, les instal·lacions i els productes industrials com
pleixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i 
les altres disposicions aplicables per a garantir la segu
retat industrial. 

j) Vigilància del mercat: el conjunt d’actuacions dirigi
des a verificar que els productes industrials que hi ha en 
el mercat compleixen les exigències de seguretat indus
trial aplicables. 

k) Operadors de la inspecció en matèria de seguretat 
industrial: els organismes de control i els titulars de les 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles autoritzats per 
a actuar a Catalunya. 

l) Risc industrial: la probabilitat que els establiments, 
les instal·lacions o els productes industrials produeixin 
un efecte danyós específic en un període de temps de
terminat com a conseqüència de llurs característiques o 
propietats mecàniques, químiques, elèctriques o radio-
actives. 

m) Risc industrial acceptable: el nivell màxim de risc 
que els reglaments tècnics de seguretat industrial de 
caràcter obligatori han de limitar tenint en compte tots 
els factors històricament variables de caràcter tecnolò
gic, social i econòmic que hi intervenen. 

ARTICLE 5. CONDICIONS GENERALS DE LA SEGURETAT IN
DUSTRIAL 

1. Les activitats, les instal·lacions i els productes indus
trials han d’ésser projectats, fabricats, instal·lats, utilit
zats i mantinguts de manera que no comprometin, més 
enllà del risc industrial acceptable, la seguretat de les 
persones, els béns o el medi ambient. 

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén que les activitats, 
les instal·lacions i els productes industrials compleixen 
el que disposa l’apartat 1 si les activitats són desenvo
lupades i les instal·lacions i els productes són utilitzats 
d’acord amb la finalitat i l’ús que els són propis, i si 
compleixen les condicions següents: 

a) Haver estat projectats, fabricats, instal·lats, utilitzats, 
mantinguts i inspeccionats d’acord amb la legislació 
vigent, i complir les instruccions i els protocols esta
blerts per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 
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b) Complir les condicions establertes per l’autorització 
o la llicència, si són preceptives. 

c) Adoptar, en el cas de manca de legislació aplicable 
o d’instruccions específiques o protocols, les mesures 
per a prevenir els accidents i limitar-ne les conseqüèn
cies d’acord amb les normes tècniques amb prestigi 
reconegut i les bones pràctiques professionals general
ment acceptades. 

ARTICLE 6. RESPONSABILITAT DELS AGENTS 

1. Els agents que intervenen en la seguretat industrial 
tenen les responsabilitats que estableix la normativa 
vigent, entre les quals hi ha d’haver, com a mínim, les 
següents: 

a) Les persones titulars de les activitats, les instal·
lacions o els productes industrials són responsables de 
disposar de les autoritzacions, llicències, inscripcions o 
registres que siguin preceptius, que aquells s’usin i es 
mantinguin adequadament d’acord amb les condicions 
de seguretat legalment exigibles i que es facin les ins
peccions periòdiques que estableix la normativa vigent. 

b) Els tècnics competents autors del projecte de l’acti
vitat, la instal·lació o el producte industrial o de la seva 
modificació són els responsables que el projecte 
s’adapti a les condicions de seguretat legalment exigi
bles. 

c) Els tècnics competents directors de l’execució del 
projecte de l’obra o la instal·lació, incloent la seva mo
dificació, que han d’emetre el certificat corresponent si 
és preceptiu, són els responsables d’adaptar l’obra o la 
instal·lació al projecte i d’adoptar les mesures i complir 
les condicions de seguretat legalment exigibles en la 
materialització del projecte. Si aquests tècnics presten 
els serveis per a una empresa, aquesta n’és subsidiàri
ament responsable. 

d) Les persones professionals i les empreses que inter
venen en la instal·lació, la reparació, el manteniment i 
l’operació d’instal·lacions i productes industrials són 
responsables de disposar de les autoritzacions que si
guin preceptives, de complir les condicions de seguretat 
industrial legalment exigibles, les normes tècniques 
amb prestigi reconegut, les bones pràctiques professi
onals generalment acceptades i els requisits i obligaci
ons corresponents a la seva autorització. Quan es trac
ti de professionals, les empreses pels quals presten llurs 
serveis, en són subsidiàriament responsables. 

e) Les empreses de subministrament d’energia elèctri
ca, gasos o líquids combustibles i, en general, les de 
qualsevol producte o servei, el consum dels quals pre
cisi d’instal·lacions o de productes sotmesos a regla
ments tècnics de seguretat industrial, són responsables 
de subministrar els seus productes o serveis, únicament 
si les esmentades instal·lacions o productes disposen de 
les autoritzacions, llicències, inscripcions o registres 
que siguin preceptives. 

f) Qui fabrica o importa productes industrials és res
ponsables de posar en el mercat únicament productes 
segurs, d’acord amb el que estableix la legislació espe
cífica aplicable, les normes tècniques amb prestigi re
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conegut i les bones pràctiques professionals general
ment acceptades. 

g) Els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels 
seus equips i components són responsables de disposar 
de les autoritzacions que siguin preceptives, d’instal·lar 
i utilitzar, en les reparacions que realitzin, únicament 
peces, elements i conjunts permesos per la normativa 
aplicable i de complir els requisits i obligacions corres
ponents a la seva autorització. 

h) Els operadors de la inspecció en matèria de segure
tat industrial, són responsables de disposar de les auto
ritzacions que siguin preceptives, de desenvolupar 
aquesta funció d’acord amb les condicions requerides 
per a la seva autorització i també de seguir les instruc
cions i els protocols que estableixi l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial. 

i) El personal inspector dels operadors de la inspecció 
en matèria de seguretat industrial, és responsable de 
realitzar les seves funcions d’avaluació de conformitat 
d’acord amb els reglaments tècnics de seguretat indus
trial aplicables, les instruccions i els protocols que es
tableixi l’Agència Catalana de Seguretat i de complir 
els requisits i obligacions corresponents a la seva auto
rització. Els operadors de la inspecció pels quals pres
ten llurs serveis, en són subsidiàriament responsables. 

j) Aquelles altres entitats que fan activitats de certifica-
ció, assaig, inspecció, avaluació de conformitat, avalu
ació de riscs, auditoria o formació en matèria de segu
retat industrial, són responsables de disposar de les 
autoritzacions que siguin preceptives, de desenvolupar 
aquesta funció d’acord amb les condicions requerides 
per a la seva autorització i també de seguir les instruc
cions i els protocols que estableixi l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial. 

2. Els agents que intervenen en la seguretat industrial 
han de col·laborar amb l’Agència Catalana de Segure
tat Industrial i facilitar a aquesta la informació sobre la 
pròpia activitat que sigui rellevant per a l’adequat des
envolupament de llurs funcions a l’objecte de garantir 
les finalitats preventives establertes a l’article 1. 

3. El Govern ha de desenvolupar per decret els requi
sits, obligacions i procediments d’autorització dels 
agents quan així sigui preceptiu, així com, si s’escau, el 
règim de responsabilitats que estableix l’apartat 1. 

TÍTOL II. DE LA SEGURETAT DE LES ACTIVITATS QUE PODEN 

PRODUIR ACCIDENTS GREUS I DE LES LIMITACIONS URBA
NÍSTIQUES AL SEU ENTORN 

ARTICLE 7. RÈGIM JURÍDIC DE LES ACTIVITATS QUE PODEN 

PRODUIR ACCIDENTS GREUS 

Als establiments industrials en què es poden produir 
accidents greus com a conseqüència de la presència de 
determinades substàncies perilloses definits a l’article 
4 e), els és aplicable la normativa de transposició i des
envolupament de la Directiva 1996/82/CE, del 9 de 
desembre, i les seves modificacions. 

ARTICLE 8. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I PREVENCIÓ DE 

RISCS INDUSTRIALS 

1. El planejament urbanístic ha de preservar de la urba
nització i de l’edificació d’elements vulnerables les 
zones de risc industrial superior a l’acceptable d’acord 
amb el que estableix l’article 9 a), llevat del cas de les 
obres que tinguin per finalitat la prevenció i la protec
ció d’aquest risc, en els termes que estableix la norma
tiva d’urbanisme. 

2. L’ordenació de la implantació i la distribució dels 
usos en el territori per part del planejament urbanístic, 
ha de respectar les distàncies de seguretat, fixades 
d’acord amb el que estableix l’article 9 c), entre els 
establiments industrials en què es poden produir acci
dents greus i les zones d’habitatge permanent, les zo
nes de concurrència pública, les zones d’interès natu
ral i, en general, els elements que es defineixin com a 
vulnerables, d’acord amb el que estableix l’article 9 b). 

3. Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un 
pla urbanístic les determinacions del qual permetin la 
implantació d’establiments industrials en què es poden 
produir accidents greus o afectin els voltants d’aquests 
establiments ja existents, s’ha de sol·licitar un informe 
preceptiu a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, 
que serà vinculant quan així ho estableixi la normativa 
d’aplicació. A tal efecte, l’Agència pot requerir de to
tes les persones titulars dels esmentats establiments la 
presentació d’una anàlisi quantitativa de risc realitzada 
d’acord amb les instruccions que aquesta estableixi. 

4. També es requereix un informe previ de caràcter pre
ceptiu i vinculant de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial en relació tant amb la implantació de nous 
establiments industrials en què es poden produir acci
dents greus com amb la realització de canvis o modifi
cacions substancials en els existents. A tal efecte, les 
persones titulars dels esmentats establiments han de 
presentar a l’Agència una anàlisi quantitativa de risc 
realitzada d’acord amb les instruccions que aquesta 
estableixi. 

5. Les persones titulars dels establiments industrials 
existents en què es poden produir accidents greus han 
de presentar a l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial una anàlisi quantitativa de risc realitzada en els 
terminis i d’acord amb les instruccions que aquesta 
estableixi. 

ARTICLE 9. RISC INDUSTRIAL ACCEPTABLE I CONDICIONS 

DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

Als efectes del que estableixen els articles 7 i 8, el Go
vern ha de fixar per decret: 

a) El valor o els valors de risc industrial acceptable. 

b) Els elements vulnerables a què fa referència l’article 
8.1 a l’efecte del que estableix aquesta llei. 

c) Els criteris per determinar les distàncies mínimes de 
seguretat a què fa referència l’article 8.1. 

d) El procediment d’adaptació, total o parcial, dels es
tabliments existents a les condicions a què fan referèn
cia els apartats a), b) i c). 
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TÍTOL III. DE L’AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT IN
DUSTRIAL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 10. L’AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT IN
DUSTRIAL 

1. Es crea l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, 
que és l’organisme que exerceix les competències de la 
Generalitat en matèria de seguretat industrial. 

2. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial és una 
entitat de dret públic de la Generalitat, amb personali
tat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al com
pliment de les seves funcions, l’activitat de la qual 
s’ajusta amb caràcter general a les normes de dret pri
vat aplicables en cada cas, llevat dels actes que impli
quin l’exercici de potestats públiques, que han d’ésser 
regulats pel dret administratiu. Se sotmet al dret públic 
en les relacions amb el departament al qual és adscrita 
i en l’organització i el funcionament dels seus òrgans 
col·legiats. 

3. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial es regeix 
per aquesta llei; el text refós de la Llei de l’Estatut de 
l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legis
latiu 2/2002, del 31 de desembre; els seus estatuts, i les 
altres lleis i disposicions que siguin aplicables. 

4. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial té auto
nomia funcional i de gestió, i és adscrita al departament 
competent en matèria de seguretat industrial, el qual 
exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre la seva 
activitat. 

5. Correspon al Govern de la Generalitat d’aprovar per 
decret els estatuts de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, a proposta del conseller o consellera del 
departament al qual és adscrita, els quals han de desen
volupar l’organització i el règim jurídic de l’Agència i 
n’han de fixar les normes de funcionament. 

ARTICLE 11. FUNCIONS 

L’Agència Catalana de Seguretat Industrial té les fun
cions següents: 

a) Executar la política i exercir les competències de la 
Generalitat en matèria de seguretat industrial d’acord 
amb les directrius del departament competent. 

b) Fomentar la seguretat industrial, difondre els valors 
i la cultura pròpies de la prevenció de riscs industrials 
i promoure la creació i difusió del coneixement en 
aquest àmbit. 

c) Establir, sense perjudici del que estableix l’article 
3.3, les mesures i els recursos necessaris per poder 
comptar amb un sistema de prevenció i limitació a un 
nivell socialment acceptable del risc industrial i de mi
tigació de les conseqüències si es produeixen accidents. 

d) Facilitar a les persones titulars, tècnics competents, 
persones professionals, empreses i, en general, a tots els 
agents esmentats a l’article 6 i que formen part de la 
cadena de valor de la seguretat el compliment de les 
seves funcions i obligacions per assegurar i millorar les 
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condicions de seguretat de les activitats, instal·lacions i 
productes industrials. 

e) Proposar al departament al qual és adscrita l’aprova
ció de disposicions en matèria de seguretat industrial. 

f) Exercir la vigilància, el control i la presa de mesures 
correctores pertinents sobre els operadors de la inspec
ció en matèria de seguretat industrial per a garantir un 
nivell de qualitat adequat de llurs serveis i el manteni
ment d’un règim de competència efectiva entre ells. 

g) Assegurar la universalitat del servei d’inspecció per 
mitjà de la prestació subsidiària quan sigui necessari 
per manca o fallada d’iniciativa privada. En aquest cas, 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial pot fer el dit 
servei d’una manera directa, per mitjà de la participa-
ció en societats d’economia mixta, en qualsevol altre 
forma admesa en dret o bé encarregar-lo a un operador 
de la inspecció. 

h) Les funcions que, per la seva naturalesa, li encoma
ni el departament competent en matèria de seguretat 
industrial o el Govern. 

ARTICLE 12. CONTRACTE DE GESTIÓ 

Les relacions de l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial amb el departament al qual és adscrita s’articu
len per mitjà d’un contracte de gestió, que té caràcter 
temporal i que ha d’incloure, com a mínim: la definició 
dels objectius que ha d’assolir; els recursos personals, 
materials i econòmics de què disposa; els resultats que 
preveu d’obtenir, i els instruments de seguiment i con
trol a què ha d’ésser sotmesa llur activitat. 

ARTICLE 13. ACTIVITATS 

1. Per a l’exercici de les competències de la Generali
tat en matèria de seguretat industrial i per al compli
ment de llurs funcions, li correspon a l’Agència Cata
lana de Seguretat Industrial la realització de les 
següents activitats: 

a) Atorgar les autoritzacions dels organismes de control 
i els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de ve
hicles, i també, si escau, revocar-les o suspendre-les, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei. 

b) Controlar l’activitat dels organismes de control i els 
titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles. 

c) Aprovar les instruccions i els protocols d’actuació 
per als operadors de la inspecció de seguretat industrial, 
d’acord amb la normativa aplicable. 

d) Resoldre les manifestacions de disconformitat de les 
persones interessades davant les inspeccions que facin 
els operadors. 

e) Atorgar les autoritzacions d’aquelles altres entitats 
que fan activitats de certificació, assaig, inspecció, ava
luació, auditoria o formació en matèria de seguretat 
industrial quan així sigui preceptiu, i també, si escau, 
revocar-les o suspendre-les. Controlar la seva activitat 
i aprovar les instruccions i els protocols d’actuació cor
responents d’acord amb la normativa aplicable. 

f) Atorgar les autoritzacions de les persones físiques o 
jurídiques que intervenen en la instal·lació, la repara
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ció, el manteniment i l’operació d’instal·lacions i de 
productes industrials quan així sigui preceptiu, i tam
bé, si escau, revocar-les o suspendre-les. Controlar la 
seva activitat i aprovar les instruccions i els protocols 
d’actuació corresponents d’acord amb la normativa 
aplicable. 

g) Exercir les competències que corresponen a la Ge
neralitat amb relació a la seguretat industrial en gene
ral i, més en concret, el control dels riscs inherents als 
accidents greus que són conseqüència de la presència 
de substàncies perilloses. 

h) Emetre, d’acord amb l’article 8.2, i en referència als 
establiments industrials en què es poden produir acci
dents greus, un informe previ, tant en el cas de la im
plantació de nous establiments, com en la realització de 
canvis o modificacions substancials en els existents i 
també, en relació amb l’aprovació d’instruments de 
planejament urbanístic als voltants d’aquests establi
ments. 

i) Exercir la potestat de control de l’Administració i la 
potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial 
que li assigna aquesta llei o les altres normes aplicables. 

j) Rebre la documentació establerta per a posar en fun
cionament les noves instal·lacions en els casos que així 
es determini per la normativa d’aplicació o autoritzar 
altres entitats a rebre-la i també elaborar el document 
que habilita la persona titular de les dites instal·lacions 
a posar-les en funcionament, o bé, si escau, autoritzar 
altres entitats a elaborar-lo. 

k) Exercir les competències que corresponen a la Ge
neralitat en matèria de control metrològic, i més en 
concret, les d’atorgar, i també, si escau, revocar o sus
pendre les autoritzacions dels organismes que fan acti
vitats de control i verificació metrològica i controlar les 
seves actuacions d’acord amb el que estableix la nor
mativa aplicable. 

l) Exercir les competències que corresponen a la Gene
ralitat en matèria de contrastació de metalls preciosos, 
i més en concret, les d’atorgar, i també, si escau, revo
car o suspendre les autoritzacions dels laboratoris de 
contrastació i controlar les seves actuacions d’acord 
amb el que estableix la normativa aplicable. 

m) Exercir les competències que corresponen a la Ge
neralitat en matèria de certificació de la conformitat 
dels productes industrials fabricats a Catalunya o im
portats per persones físiques o jurídiques amb seu so
cial a Catalunya, subjectes a reglaments tècnics de se
guretat d’àmbit estatal. 

n) Exercir les competències que corresponen a la Ge
neralitat en matèria de vigilància del mercat, sens per
judici de l’exercici de les competències que té atribuï
des l’Agència Catalana del Consum amb relació als 
productes industrials destinats a les persones consumi
dores. 

o) Administrar els béns que hagin revertit a la Genera
litat com a conseqüència del finiment de les concessi
ons administratives anteriors i subscriure contractes 
amb organismes de control o titulars de les estacions 

d’inspecció tècnica de vehicles perquè aquests puguin 
utilitzar els dits béns en llur activitat. 

p) Establir acords, convenis i contractes amb instituci
ons públiques o privades per a complir adequadament 
les seves funcions. 

q) Qualsevol altra activitat de l’Administració que tin
gui la Generalitat en matèria de seguretat industrial i no 
hagi estat assignada legalment a un altre òrgan o orga
nisme administratiu. 

2. Per a la informació, recepció de documentació, re
gistre, tramitació d’expedients i, si s’escau, resolució 
i seguiment dels procediments administratius corres
ponents a l’exercici de llurs funcions, l’Agència Cata
lana de Seguretat Industrial ha d’establir un protocol 
de col·laboració amb l’òrgan o organisme de la Gene
ralitat que tingui com a finalitat la d’actuar com a ofi
cina de gestió unificada per facilitar i simplificar a les 
persones titulars, a les persones professionals i a les 
empreses el compliment dels tràmits, obligacions i 
gestions administratives derivades de la normativa 
aplicable en matèria de seguretat industrial. 

3. En relació a les activitats i instal·lacions industrials 
esmentades a l’apartat 2 de l’article 3, l’òrgan o orga
nisme de la Generalitat competent en matèria d’energia 
ha d’establir un protocol de col·laboració amb l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial amb la finalitat de: 

a) Assegurar un model integrat de gestió de la segure
tat industrial. 

b) Garantir l’adequada coordinació i delimitació de les 
respectives actuacions en l’àmbit de llurs competènci
es. 

c) Assegurar l’aplicació de requeriments únics de segu
retat i de criteris únics d’inspecció en relació als regla
ments tècnics de seguretat industrial comuns. 

d) Establir els procediments administratius que garan
teixin llur actuació coordinada en l’exercici del control 
de l’Administració regulat al títol cinquè. 

Així mateix, en aquest protocol, l’esmentat òrgan o 
organisme competent en matèria d’energia pot encarre
gar, per motius d’eficiència operativa i d’optimització 
de recursos, a l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial, la realització de determinades activitats que són de 
llur competència. 

4. En relació a les autoritzacions de les persones físi
ques que intervenen en la instal·lació, la reparació, el 
manteniment i l’operació d’instal·lacions i de productes 
industrials quan així sigui preceptiu a què fa referència 
la lletra f) de l’apartat 1, l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial pot establir, amb els departaments com
petents en matèria de formació professional, acords 
específics de, reconeixement de titulacions i de siste
mes d’acreditació de competències professionals. 

5. Les activitats a què fan referència les lletres g) i h) de 
l’apartat 1 s’entenen sens perjudici de les competències 
atribuïdes al departament competent en matèria de pro
tecció civil. 
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CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ 

ARTICLE 14. ÒRGANS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE SEGU
RETAT INDUSTRIAL 

1. Els òrgans de govern de l’Agència Catalana de Se
guretat Industrial són el Consell Rector i la Direcció. 

2. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial és assis
tida pel Consell Assessor, que n’és l’òrgan d’orientació 
i consulta. 

3. L’organització i el funcionament dels òrgans de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial són regulats 
per aquesta llei, els seus estatuts i les altres lleis i dis
posicions que li siguin aplicables. 

ARTICLE 15. EL CONSELL RECTOR 

1. El Consell Rector és el màxim òrgan de govern de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

2. El Consell Rector és integrat per: 

a) El president o presidenta, que és el conseller o con
sellera titular del departament competent en matèria de 
seguretat industrial. 

b) Un vicepresident o vicepresidenta, amb rang mínim 
de director o directora general, nomenat i separat pel 
Govern de la Generalitat a proposta del conseller o con
sellera titular del departament competent en matèria de 
seguretat industrial, que ha d’auxiliar el president o 
presidenta i substituir-lo en cas d’absència o malaltia. 

c) Quatre vocals, amb rang mínim de director o direc
tora general, en representació del departament compe
tent en matèria de seguretat industrial. 

d) Dos vocals, amb rang mínim de director o directora 
general, en representació del departament competent en 
matèria d’energia. 

e) Set vocals de l’Administració de la Generalitat, amb 
rang mínim de director o directora general: una perso
na en representació del departament competent en ma
tèria de consum; una altra en representació del depar
tament competent en matèria de protecció civil; una 
altra en representació del departament competent en 
matèria de medi ambient; una altra en representació del 
departament competent en matèria de qualificacions 
professionals; una altra en representació del departa
ment competent en matèria d’urbanisme; una altra en 
representació del departament competent en matèria de 
salut i una altra en representació del departament com
petent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

f) El director o directora de l’Agència Catalana de Se
guretat Industrial, amb veu i sense vot. 

g) Un secretari o secretària, que és nomenat entre el 
personal adscrit a l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial, amb veu i sense vot. 

3. Les persones titulars de les vocalies del Consell Rec
tor són nomenades i separades pel Govern, a proposta 
del conseller o consellera del departament al qual és 
adscrita l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 
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4. El Consell Rector té les funcions següents: 

a) Fixar les directrius d’actuació de l’Agència Catala
na de Seguretat Industrial. 

b) Aprovar la proposta de contracte de gestió. 

c) Aprovar l’avantprojecte de pla d’actuació, d’inversi
ons i de finançament corresponent a l’exercici següent 
i trametre’l al conseller o consellera d’Economia i Fi
nances, per mitjà del departament al qual és adscrita 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord 
amb el que estableix l’article 29 del text refós de la Llei 
de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana. 

d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial. 

e) Aprovar el balanç anual i la memòria anual, i avalu
ar periòdicament els plans d’actuació i llurs resultats. 

f) Aprovar els convenis de cooperació amb altres Admi
nistracions públiques. 

g) Aprovar, si s’escau, el reglament de règim interior. 

h) Convocar i adjudicar els concursos a què fan referèn
cia els articles 32 i 38.2 i l’apartat 2 de la disposició 
addicional primera. 

i) Exercir les funcions d’òrgan de contractació quan la 
quantia del contracte excedeixi de 300.000 euros. 

j) Atorgar, a proposta de la Direcció de l’Agència, les 
autoritzacions dels operadors de la inspecció en matè
ria de seguretat industrial, i també revocar-les o suspen
dre-les, d’acord amb el que estableix aquesta llei. 

k) Exercir la potestat sancionadora pel que fa a les in
fraccions molt greus i acordar de suspendre o revocar 
les autoritzacions dels operadors de la inspecció en 
matèria de seguretat industrial quan sigui procedent. 

l) Aprovar la plantilla de l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial i el règim retributiu del seu personal. 

m) Aprovar mesures per a fomentar la seguretat indus
trial i difondre els valors de la prevenció de riscs indus
trials. 

5. El Consell Rector s’ha de reunir com a mínim dos 
vegades a l’any. 

6. Per facilitar el funcionament operatiu de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial, el Consell Rector pot 
acordar la constitució d’un Comitè Executiu en el que 
pot delegar l’exercici de determinades funcions. Els 
estatuts de l’Agència en determinaran, si s’escau, llur 
composició i la periodicitat de llur reunions. 

ARTICLE 16. LA DIRECCIÓ 

1. La Direcció, que és l’òrgan que dirigeix l’activitat de 
l’Agència, ha d’actuar sota les directrius del Consell 
Rector. 

2. La persona titular de la Direcció és nomenada i se
parada pel Govern de la Generalitat a proposta del con
seller o consellera del departament al qual és adscrita 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 
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3. La Direcció té les funcions següents: 

a) Executar els acords del Consell Rector. 

b) Signar el contracte de gestió amb el departament al 
qual estigui adscrita l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial. 

c) Elaborar anualment la proposta dels plans d’actua
ció, inversió i finançament, el balanç i la memòria de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, perquè els 
aprovi el Consell Rector. 

d) Elaborar anualment el pressupost d’explotació i d’in
versions de l’Agència Catalana de Seguretat Industri
al, perquè l’aprovi el Consell Rector. 

e) Exercir la direcció del personal de l’Agència Cata
lana de Seguretat Industrial. 

f) Assumir la representació legal ordinària de l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial, tant la judicial com 
l’extrajudicial. 

g) Proposar al Consell Rector les autoritzacions dels 
operadors de la inspecció en matèria de seguretat indus
trial, i també llur revocació o suspensió, d’acord amb el 
que estableix aquesta llei. 

h) Atorgar les autoritzacions del personal inspector dels 
operadors de la inspecció en matèria de seguretat indus
trial, i també, si escau, revocar-les o suspendre-les. 

i) Atorgar les autoritzacions d’aquelles altres entitats 
que fan activitats de certificació, assaig, inspecció, ava
luació, auditoria o formació en matèria de seguretat 
industrial quan així sigui preceptiu, i també, si escau, 
revocar-les o suspendre-les. 

j) Atorgar les autoritzacions de les persones físiques o 
jurídiques que intervenen en la instal·lació, la reparació 
o el manteniment d’instal·lacions industrials quan així 
sigui preceptiu, i també, si escau, revocar-les o suspen
dre-les. 

k) Aprovar les instruccions, protocols i procediments 
de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la 
prestació de l’activitat dels operadors de la inspecció en 
matèria de seguretat industrial. 

l) Aprovar les instruccions de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial per a la utilització dels serveis i 
sistemes d’informació i dels mitjans electrònics, infor
màtics i telemàtics per part dels operadors de la inspec
ció en matèria de seguretat industrial. 

m) Aprovar el programari que implanti l’ús dels mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics per part de l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial en la seva relació 
amb els diferents agents de la seguretat industrial. 

n) Atorgar, i també, si escau, revocar o suspendre les 
autoritzacions dels organismes que fan activitats de 
control i verificació metrològica i dels laboratoris de 
contrastació de metalls preciosos. 

o) Exercir les funcions de gestió, liquidació i recapta
ció de les taxes i altres ingressos que corresponguin a 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

p) Exercir la potestat sancionadora pel que fa a les in
fraccions greus i lleus establertes per aquesta llei. 

q) Signar convenis i acords amb l’Administració de la 
Generalitat o altres entitats. 

r) Autoritzar l’alienació, afectació, desafectació, grava
men i, en general, disposició dels béns i els drets de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

s) Autoritzar les despeses amb càrrec a crèdits pressu
postaris de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

t) Exercir les funcions pròpies d’un òrgan de contrac
tació si la quantia del contracte no excedeix de 300.000 
euros. 

u) Qualsevol altra funció de l’Agència Catalana de Se
guretat Industrial no atribuïda expressament a cap altre 
òrgan. 

ARTICLE 17. EL CONSELL ASSESSOR 

1. El Consell Assessor és l’òrgan d’orientació i consulta 
de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial en el qual 
hi ha representats els agents públics i privats amb inte
ressos relacionats amb la finalitat de l’Agència. 

2. El Consell Assessor és integrat pels membres se
güents: 

a) El president o presidenta, que és el conseller o con
sellera del departament al qual és adscrita l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial. 

b) Dues persones representants de les associacions de 
persones consumidores i usuàries més representatives. 

c) Quatre persones representants de les associacions 
empresarials més representatives en l’àmbit de la segu
retat industrial. 

d) Dues persones representants de les organitzacions 
sindicals de persones treballadores més representatives. 

e) Dues persones representants de les universitats, a 
proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

f) Dues persones representants de les associacions 
municipalistes. 

g) Una persona representant de l’associació empresari
al d’assegurances més representativa de Catalunya. 

h) Una persona representant de les associacions de ta
llers de reparació de vehicles més representatives. 

i) Una persona representant de les empreses conces
sionàries de vehicles automòbils. 

j) Una persona representant del Col·legi Oficial d’Engi
nyers Industrials de Catalunya. 

k) Una persona representant del Consell de Col·legis 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. 

l) Dues persones representants del operadors de la ins
pecció en matèria de seguretat industrials autoritzats, 
una dels organismes de control i l’altre dels titulars de 
les estacions d’inspecció tècnica de vehicles. 

3. Les persones titulars de les vocalies són nomenades 
i separades pel conseller o consellera titular del depar
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tament al qual és adscrita l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial, a proposta de l’entitat que representin. 

4. El Govern pot modificar per decret la composició del 
Consell Assessor per actualitzar la representació dels 
agents públics i privats amb interessos relacionats amb 
la finalitat de l’Agència. 

5. El Consell Assessor té les funcions següents: 

a) Assessorar i informar el Consell Rector en qüestions 
relacionades amb les finalitats de l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial. 

b) Proposar l’aprovació de disposicions i l’adopció 
d’acords que siguin adequats per als objectius de la 
seguretat industrial. 

c) Informar sobre qualsevol assumpte que li demani el 
Govern o el conseller o consellera del departament al 
qual és adscrita l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial, en l’àmbit de les funcions d’aquesta. 

d) Informar sobre la proposta del contracte de gestió i 
l’avantprojecte de pla d’actuació, inversions i finança
ment. 

e) Les altres funcions que li siguin encomanades 
d’acord amb la legislació vigent. 

6. El Consell Assessor s’ha de reunir com a mínim una 
vegada l’any. 

CAPÍTOL III. RECURSOS HUMANS, PATRIMONIALS I ECO
NÒMICS 

ARTICLE 18. PERSONAL DE L’AGÈNCIA CATALANA DE 

SEGURETAT INDUSTRIAL 

1. El personal de l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial ha d’ésser: 

a) Personal funcionari de la Generalitat. 

b) Personal laboral. 

2. Al personal funcionari de la Agència, li és d’aplica
ció la normativa sobre funció pública de la Generalitat 
i els acords i millores que es puguin establir, amb caràc
ter general, per a tot el personal funcionari de la Gene
ralitat. 

3. Al personal laboral de l’Agència, li és d’aplicació el 
conveni col·lectiu únic vigent de personal laboral de la 
Generalitat, mentre no sigui negociat un conveni pro-
pi o que s’acordi per les parts legitimades l’aplicació 
d’una altra norma. 

4. La selecció del personal de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial s’ha de fer d’acord amb els princi
pis d’igualtat, mèrit, publicitat i capacitat, adoptant 
mesures de acció positiva dirigides a evitar qualsevol 
tipus de discriminació laboral entre dones i homes. 

5. Els llocs de treball que comporten l’exercici de po
testats públiques es reserven al personal funcionari. Es 
consideren, en tot cas, incloses dins les potestats públi
ques, les funcions i activitats corresponents al control 
de l’Administració de la seguretat industrial establert al 
títol V que inclou la potestat inspectora i la potestat 
sancionadora. Així mateix, per llurs especials caracte
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rístiques, determinats llocs de treball poden ser reser
vats també al personal funcionari de l’Agència Catala
na de Seguretat Industrial. La relació de llocs de treball 
de l’Agència ha de determinar en cada cas aquesta cir
cumstància. 

ARTICLE 19. PATRIMONI DE L’AGÈNCIA CATALANA DE 

SEGURETAT INDUSTRIAL 

1. El patrimoni de l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial és integrat pels béns següents: 

a) Els béns i els drets que li adscriu el Govern perquè 
pugui complir les seves funcions. 

b) Els béns i els drets revertits com a conseqüència de 
la finalització de les concessions existents amb anteri
oritat, els quals tenen la consideració de béns patrimo
nials. 

c) Els béns i els drets que l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial pugui adquirir per mitjà de qualsevol de 
les formes admeses en dret. 

2. Els béns i els drets adscrits conserven la qualificació 
jurídica originària. L’adscripció no implica la transmis
sió del domini públic ni la desafectació. 

3. Sens perjudici del que estableix la disposició addici
onal primera, la gestió del patrimoni de l’Agència Ca
talana de Seguretat Industrial és subjecta a la legislació 
vigent sobre el patrimoni de la Generalitat. 

ARTICLE 20. RECURSOS ECONÒMICS DE L’AGÈNCIA CATA
LANA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

L’Agència Catalana de Seguretat Industrial té els recur
sos econòmics següents: 

a) Els que li assignin els pressupostos de la Generalitat, 
incloent-hi els derivats dels contractes de gestió. 

b) Els productes, els rendiments i els increments deri
vats del seu patrimoni. 

c) Les taxes i altres ingressos públics que li correspon
guin. 

d) Els preus privats que pugui percebre com a conse
qüència de la seva activitat. 

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si 
escau, d’acord amb la legislació vigent. 

f) Els ingressos procedents de les sancions. 

g) Les subvencions, les aportacions i les donacions que 
li siguin atorgades procedents d’altres Administracions, 
d’ens públics o de particulars. 

h) Qualsevol altre recurs econòmic que li pugui corres
pondre d’acord amb la legislació vigent. 

ARTICLE 21. PRESSUPOST 

El pressupost de l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial es regeix pel que estableixen el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; el text 
refós de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, apro
vat pel Decret legislatiu 2/2002, i les lleis de pressupos
tos successives de la Generalitat. 
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CAPÍTOL IV. EL RÈGIM JURÍDIC DE L’AGÈNCIA CATALANA 

DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

ARTICLE 22. ACTES ADMINISTRATIUS DE L’AGÈNCIA CA
TALANA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

1. Els actes de l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial que comporten l’exercici de potestats públiques 
són actes administratius. Es consideren, en tot cas, in
closes dins les potestats públiques, les funcions i acti
vitats corresponents al control de l’Administració de la 
seguretat industrial establert al títol V que inclou la 
potestat inspectora i la potestat sancionadora. 

2. Els actes administratius de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial es regeixen, pel que fa al procedi
ment amb què s’adopten, llurs efectes i llur règim de 
recursos i execució, per aquesta llei, les disposicions 
reglamentàries que la desenvolupin i la legislació regu
ladora del procediment administratiu aplicable a Cata
lunya. 

3. Els actes relatius a la gestió, la liquidació i la recap
tació de les taxes de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial són regulats pel que disposa aquesta llei i la 
normativa tributària aplicable. 

4. Els actes administratius dictats per la Direcció poden 
ser recorreguts en alçada davant el president del Con
sell Rector. Els actes administratius dictats pel Consell 
Rector esgoten la via administrativa. 

ARTICLE 23. RÈGIM DE CONTRACTACIÓ 

Els contractes que subscrigui l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial s’han d’ajustar al que estableix la 
normativa reguladora dels contractes de les Administra
cions públiques. 

ARTICLE 24. COMPTABILITAT I CONTROL ECONÒMIC I FI
NANCER 

1. El règim econòmic de l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial és el corresponent al sector públic. 

2. El control financer de l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial té l’objectiu de comprovar-ne el funci
onament econòmic i financer, i s’efectua per mitjà de 
les modalitats de control financer permanent i d’audi
toria pública, d’acord amb el que estableix el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya. El con
trol financer permanent és portat a terme per la Inter
venció General de la Generalitat, i l’auditoria pública 
ha d’ésser efectuada directament per la Intervenció 
General o bé sota la direcció d’aquesta. 

3. El règim de comptabilitat de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial s’ha de subjectar al pla especial que 
aprovi la Intervenció General de la Generalitat. 

ARTICLE 25. DISSOLUCIÓ 

La dissolució de l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial es produeix per llei, la qual ha d’establir el pro
cediment de liquidació i la manera com els òrgans de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial han de con
tinuar exercint llurs funcions fins que la liquidació si
gui completa. 

TÍTOL IV. DEL RÈGIM JURÍDIC DELS OPERADORS DE LA 

INSPECCIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 26. OPERADORS DE LA INSPECCIÓ EN MATÈRIA 

DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per operadors de la 
inspecció en matèria de seguretat industrial: 

a) Els organismes de control constituïts amb la finali
tat de verificar el compliment de caràcter obligatori de 
les condicions de seguretat de les activitats, les ins
tal·lacions i els productes industrials establertes pels re
glaments tècnics de seguretat industrial, mitjançant ac
tivitats de certificació, assaigs, inspecció o auditoria 
autoritzats per l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i la 
normativa reglamentària que la desenvolupi. 

b) Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles autoritzats per l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, d’acord amb el que estableixen aquesta llei 
i la normativa reglamentària que la desenvolupi. 

2. Els certificats emesos pel personal inspector dels 
operadors de la inspecció en matèria de seguretat indus
trial tenen la mateixa validesa jurídica que els certificats 
emesos pel personal inspector de l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial. 

3. Els operadors de la inspecció en matèria de segure
tat industrial, llur personal de direcció i llur personal 
inspector han d’ésser independents de les parts involu
crades. El règim d’incompatibilitats s’ha de desplegar 
per decret, i s’han de determinar les especificitats del 
dit règim amb relació a cadascun dels operadors de la 
inspecció en matèria de seguretat industrial. 

ARTICLE 27. RÈGIM DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INS
PECCIÓ 

1. El règim de prestació dels serveis d’inspecció és el 
d’autorització administrativa. 

2. El Govern ha de determinar per decret les caracterís
tiques del sistema de prestació dels serveis d’inspecció, 
per garantir una cobertura territorial adequada, assegu
rar la seva qualitat i establir una competència efectiva 
entre els operadors. 

3. Els serveis d’inspecció han d’ésser prestats directa
ment pels operadors autoritzats d’acord amb aquesta 
llei. En cap cas no es pot subcontractar un tercer perquè 
els presti, ni parcialment ni totalment. 

4. Els serveis d’inspecció han d’esser prestats de mane
ra exclusiva per l’operador de la inspecció autoritzat 
que inici les actuacions inspectores. En casos justificats, 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial pot autorit
zar la finalització d’aquestes actuacions mitjançant la 
intervenció d’un altre operador autoritzat diferent. 

ARTICLE 28. OBLIGACIONS DELS OPERADORS 

1. Són obligacions dels operadors de la inspecció en 
matèria de seguretat industrial les següents: 

a) Complir en tot moment els requisits pels quals se’ls 
ha atorgat l’autorització. 
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b) Justificar davant l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial cada cinc anys, comptadors a partir de l’ator
gament de l’autorització, i mentre aquesta sigui vigent, 
que compleixen els requisits exigibles. 

c) Complir, si s’escau, els compromisos derivats de les 
adjudicacions del concursos a què fan referència els 
articles 32 i 38.2 i l’apartat 2 de la disposició addicio
nal primera. 

d) Realitzar adequadament les funcions que els hi cor
responen com a organismes de control o com a titulars 
de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles esta
blertes respectivament pels articles 30 i 36. 

e) Portar a terme llur funció d’inspecció d’una mane
ra ajustada a la realitat dels fets i amb una correcta apli
cació dels reglaments tècnics de seguretat industrial, de 
l’altre normativa aplicable i de les instruccions, proto
cols i procediments establerts per a l’Agència Catala
na de Seguretat Industrial per a la prestació de llur ac
tivitat. 

f) Supervisar i assegurar la correcta realització de les 
actuacions inspectores de llur personal inspector. 

g) Assegurar, en llurs actuacions, la qualitat dels serveis 
d’inspecció pels quals estan autoritzats. 

h) Complir les instruccions, els protocols i els procedi
ments establerts per l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial per a la prestació de llur activitat. 

i) No subcontractar la prestació del servei d’inspecció 
i mantenir l’exclusivitat de les actuacions inspectores, 
d’acord amb el que estableixen els apartats 3 i 4 de l’ar
ticle 27. 

j) Aplicar, en la prestació de llurs serveis d’inspecció, 
les tarifes comunicades a l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial. 

k) Ingressar a l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial l’import de les taxes i altres obligacions econòmi
ques que els hi corresponen com a operadors de la ins
pecció, així com, l’import de les taxes provinents del 
cobrament als subjectes passius que sol·licitin llurs ser-
veis d’acord amb el que estableix la disposició final 
primera. 

l) Utilitzar els serveis i sistemes d’informació i els mit
jans electrònics, informàtics i telemàtics d’acord amb 
les instruccions establertes per l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial. 

m) Garantir la confidencialitat de la informació que 
hagin pogut obtenir en el decurs de llurs actuacions, 
així com complir la normativa aplicable en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

n) Disposar en llurs oficines o dependències d’atenció 
al públic o en llurs estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles de serveis d’informació i de consulta tècnica 
per atendre adequadament les qüestions que els hi si
guin formulades. 

o) Facilitar, d’acord amb l’article 6.2, a l’Agència Ca
talana de Seguretat Industrial la informació sobre la 
pròpia activitat que sigui rellevant per a l’adequat des
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envolupament de llurs funcions i col·laborar amb aques
ta a l’objecte de garantir les finalitats preventives esta
blertes a l’article 1. 

p) Notificar els canvis substancials de composició del 
seu capital social, les fusions, les absorcions o qualse
vol canvi en llurs òrgans mercantils o en llurs represen
tants legals. 

q) Actualitzar anualment, d’acord amb l’increment de 
l’índex de preus al consum (IPC), les quanties corres
ponents a la pòlissa de responsabilitat civil i a la fian
ça a que fan referència els apartats l) i m) dels articles 
31.1 i 37.1. 

r) Adaptar-se a les obligacions per als operadors que la 
normativa estableixi amb posterioritat a l’autorització. 

2. Les obligacions a què fa referència l’apartat 1 s’han 
de desenvolupar per decret del Govern. 

ARTICLE 29. TARIFES DELS SERVEIS DE CONTROL DEL 

COMPLIMENT REGLAMENTARI DE LA SEGURETAT INDUSTRI
AL I DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

1. Les persones destinatàries dels serveis de control del 
compliment reglamentari de la seguretat industrial i de 
la inspecció tècnica de vehicles han d’abonar, amb in
dependència de les taxes que els hi siguin aplicables, 
les tarifes que els organismes de control o els titulars de 
les estacions d’inspecció tècnica de vehicles comuni
quin a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

2. El conseller o consellera titular del departament 
competent en matèria de seguretat industrial, en funció 
dels costos del servei i de llur evolució, ha d’establir 
l’import màxim de les tarifes a què fa referència l’apar
tat 1. 

CAPÍTOL II. ELS ORGANISMES DE CONTROL 

SECCIÓ PRIMERA. CONDICIONS GENERALS 

ARTICLE 30. FUNCIONS DELS ORGANISMES DE CONTROL 

Els organismes de control tenen les funcions següents: 

a) Rebre, si escau, la documentació que estableix la 
normativa aplicable per a posar en funcionament les 
instal·lacions noves, o les modificacions d’instal·lacions 
ja existents, i també emetre el document que habilita la 
persona titular de les dites instal·lacions a posar-les en 
funcionament, d’acord amb les instruccions i els proto
cols aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial. 

b) Revisar la documentació relativa a les instal·lacions 
noves, o les modificacions d’instal·lacions ja existents, 
i també fer la inspecció de les dites instal·lacions en els 
casos que pertoqui, d’acord amb les instruccions i els 
protocols aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial. 

c) Fer les inspeccions obligatòries que requereixen els 
reglaments tècnics de seguretat industrial i les altres 
normes aplicables, a sol·licitud de les persones titulars. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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d) Tramitar la inscripció obligatòria i l’anotació del 
resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de 
les instal·lacions i aparells industrials en els registres 
establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial 
aplicables a sol·licitud de llurs persones titulars. 

e) Ordenar, com a mesura cautelar, d’interrompre el 
funcionament de les instal·lacions en el cas que aquest 
comporti un perill imminent. Aquesta mesura s’ha de 
comunicar immediatament a l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial, la qual pot suspendre o modificar 
la dita interrupció per causes justificades. 

f) Controlar les activitats dels tècnics competents autors 
dels projectes i directors de llur execució, així com la 
de les persones professionals i les empreses que inter
venen en la instal·lació, la reparació, el manteniment i 
l’operació d’instal·lacions i de productes industrials, 
d’acord amb les instruccions i els protocols de l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial. 

g) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i 
les que els encomani l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial d’acord amb llur naturalesa. 

ARTICLE 31. REQUISITS DELS ORGANISMES DE CONTROL 

1. Els organismes de control, per poder actuar en el ter
ritori de Catalunya, han de complir els requisits se
güents: 

a) Adequar-se a un desplegament territorial mínim per 
comarques. 

b) No formar part d’un grup d’empreses, d’acord amb 
la definició de l’article 4 de la Llei 24/1988, del 28 de 
juliol, per la qual es regula el mercat de valors, amb cap 
altre o altres organismes de control autoritzats per ac
tuar a Catalunya. 

c) Actuar en un mínim obligatori d’àmbits, correspo
nents als dels reglaments tècnics de seguretat indus
trial. 

d) Disposar d’una acreditació de llur competència tèc
nica, d’una certificació de llur sistema d’assegurament 
de la qualitat, tant pel que fa a les funcions com a orga
nisme de control establertes a l’article 30, com en rela
ció al servei als clients i d’una certificació de llur sis
tema de gestió ambiental, que cobreixin el conjunt de 
les activitats per a les quals estan autoritzats. 

e) Adequar-se a la imatge corporativa d’identificació 
del servei d’inspecció que estableixi l’Agència Catala
na de Seguretat Industrial. 

f) Disposar de serveis d’informació i tramitació telemà
tica per a facilitar l’intercanvi d’informació amb les 
persones usuàries. 

g) Utilitzar els sistemes d’informació de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial i, si s’escau, disposar 
de sistemes d’informació que siguin compatibles amb 
aquests, que hi permetin l’intercanvi d’informació i que 
s’adeqüin a les característiques que estableixi l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial. 

h) Disposar d’un nombre mínim de personal, per a ca
dascun dels àmbits dels reglaments tècnics de segure

tat industrial, amb la competència professional perti
nent. 

i) Assegurar la formació continuada de llur personal 
que permeti el manteniment i l’actualització de la com
petència professional a què fa referència l’apartat h). 

j) Complir el règim d’incompatibilitats, amb la finali
tat de garantir els criteris d’independència, imparcialitat 
i integritat en llurs actuacions. 

k) Acreditar la solvència financera necessària. 

l) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil en la quan
tia que es determini. 

m) Disposar d’una fiança en la quantia que es determini 
per a fer front a les possibles responsabilitats derivades 
en cas d’extinció de l’autorització. 

2. El Govern ha de desenvolupar per decret els requi
sits que estableix l’apartat 1. 

SECCIÓ SEGONA. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ DELS ORGANIS
MES DE CONTROL 

ARTICLE 32. NOMBRE MÀXIM D’ORGANISMES DE CON
TROL QUE ACTUÏN A CATALUNYA 

El Govern, per a assegurar una bona prestació del ser
vei amb relació al parc d’instal·lacions existent i garantir 
l’objectivitat i la qualitat de la inspecció, pot fixar per 
decret, el nombre màxim d’organismes de control que 
actuïn a Catalunya. En aquest cas, s’establirà un proce
diment de concurrència pública i adjudicació per con
curs entre els sol·licitants. 

ARTICLE 33. AUTORITZACIÓ DELS ORGANISMES DE CON
TROL 

1. Correspon a l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial d’autoritzar els organismes de control per a poder 
actuar a Catalunya. L’autorització ha d’ésser atorgada 
d’acord amb el procediment establert per reglament. 

2. L’autorització s’atorga únicament als organismes de 
control que compleixin els requisits establerts per l’ar
ticle 31, els quals s’han d’adaptar a les modificacions 
normatives que s’estableixin posteriorment. 

3. L’autorització per a actuar com a organisme de con
trol és individual i només transferible a subjectes que 
compleixin els requisits establerts per l’article 31. La 
transferència de les autoritzacions requereix en tots els 
casos la conformitat prèvia i expressa de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial i ha de comportar, en 
qualsevol cas, l’acceptació expressa de complir, si s’es
cau, els compromisos derivats de les adjudicacions del 
concursos a què fa referència l’article 32. Els nous sub
jectes s’han de subrogar en la posició empresarial dels 
contractes laborals de les persones que presten serveis 
a l’organisme de control corresponent. 

ARTICLE 34. EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE L’ORGANIS
ME DE CONTROL 

1. Les autoritzacions a què fa referència l’article 33 
s’extingeixen per la pèrdua de l’acreditació com a or
ganismes de control, per renúncia o per revocació per 
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incompliment dels requisits que estableix l’article 31 o, 
si s’escau, dels compromisos derivats de les adjudica
cions del concursos a què fa referència l’article 32. 
També s’extingeixen per revocació en cas de sanció per 
d’infracció molt greu en el supòsit establert a l’apartat 
c) de l’article 46. 

2. La revocació de l’autorització per incompliment ha 
d’ésser adoptada per l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, amb l’audiència prèvia de l’organisme de 
control afectat, d’acord amb el procediment que s’es
tableixi per reglament i amb el que disposa la legisla-
ció sobre el procediment administratiu aplicable a Ca
talunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització. 

CAPÍTOL III. EL SERVEI D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHI
CLES 

ARTICLE 35. EL SERVEI D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHI
CLES 

El servei d’inspecció tècnica de vehicles és integrat pel 
conjunt de recursos humans i materials que tenen la 
finalitat de portar a terme les inspeccions tècniques que 
s’hagin de fer als vehicles i a llurs components o llurs 
accessoris en les estacions d’inspecció tècnica de vehi
cles, d’acord amb la normativa aplicable. 

ARTICLE 36. FUNCIONS DELS TITULARS DE LES ESTACIONS 

D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de ve
hicles tenen les funcions següents: 

a) Executar materialment la inspecció tècnica dels ve
hicles, llurs components i llurs accessoris. 

b) Rebre, si escau, la documentació que estableix la 
normativa aplicable per a aquelles matriculacions, 
modificacions, reformes i altres tràmits que li siguin 
encomanats per l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial, i també emetre el document o realitzar l’anotació 
de validació corresponent, d’acord amb les instruccions 
i els protocols aprovats per l’Agència Catalana de Se
guretat Industrial. 

c) Revisar la documentació relativa a aquelles matricu
lacions, modificacions, reformes i altres tràmits que li 
siguin encomanats per l’Agència Catalana de Segure
tat Industrial, i també fer la inspecció dels vehicles, 
llurs components i llurs accessoris corresponents en els 
casos que pertoqui, d’acord amb les instruccions i els 
protocols aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial. 

d) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i 
les que els encomani l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial d’acord amb llur naturalesa. 

ARTICLE 37. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS TITU
LARS DE LES ESTACIONS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHI
CLES 

1. Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles, per a poder actuar en el territori de Catalunya, 
han de complir els requisits següents: 

3.01.01. 

a) Adequar-se al pla territorial d’estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles que, d’acord amb l’article 38.2, 
pugi establir el Govern. 

b) No superar, cada empresa o grup d’empreses, la 
quota màxima de mercat que s’estableixi per regla
ment. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén 
per empreses o grup d’empreses les entitats compreses 
en la definició de l’article 4 de la Llei 24/1988, del 28 
de juliol, per la qual es regula el mercat de valors. 

c) Adequar-se a les distàncies mínimes de compatibili
tat entre estacions d’inspecció tècnica de vehicles de la 
mateixa empresa o grup d’empreses que, d’acord amb 
l’article 38.3, pugi establir el Govern. 

d) Disposar d’una acreditació de llur competència tèc
nica, d’una certificació de llur sistema d’assegurament 
de la qualitat, tant pel que fa a les funcions com a titu
lar del servei d’inspecció tècnica de vehicles establer
tes a l’article 36, com en relació al servei als clients i 
d’una certificació de llur sistema de gestió ambiental, 
que cobreixin el conjunt de les activitats i de les esta
cions d’inspecció tècnica de vehicles per les quals es-
tan autoritzats. 

e) Adequar-se a la imatge corporativa d’identificació 
del servei d’inspecció tècnica de vehicles que estableixi 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

f) Disposar de serveis d’informació i tramitació telemà
tica per a facilitar l’intercanvi d’informació amb les 
persones usuàries. 

g) Utilitzar els sistemes d’informació de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial i, si s’escau, disposar 
de sistemes d’informació que siguin compatibles amb 
aquests, que hi permetin l’intercanvi d’informació i que 
s’adeqüin a les característiques que estableixi l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial. 

h) Disposar d’un nombre mínim de personal amb la 
competència professional pertinent. 

i) Assegurar la formació continuada de llur personal 
que permeti el manteniment i l’actualització de la com
petència professional a què fa referència l’apartat h). 

j) Complir el règim d’incompatibilitats, amb la finali
tat de garantir els criteris d’independència, imparcialitat 
i integritat en llurs actuacions. 

k) Acreditar la solvència financera necessària. 

l) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil en la quan
tia que es determini. 

m) Disposar d’una fiança en la quantia que es determini 
per a fer front a les possibles responsabilitats derivades 
en cas d’extinció de l’autorització. 

2. El Govern ha de desenvolupar per decret els requi
sits que estableix l’apartat 1. 

ARTICLE 38. AUTORITZACIÓ DELS TITULARS DE LES ESTA
CIONS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

1. Correspon a l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial d’autoritzar els titulars de les estacions d’inspec
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ció tècnica de vehicles. L’autorització, que tindrà caràc
ter individual per a cada estació, ha d’ésser atorgada 
d’acord amb el procediment establert per reglament. 

2. El Govern, per a assegurar una bona prestació del 
servei amb relació al parc mòbil existent i garantir l’ob
jectivitat i la qualitat de la inspecció, pot determinar per 
decret, el nombre necessari d’estacions d’inspecció tèc
nica de vehicles a Catalunya i establir la seva ubicació 
mitjançant un pla territorial. En aquest cas, s’establirà 
un procediment de concurrència pública i adjudicació 
per concurs entre els sol·licitants. 

3. El Govern pot, per garantir una competència efecti
va entre els operadors, establir per decret unes distàn
cies mínimes de compatibilitat entre estacions de la 
mateixa empresa o grup d’empreses. 

4. L’autorització s’atorga únicament als titulars de les 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles que complei
xin els requisits establerts per l’article 37, els quals 
s’han d’adaptar a les modificacions normatives que 
s’estableixin posteriorment. 

5. L’autorització per a actuar com a titular de les esta
cions d’inspecció tècnica de vehicles és individual i 
només transferible a subjectes que compleixin els re
quisits establerts per l’article 37. La transferència de 
les autoritzacions requereix en tots els casos la confor
mitat prèvia i expressa de l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial i ha de comportar, en qualsevol cas, 
l’acceptació expressa de complir, si s’escau, els com
promisos derivats de les adjudicacions del concursos a 
què fa referència l’article 38.2 i l’apartat 2 de la dispo
sició addicional primera. Els nous subjectes s’han de 
subrogar en la posició empresarial dels contractes la
borals de les persones que presten serveis a les estaci
ons d’inspecció tècnica de vehicles corresponents. 

ARTICLE 39. EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DELS TITU
LARS DE LES ESTACIONS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHI
CLES 

1. Les autoritzacions a què fa referència l’article 38 
s’extingeixen per la pèrdua de l’acreditació com a titu
lar de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, per 
renúncia o per revocació per incompliment dels requi
sits que estableix l’article 37 o, si s’escau, dels compro
misos derivats de les adjudicacions del concursos a què 
fa referència l’article 38.2 i l’apartat 2 de la disposició 
addicional primera. També s’extingeixen per revocació 
en cas de sanció per d’infracció molt greu en el supò
sit establert a l’apartat c) de l’article 46. 

2. La revocació de l’autorització per incompliment ha 
d’ésser adoptada per l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, amb l’audiència prèvia del titular de les es
tacions d’inspecció tècnica de vehicles afectat, d’acord 
amb el procediment que s’estableixi per reglament i 
amb el que disposa la legislació sobre procediment 
administratiu aplicable a Catalunya, i en cap cas no 
dóna lloc a indemnització. 

TÍTOL V. DEL CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA SEGU
RETAT INDUSTRIAL 

CAPÍTOL I. LA POTESTAT INSPECTORA DE L’AGÈNCIA 

CATALANA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

ARTICLE 40. ABAST DEL CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ 

DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL 

1. Correspon a l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial el control de l’Administració de la seguretat indus
trial, el qual inclou la potestat inspectora sobre: 

a) El compliment de les obligacions exigibles als orga
nismes de control i als titulars de les estacions d’inspec
ció tècnica de vehicles, i també de l’exercici adequat de 
llur activitat. 

b) El compliment de les obligacions exigibles a la res
ta d’agents que intervenen en la seguretat industrial als 
quals fa referència l’article 6. 

c) El compliment del que estableixen els reglaments 
tècnics de seguretat industrial i les altres disposicions 
aplicables en aquesta matèria a les activitats, instal·la
cions i els productes industrials. 

2. Corresponen a l’Agència Catalana de Seguretat In
dustrial, a més de la potestat a què fa referència l’apar
tat 1, l’exercici de les altres competències d’interven
ció de l’Administració que la normativa específica 
aplicable en matèria de seguretat industrial reconeix a 
la Generalitat. 

3. El control de l’Administració a què fa referència 
l’apartat 1 s’acompleix per mitjà de l’exercici de la 
potestat inspectora de l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial, d’acord amb el que estableix aquesta llei. 

ARTICLE 41. PERSONAL INSPECTOR 

El control de l’Administració de la seguretat industri
al és efectuat per personal funcionari de l’Agència Ca
talana de Seguretat Industrial, que tenen la condició 
d’autoritat pública. 

ARTICLE 42. FACULTATS DEL PERSONAL INSPECTOR 

1. El personal inspector de l’Agència Catalana de Se
guretat Industrial té les facultats següents: 

a) Accedir als establiments i les instal·lacions subjectes 
als reglaments tècnics de seguretat industrial per a com
plir la funció inspectora. 

b) Requerir la compareixença de les persones titulars 
dels establiments, les instal·lacions o les activitats sub
jectes a inspecció o bé de qui els representa, establint
ne el dia i l’hora amb l’antelació suficient. 

c) Fer les diligències necessàries per a comprovar el 
compliment del que estableixen els reglaments tècnics 
de seguretat industrial. 

d) Fer-se acompanyar, en les visites d’inspecció, pel 
personal que consideri necessari per a exercir adequa
dament la funció inspectora. 

e) Requerir, a les persones titulars o a les persones res
ponsables dels establiments, les instal·lacions o les ac
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tivitats subjectes a inspecció, informació sobre el com
pliment dels reglaments tècnics de seguretat industrial 
aplicables, o bé l’execució de determinades operacions 
de funcionament dels establiments o les instal·lacions 
que siguin necessàries per a efectuar la inspecció, i tam
bé concertar i tenir les entrevistes que estimi pertinents 
amb les dites persones titulars o responsables o amb el 
personal dels establiments o les instal·lacions. 

f) Inspeccionar els documents, els expedients i els re
gistres que tinguin relació directa amb la seguretat in
dustrial i que consideri que són necessaris per a com
plir la funció inspectora. 

g) Fer les avaluacions, prendre les mostres i enregistrar 
les imatges que consideri necessàries, tenint en comp
te el que estableix la normativa de propietat industrial. 

h) Ordenar, com a mesura cautelar, d’interrompre el 
funcionament de les instal·lacions en el cas que aquest 
comporti un perill imminent. L’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial pot suspendre o modificar la dita 
interrupció per causes justificades. 

i) Accedir a les dependències dels operadors de la ins
pecció en matèria de seguretat industrial i d’altres en
titats autoritzades per verificar el compliment dels re
quisits i obligacions establertes. 

2. El personal inspector de l’Agència Catalana de Se
guretat Industrial, en el cas que calgui per a dur a ter
me de manera efectiva la funció inspectora, pot: 

a) Fer les inspeccions sense avís o comunicació prèvia. 

b) Sotmetre a inspecció dels organismes de control ac
tivitats, instal·lacions i productes industrials que presen
tin deficiències reglamentàries a causa de manipulaci
ons deliberades. 

c) Sotmetre a inspecció dels titulars de les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles, vehicles que siguin 
defectuosos a causa de manipulacions deliberades. 

ARTICLE 43. EFECTES DE L’ACTIVITAT INSPECTORA 

Les actes que aixequi el personal inspector de l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial com a conseqüèn
cia de l’activitat que regula aquest capítol gaudeixen de 
la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una pro-
va en contra. 

CAPÍTOL II. LA POTESTAT SANCIONADORA DE L’AGÈNCIA 

CATALANA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

ARTICLE 44. SUBJECTES RESPONSABLES 

1. Els agents que intervenen en la seguretat industrial, 
als quals fa referència l’article 6, són subjectes respon
sables si cometen les infraccions que tipifica aquesta 
llei. 

2. Si hi ha més d’un subjecte responsable de la infrac
ció o si la infracció és conseqüència de l’acumulació 
d’activitats acomplertes per persones diferents, les san
cions que se’n derivin són independents les unes de les 
altres. 

3. Si dues o més persones són responsables d’una in
fracció i no se’n pot determinar el grau de participació, 
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aquestes persones són solidàriament responsables als 
efectes de les sancions que en derivin. 

ARTICLE 45. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus. 

2. Són infraccions molt greus les que l’apartat 3 tipifi
ca com a greus en qualsevol dels supòsits següents: 

a) Que produeixin un dany molt greu. 

b) Que comportin un perill imminent per a les persones, 
els béns o el medi ambient. 

c) Que redueixin greument la qualitat dels serveis 
d’inspecció. 

d) Que l’incompliment classificat com a infracció greu 
es produeixi de manera reiterada o prolongada. 

També és infracció molt greu l’expedició dolosa de 
certificats, declaracions de conformitat, informes o ac
tes d’una manera falsa o negligent. 

3. Són infraccions greus: 

a) Incomplir les condicions generals de la seguretat 
industrial establertes a l’article 5, si comporta un perill 
o un dany greu per a les persones, els béns o el medi 
ambient. 

b) Fabricar, importar, comercialitzar, transportar, ins
tal·lar o utilitzar productes industrials, aparells o ele
ments inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei 
sense complir la normativa aplicable. 

c) Incomplir, les persones titulars de les activitats, 
instal·lacions i productes industrials, les condicions tèc
niques requerides pels reglaments tècnics de seguretat 
industrial, per l’altra normativa aplicable i per les ins
truccions, protocols, prescripcions, criteris i directrius 
de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

d) Usar i mantenir inadequadament, les persones titu
lars de les activitats, instal·lacions i productes industri
als, llurs establiments, instal·lacions i productes, incom
plint les condicions de seguretat legalment exigibles. 

e) No contractar, les persones titulars de les activitats, 
instal·lacions i productes industrials, els serveis de man
teniment i d’inspecció periòdica quan així sigui exigit 
pels reglaments tècnics de seguretat aplicables. 

f) Resistir-se, les persones titulars de les activitats o de 
les instal·lacions industrials, a facilitar a l’Agència Ca
talana de Seguretat Industrial la informació que reque
reixi o bé l’accés del seu personal inspector a les dites 
activitats o instal·lacions, si hi ha l’obligació legal o 
reglamentària d’atendre aquestes peticions. 

g) Posar en funcionament activitats o instal·lacions sen
se l’autorització o inscripció en els registres administra
tius corresponents, si aquests són obligatoris d’acord 
amb la normativa aplicable. 

h) Ocultar o alterar amb dol dades que s’hagin d’ins
criure en els registres administratius i calgui comunicar 
a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, i també 
resistir-se a proporcionar les dites dades o fer-ho amb 
demora reiterada, sempre que la resistència o la demora 
no es justifiquin adequadament. 
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i) Signar, els agents que intervenen en la seguretat in
dustrial, als quals fa referència l’article 6, declaracions 
sota llur responsabilitat de compliment amb els requi
sits establerts per la normativa d’aplicació, d’una ma
nera falsa o negligent. 

j) Expedir, els agents que intervenen en la seguretat 
industrial, als quals fa referència l’article 6, certificats, 
declaracions de conformitat, informes, o actes referides 
al projecte, a la instal·lació, a la inspecció o al compli
ment del requisits o de les obligacions establertes per la 
normativa d’aplicació, d’una manera falsa o negligent. 

k) Incomplir, els operadors de la inspecció en matèria 
de seguretat industrial, les obligacions establertes a l’ar
ticle 28. 

l) Expedir, els operadors de la inspecció en matèria de 
seguretat industrial, i també aquelles altres entitats de 
certificació, assaig, inspecció, avaluació de conformi
tat, avaluació de riscs, auditoria o formació autoritzades 
que s’esmenten a l’apartat j) de l’article 6, certificats, 
declaracions de conformitat, informes o actes d’inspec
ció que no s’ajustin a la realitat dels fets. 

m) Portar a terme, els operadors de la inspecció en 
matèria de seguretat industrial i també aquelles altres 
entitats de certificació, assaig, inspecció, avaluació de 
conformitat, avaluació de riscs o auditoria autoritzades 
que s’esmenten a l’apartat j) de l’article 6, els assaigs, 
les inspeccions, les avaluacions o les auditories d’una 
manera incompleta o amb resultats inexactes, a causa 
d’una constatació dels fets insuficient o d’una aplicació 
deficient dels reglaments tècnics de seguretat industrial, 
de l’altre normativa aplicable i de les instruccions, pro
tocols i procediments establerts per a l’Agència Cata
lana de Seguretat Industrial per a la prestació de llur 
activitat. 

n) Retardar-se més de tres dies, els operadors de la ins
pecció en matèria de seguretat industrial, en l’ingrés a 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial de l’import 
de les taxes i altres obligacions econòmiques que els hi 
corresponen com a operadors de la inspecció, així com, 
en l’ingrés de l’import de les taxes provinents del co
brament als subjectes passius que sol·licitin llurs serveis 
d’inspecció d’acord amb el que estableix la disposició 
final primera i els procediments i terminis fixats a les 
instruccions i als protocols de l’Agència. 

o) Retardar-se més de tres dies, els operadors de la ins
pecció en matèria de seguretat industrial, en la trame
sa a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial de les 
dades que estiguin obligats a enviar-li d’acord amb la 
normativa aplicable i els procediments i els terminis 
fixats a les instruccions i als protocols de l’Agència. 

p) Trametre, els operadors de la inspecció en matèria de 
seguretat industrial, d’una manera defectuosa més del 
2% de les dades a què fa referència l’apartat n). 

q) No esmenar, els operadors de la inspecció en matè
ria de seguretat industrial, els errors que s’hagin detec
tat en la informació que han de facilitar a l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial dins el termini de tres 
dies comptadors a partir de la notificació per part de 
l’Agència. 

4. Són infraccions lleus: 

a) Incomplir qualsevol obligació en matèria de segure
tat industrial que no sigui una infracció molt greu o 
greu. 

b) Incomplir les obligacions formals establertes per la 
normativa aplicable en matèria de seguretat industrial 
quan això no comporta un perill o un dany greu per a 
les persones, els béns o el medi ambient. 

c) No comunicar dades en matèria de seguretat indus
trial a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial dins 
el termini establert, si la normativa aplicable ho exigeix 
i aquesta conducta no constitueix una infracció molt 
greu o greu. 

d) No col·laborar amb l’Agència Catalana de Seguretat 
Industrial en matèria de seguretat industrial, si aquesta 
conducta no constitueix una infracció molt greu o greu. 

ARTICLE 46. SANCIONS 

1. Les infraccions molt greus són sancionades: 

a) Amb una multa de 100.000 fins a 1.000.000 euros. 

b) Amb la suspensió temporal de l’autorització, durant 
cinc anys com a màxim, si la comissió de la infracció 
afecta greument a la qualitat dels serveis d’inspecció i 
si l’incompliment es produeix d’una manera reiterada 
o prolongada. 

c) Amb la revocació de l’autorització en cas de reitera-
ció d’una sanció per reincidència d’una infracció molt 
greu. 

2. Les infraccions greus són sancionades: 

a) Amb una multa de 5.000 fins a 100.000 euros. 

b) Amb la suspensió temporal de l’autorització durant 
sis mesos com a màxim. 

3. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa 
de fins a 5.000 euros. 

4. Per a determinar la quantia de les sancions s’han de 
tenir en compte les circumstàncies següents: 

a) La importància del risc, el dany o el perjudici oca
sionat. 

b) El grau de participació i de benefici obtingut. 

c) La capacitat econòmica del subjecte infractor. 

d) La intencionalitat en la comissió de la infracció. 

e) La reincidència en la infracció. 

ARTICLE 47. MULTES COERCITIVES 

Amb independència de les multes establertes per l’ar
ticle 46, els òrgans sancionadors poden imposar multes 
coercitives, la quantitat de cadascuna de les quals no 
pot superar el 20% de la multa fixada per la infracció 
comesa, d’acord amb el que disposa l’article 99 de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les Administracions públiques i del procediment admi
nistratiu comú, en els supòsits següents: 

a) Que hagi transcorregut el termini establert pel reque
riment corresponent per a adequar les activitats, les 
instal·lacions i els productes industrials al que disposa 
la normativa aplicable. 
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b) Que hagi transcorregut el termini establert pel reque
riment corresponent per a obtenir l’autorització per a 
portar a terme activitats. 

c) Que els operadors de la inspecció en matèria de se
guretat industrial no hagin tramès a l’Agència Catala
na de Seguretat Industrial les dades que estan obligats 
a enviar-li d’acord amb la normativa aplicable i les ins
truccions i els protocols de l’Agència. 

ARTICLE 48. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS I DE LES 

SANCIONS 

1. El termini de prescripció de les infraccions establer
tes per aquesta llei és de cinc anys per a les molt greus, 
de tres anys per a les greus i d’un any per a les lleus, a 
comptar a partir de la consumació total de les infracci
ons. 

2. El termini de prescripció de les sancions establertes 
per aquesta llei és de cinc anys per a les corresponents 
a les infraccions molt greus, de tres anys per a les greus 
i d’un any per a les lleus. 

3. El còmput del termini de prescripció de les infracci
ons comença el dia que s’ha comès la infracció o, si es 
tracta d’una activitat continuada, el dia del cessament, 
i el còmput del termini de prescripció de les sancions 
comença l’endemà del dia que la resolució per la qual 
s’imposa la sanció esdevé ferma. 

ARTICLE 49. AFECTACIÓ DE LES SANCIONS 

La recaptació procedent de les sancions es destina a 
portar a terme actuacions de promoció de la cultura de 
la seguretat industrial i activitats de recerca, desenvo
lupament i innovació en aquest àmbit. 

CAPÍTOL III. ÒRGANS COMPETENTS I PROCEDIMENT SAN
CIONADOR 

ARTICLE 50. ÒRGANS COMPETENTS PER A IMPOSAR SAN
CIONS 

1. L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de 
seguretat industrial correspon a l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial, d’acord amb el que estableix 
aquesta llei. 

2. El Consell Rector de l’Agència Catalana de Segure
tat Industrial exerceix la competència d’imposar les 
sancions per infraccions molt greus i la Direcció de 
l’Agència la d’imposar les sancions per infraccions 
lleus i greus. 

3. En relació a les activitats i instal·lacions industrials 
esmentades a l’apartat 2 de l’article 3, l’exercici de la 
potestat sancionadora correspon l’òrgan o organisme de 
la Generalitat competent en matèria d’energia. 

ARTICLE 51. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

1. El procediment per a imposar les sancions que deter
mina aquesta llei s’ha d’ajustar a les normes i els princi
pis del procediment administratiu sancionador establerts 
per la legislació sobre el procediment administratiu 
comú i per la normativa catalana sobre el procediment 
sancionador. 

3.01.01. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ DELS OPERADORS DE 

LA INSPECCIÓ HABILITATS 

1. Els operadors de la inspecció habilitats d’acord amb 
l’article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la pres
tació dels serveis d’inspecció en matèria de seguretat 
industrial, que desitgin continuar prestant els serveis 
d’inspecció en el nou règim d’autorització establert i 
regulat per aquesta llei, podran fer-ho sempre i quan 
compleixin els requisits de l’article 31 o 37 segons cor
respongui, utilitzant, sota la forma jurídica que es de
termini, els bens i drets de les anteriors concessions. El 
Govern ha de regular per decret el procediment de 
sol·licitud i d’autorització, així com la forma jurídica 
d’utilització per part d’aquests operadors dels béns i 
drets esmentats. 

2. El Govern ha d’establir per decret un procediment de 
concurrència pública i adjudicació per concurs de les 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles dels opera
dors habilitats que, per no adaptar-se als requisits de 
l’article 37, no formin part del règim de continuïtat 
establert a l’apartat anterior. 

3. Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles a que 
fa referència l’apartat 2, han d’ésser traspassades, en el 
termini de tres mesos, amb tots els seus mitjans mate
rials en perfecte estat de conservació, manteniment i 
funcionament, als nous adjudicataris que s’han de su
brogar en la posició empresarial dels contractes labo
rals de les persones que presten serveis a les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles corresponents. Aquests 
adjudicataris utilitzen també els bens i drets de les an
teriors concessions amb la mateixa forma jurídica que 
l’establerta pels operadors de la inspecció habilitats que 
continuïn prestant els serveis d’inspecció d’acord amb 
el que preveu l’apartat 1. 

SEGONA. ACTES DICTATS A L’EMPARA DEL  DECRET 

361/2001 DE 18 DE JULIOL 

Els actes dictats durant la vigència i a l’empara del 
Decret 361/2001 de 18 de juliol, pel qual es regulava el 
funcionament i activitats a desenvolupar per les estaci
ons d’inspecció tècnica de vehicles mantenen la seva 
plena eficàcia en haver estat aprovat l’esmentat Decret 
per la Generalitat en exercici de les seves competènci
es i, en conseqüència, es declara i ratifica per la present 
Llei en el que sigui necessari, la plena validesa del rè
gim d’autorització que va establir la citada Disposició, 
des de la data de la seva publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i sense que la seva de
rogació hagi deixat sense efecte els actes dictats en la 
seva aplicació, tot això sens perjudici del que disposa 
la present llei. 

TERCERA. ACCÉS A DADES DELS REGISTRES 

Els nous operadors d’inspecció en matèria de seguretat 
industrial autoritzats per a actuar en el territori de Ca
talunya poden accedir a les dades necessàries de les 
instal·lacions i els vehicles que consten inscrits en els 
registres de cada un dels àmbits dels reglaments tècnics 
de seguretat industrial i del registre de les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles, d’acord amb el que 
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estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, per a garan
tir la continuïtat del règim d’inspecció de la seguretat 
industrial i únicament als efectes de complir la inspec
ció i el control en matèria de seguretat industrial. 

QUARTA. COOPERACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’AUTORITAT 

LABORAL 

S’han d’articular els instruments que l’autoritat laboral 
competent i l’Agència Catalana de Seguretat Industri
al considerin més adequats, que assegurin una comuni
cació i una informació recíproques suficients en les 
matèries regulades per aquesta llei, per a garantir els 
màxims nivells de cooperació i coordinació i contribuir 
d’aquesta manera a l’execució de les polítiques orien
tades a la defensa i la protecció de la seguretat i la sa
lut de les persones treballadores. 

CINQUENA. FINALITZACIÓ DELS CONTRACTES CONCES
SIONALS I FIANÇAMENT 

Els ingressos obtinguts per la Generalitat com a conse
qüència de la finalització dels contractes concessionals 
i de l’execució de les fiances constituïdes per les em
preses concessionàries del servei de control reglamen
tari en l’àmbit de la seguretat, la qualitat i la normati
va industrial i del servei d’inspecció tècnica de vehicles 
d’acord amb la normativa reguladora d’aquestes con
cessions, esdevenen recursos econòmics de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial, de conformitat amb el 
que disposa l’article 20. 

SISENA. L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS, INFORMÀTICS I 

TELEMÀTICS 

1. L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de 
gestionar, de forma progressiva, llurs activitats i docu
mentació mitjançant tècniques electròniques, informà
tiques i telemàtiques, amb l’objectiu d’incrementar llur 
eficiència i reduir, d’una manera efectiva, el volum de 
documentació gestionat en suport paper. 

2. Les persones físiques, les empreses, els agents que 
intervenen en la seguretat industrial, les organitzacions 
o les associacions pertanyents a col·lectius o sectors que 
habitualment utilitzen els mitjans telemàtics en l’acom
pliment de llur activitat, i també les entitats públiques, 
han d’utilitzar els mitjans telemàtics d’una manera obli
gatòria per a relacionar-se amb l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial, si així s’estableix per la normati
va d’aplicació. 

3. S’ha de garantir, per mitjà d’una signatura electròni
ca reconeguda, l’autenticitat, la integritat, la preserva-
ció i, si escau, la confidencialitat del contingut de tots 
els documents. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA. EFICÀCIA I EXTINCIÓ DE L’HABILITACIÓ 

Les habilitacions per a continuar utilitzant els béns i els 
drets de les concessions ja finides atorgades d’acord 
amb l’article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la 
prestació dels serveis d’inspecció en matèria de segu
retat industrial, mantenen la seva eficàcia fins que no 

finalitzi el procés d’autorització dels operadors de la 
inspecció en matèria de seguretat industrial i s’extingei
xen un cop finalitzat aquest procés. 

SEGONA. TRANSFERÈNCIA DE L’HABILITACIÓ 

Mentre siguin vigents, les habilitacions atorgades 
d’acord amb l’article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de 
juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en matè
ria de seguretat industrial, només poden ser transferides 
a subjectes que compleixin els requisits establerts per 
l’article 31 o 37 segons correspongui i requereix en tots 
els casos la conformitat prèvia i expressa de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial. Els nous subjectes 
s’han de subrogar en la posició empresarial dels con
tractes laborals de les persones que presten serveis a 
l’operador de la inspecció corresponent. 

TERCERA. ÒRGANS COMPETENTS 

Mentre no s’aprovi el decret a què fa referència l’apar
tat 2 de l’article 3 de l’Estatut de l’Empresa Pública 
Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 
de desembre, les funcions i la potestat sancionadora 
que aquesta llei assigna a l’Agència Catalana de Segu
retat Industrial han d’ésser exercides pels òrgans com
petents del departament competent en matèria de segu
retat industrial. 

QUARTA. EL PERSONAL DE L’AGÈNCIA CATALANA DE SE
GURETAT INDUSTRIAL 

1. Les persones que ocupen llocs de treball en serveis 
que s’integrin en l’Agència han de continuar complint 
llurs funcions mentre no es desplegui la nova estructura 
orgànica i es proveeixin els llocs de treball correspo
nents. 

2. Les persones funcionàries de la Generalitat que ocu
pin llocs de treball en serveis que s’integrin en l’Agèn
cia Catalana de Seguretat Industrial en el moment en 
què es constitueixi, poden optar a mantenir llur condi
ció de personal funcionari amb independència del ca
ràcter específic del lloc de treball assignat o a formar 
part de llur personal laboral, d’acord amb la legislació 
aplicable. En aquest cas, se’ls hi ha d’assignar un lloc 
de treball que no estigui reservat al personal funcionari 
de l’Agència. 

3. La reassignació del personal de la Generalitat que 
ocupi llocs de treball en serveis que s’integrin en 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial en el mo
ment en què es constitueixi, juntament amb la relació 
de llocs de treball de l’Agència, s’ha de produir mitjan
çant un procés de diàleg i negociació amb la represen
tació legal de les persones treballadores. En aquest pro
cés s’ha de tenir en compte l’adequació de les persones 
a les funcions i característiques dels llocs de treball i les 
preferències individuals que puguin ser formulades per 
les persones afectades. 

CINQUENA. REGLAMENTS TÈCNICS DE SEGURETAT INDUS
TRIAL 

Pel que fa a les especificacions tècniques de seguretat 
relatives a les activitats i instal·lacions industrials i, en 
tant en quant el Govern no aprovi els reglaments tècnics 
de seguretat industrial, seran d’aplicació els correspo

3.01.01. 
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nents a la normativa estatal en matèria de seguretat in
dustrial en tot allò que no entri en contradicció amb el 
que estableix aquesta llei i llur normativa de desplega
ment. 

SISENA. COMUNICACIÓ D’ACCIDENTS EN INSTAL·LACIONS 

INDUSTRIALS 

Mentre el Govern no aprovi la normativa de desplega
ment corresponent, i en tot allò que no entri en contra
dicció amb el que estableix aquesta llei, la comunica-
ció d’accidents en instal·lacions industrials es regula de 
conformitat amb el que disposa l’Ordre del 21 de no
vembre de 1989, sobre comunicació d’accidents en 
instal·lacions industrials i amb el capítol 6 del Decret 
174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació 
a Catalunya del Reial Decret 1254/1999, de mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en els 
quals intervinguin substàncies perilloses. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Resten derogades les disposicions següents: 

a) La Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels 
serveis d’inspecció en matèria de seguretat industrial. 

b) La Llei 13/1987, del 9 de juliol, de seguretat de les 
instal·lacions industrials. 

c) El Decret 54/1982, del 4 de març, pel qual es regu
la la xarxa d’estacions de reconeixement de vehicles 
automòbils a Catalunya. 

d) L’Ordre del 7 d’abril de 1986, per la qual es modi
fica l’article 14 de l’Ordre del 17 de març de 1986, que 
regula la concessió de les tasques d’inspecció i de con
trol reglamentari en l’àmbit de la seguretat, qualitat i 
normativa industrial. 

e) L’Ordre del 17 de març de 1986, per la qual es regula 
la concessió de les tasques d’inspecció i control regla
mentari en l’àmbit de la seguretat, qualitat i normativa 
industrial. 

f) L’Ordre del 9 de juliol de 1982, per la qual es modi
fica l’article 5 de l’Ordre del 21 de juny de 1982, per la 
qual s’aprova el Reglament sobre organització i règim 
jurídic del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Ca
talunya. 

g) L’Ordre del 21 de juny de 1982, per la qual s’apro
va el Reglament sobre organització i règim jurídic del 
Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles a Catalunya. 

h) Qualsevol altra disposició anterior a aquesta llei en 
tot allò que s’hi oposi. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 15/1997 PEL QUE FA 

A LES TAXES EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

1. Es modifica l’apartat 3.1.1 de l’article 333 de la Llei 
15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 

3.01.01. 

«3.1.1. Certificacions unitàries relatives a exempció 
d’homologació, autorització de fitxa tècnica, cataloga-
ció com a vehicle històric: 6,65 euros.» 

2. S’afegeixen nous articles, el 334 bis, el 334 ter, el 
334 quater, el 334 quinquies, el 334 sexties, el 334 
septies i el 334 octies, a la Llei 15/1997, amb el text 
següent: 

«Article 334 bis. Taxa per la sol·licitud d’autorització 
d’organismes de control 

»1. La taxa per l’autorització com a organisme de con
trol és exigible a totes les entitats que volen portar a 
terme aquesta activitat en el territori de Catalunya. 

»2. L’objecte d’aquesta taxa és gravar la tramitació de 
l’autorització dels organismes de control per a prestar 
el servei de control reglamentari en seguretat industri
al a Catalunya. 

»3. El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi
nistrativa que genera la tramitació de l’expedient d’au
torització com a organisme de control en el territori de 
Catalunya i les actuacions necessàries per assegurar la 
compatibilitat i connectivitat dels seus sistemes d’infor
mació amb l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

»4. El subjecte passiu d’aquesta taxa és qui sol·licita 
ésser autoritzat com a organisme de control per a actuar 
en el territori de Catalunya. 

»5. La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per 
cada un dels expedients d’autorització que es tramitin, 
resta fixada en la quantitat de 104.000 euros. Aquest 
import pot ésser revisat anualment, d’acord amb els 
criteris establerts per la llei de pressupostos. 

»6. La taxa s’acredita per mitjà de l’autorització com a 
organisme de control a Catalunya, i se n’exigeix 4.000 
euros en el moment de la presentació de la sol·licitud 
d’autorització i els 100.000 euros restants una vegada 
formulada la proposta d’autorització, que ha d’ésser 
prèvia a l’adopció de la resolució corresponent. 

«Article 334 ter. Taxa per la sol·licitud d’autorització 
per a prestar el servei d’inspecció tècnica de vehicles 

»1. La taxa per l’autorització per a prestar el servei 
d’inspecció tècnica de vehicles és exigible a totes les 
entitats que volen portar a terme aquesta activitat en el 
territori de Catalunya. 

»2. L’objecte d’aquesta taxa és gravar la tramitació de 
l’autorització de cada estació per a la prestació del ser
vei d’inspecció tècnica de vehicles que s’estableixin a 
Catalunya. 

»3. El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi
nistrativa que genera la tramitació de l’expedient d’au
torització per a la prestar el servei d’inspecció tècnica 
de vehicles en el territori de Catalunya i les actuacions 
necessàries per assegurar la compatibilitat i connectivi
tat dels seus sistemes d’informació amb l’Agència Ca
talana de Seguretat Industrial. 

»4. El subjecte passiu d’aquesta taxa és qui sol·licita 
ésser autoritzat per a prestar el servei d’inspecció tèc
nica de vehicles en el territori de Catalunya. 
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»5. La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per 
cada un dels expedients d’autorització que es tramitin, 
resta fixada en la quantitat de 20.500 euros. Aquest 
import pot ésser revisat anualment d’acord amb els cri
teris establerts per la llei de pressupostos. 

»6. La taxa s’acredita per mitjà de l’autorització per a 
prestar el servei d’inspecció tècnica de vehicles a Ca
talunya, i se n’exigeix 500 euros en el moment de la 
presentació de la sol·licitud d’autorització i els 20.000 
euros restants una vegada formulada la proposta d’au
torització, que ha d’ésser prèvia a l’adopció de la reso
lució corresponent. 

«Article 334 quater. Taxa per al control i la supervisió 
dels organismes de control 

»1. Aquesta taxa és exigible a tots els organismes de 
control autoritzats per a actuar en el territori de Catalu
nya, als efectes d’efectuar les actuacions d’inspecció 
que estableixen la normativa d’aplicació i les instrucci
ons i els protocols aprovats per l’Agència Catalana de 
Seguretat Industrial. 

»2. L’objecte d’aquesta taxa és gravar les actuacions de 
control i supervisió que l’Agència Catalana de Segure
tat Industrial porti a terme sobre les actuacions d’ins
pecció que hagin efectuat els organismes de control. 

»3. El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi
nistrativa que genera el control i la supervisió de les 
actuacions d’inspecció dels organismes de control per 
part de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

»4. El subjecte passiu d’aquesta taxa és els organismes 
de control autoritzats que operen a Catalunya. L’import 
d’aquesta taxa no es pot fer repercutir sobre les perso
nes usuàries dels organismes de control. 

»5. La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per 
cada una de les actuacions d’inspecció que hagi efec
tuat l’organisme de control i que seran objecte de con
trol i supervisió per part de l’Agència Catalana de Se
guretat Industrial, és la següent: 

»Actuacions d’inspecció: 

»Inspeccions documentals: 2 euros per inspecció. 

»Inspeccions prèvies i per mostreig: 6 euros per inspec
ció. 

»Inspeccions periòdiques: 5 euros per inspecció. 

»Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pressu
postos.» 

»6. La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició d’una 
acta o certificat del resultat del control que l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial porti a terme, però se 
n’exigeix el seu import prèviament a la pràctica del 
control, en el moment de la recepció de la documenta-
ció o de la sol·licitud que doni origen a l’actuació ins
pectora de l’organisme de control. 

«Article 334 quinquies. Taxa pel control i la supervisió 
dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de ve
hicles 

»1. Aquesta taxa és exigible a tots els titulars de les 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles autoritzats per 

a actuar en el territori de Catalunya, als efectes d’efec
tuar les actuacions d’inspecció que estableixen la nor
mativa d’aplicació i les instruccions i els protocols 
aprovats per l’Agència Catalana de Seguretat Indus
trial. 

»2. L’objecte d’aquesta taxa és gravar les actuacions de 
control i supervisió que l’Agència Catalana de Segure
tat Industrial porti a terme sobre les actuacions d’ins
pecció que hagin efectuat els titulars de les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles. 

»3. El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi
nistrativa que genera el control i la supervisió de les 
actuacions d’inspecció dels titulars de les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles per part de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial. 

»4. El subjecte passiu d’aquesta taxa són els titulars de 
les estacions d’inspecció tècnica de vehicles autoritzats 
i que operen a Catalunya. L’import d’aquesta taxa no es 
pot fer repercutir sobre les persones usuàries del servei 
d’inspecció tècnica de vehicles. 

»5. La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per 
cada una de les actuacions d’inspecció que hagi efec
tuat el titular de l’estació d’inspecció tècnica de vehi
cles i que seran objecte de control i supervisió per part 
de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, és la 
següent: 

»Actuacions d’inspecció: 

»Inspeccions documentals: 2 euros per inspecció. 

»Inspeccions unitàries, modificacions i reformes: 5 
euros per inspecció. 

»Inspeccions periòdiques: 0,5 euros per inspecció. 

»Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pressu
postos.» 

»6. La taxa s’acredita per mitja de l’expedició d’una 
acta o certificat del resultat del control que l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial porti a terme, però se 
n’exigeix el seu import prèviament a la pràctica del 
control, en el moment de la recepció de la documenta-
ció o de la sol·licitud que doni origen a l’actuació ins
pectora del titular de l’estació d’inspecció tècnica de 
vehicles. 

«Article 334 sexties. Taxa per la inscripció obligatòria 
de les instal·lacions i aparells industrials en els registres 
establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial 

»1. Aquesta taxa és exigible a les instal·lacions i aparells 
industrials que s’hagin d’inscriure obligatòriament en 
els registres establerts pels reglaments tècnics de segu
retat industrial aplicables. 

»2. L’objecte d’aquesta taxa és gravar la inscripció, 
modificació i cancel·lació obligatòria, a instància de 
part, en els registres establerts pels reglaments tècnics 
de seguretat industrial aplicables de les instal·lacions i 
aparells industrials que es posin o estiguin en servei. 

»3. El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi
nistrativa que genera la inscripció, modificació i can-
cel·lació obligatòria en els registres establerts pels regla
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ments tècnics de seguretat industrial aplicables de les 
instal·lacions i aparells industrials que es posin o esti
guin en servei. 

»4. El subjecte passiu d’aquesta taxa és la persona titu
lar de les instal·lacions i aparells industrials que es po
sin o estiguin en servei obligats a la inscripció en els 
registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat 
industrial aplicables. No obstant això, és subjecte pas
siu substitut l’organisme de control o entitat que tramiti 
la inscripció, el qual ha de fer repercutir l’import de la 
taxa a qui la sol·liciti. 

»5. La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per 
cada una de les inscripcions, modificacions i cancel·la
cions obligatòries que s’efectuïn en els registres esta
blerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial 
aplicables de les instal·lacions i aparells industrials que 
es posin o estiguin en servei, resta fixada en la quanti
tat de 6,45 euros. Aquest import pot ésser revisat anu
alment, d’acord amb els criteris establerts per la llei de 
pressupostos.» 

»6. La taxa s’acredita per mitja de la inscripció, modi
ficació i cancel·lació obligatòria en els registres esta
blerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial 
aplicables de les instal·lacions i aparells industrials que 
es posin o estiguin en servei. La taxa ha d’ésser abona
da en el moment d’efectuar la sol·licitud. No obstant 
això, correspon a l’organisme de control o entitat que 
tramiti la inscripció efectuar el cobrament d’aquesta 
taxa en el moment que rebi la petició i que ha d’ingres
sar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

«Article 334 septies. Taxa per l’anotació del resultat de 
les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·
lacions i aparells industrials en els registres establerts 
pels reglaments tècnics de seguretat industrial 

»1. Aquesta taxa és exigible a les inspeccions periòdi
ques obligatòries de les instal·lacions i aparells industri
als els resultats de les quals s’hagin d’anotar en els re
gistres establerts pels reglaments tècnics de seguretat 
industrial aplicables. 

»2. L’objecte d’aquesta taxa és gravar l’anotació, a ins
tància de part, en els registres establerts pels regla
ments tècnics de seguretat industrial aplicables del re
sultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 
instal·lacions i aparells industrials que estiguin en ser
vei. 

»3. El fet imposable de la taxa és l’activitat administra
tiva que genera l’anotació en els registres establerts pels 
reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables del 
resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de 
les instal·lacions i els aparells industrials que estiguin en 
servei. 

»4. El subjecte passiu d’aquesta taxa és la persona titu
lar de les instal·lacions i els aparells industrials que es
tiguin en servei obligats a les inspeccions periòdiques 
establertes pels reglaments tècnics de seguretat indus
trial aplicables. No obstant això, és subjecte passiu 
substitut l’organisme de control o entitat que tramiti 
l’anotació, el qual ha de fer repercutir l’import de la 
taxa a qui la sol·liciti. 

3.01.01. 

»5. La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per 
cada una de les anotacions del resultat de les inspec
cions periòdiques obligatòries que s’efectuïn en els re
gistres establerts pels reglaments tècnics de seguretat 
industrial aplicables de les instal·lacions i aparells in
dustrials que estiguin en servei, resta fixada en la quan
titat de 6,45 euros. Aquesta import pot ésser revisat 
anualment, d’acord amb els criteris establerts per la llei 
de pressupostos.» 

»6. La taxa s’acredita per mitjà de l’anotació del resul
tat de les inspeccions periòdiques obligatòries en els 
registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat 
industrial aplicables de les instal·lacions i aparells in
dustrials que estiguin en servei. La taxa ha d’ésser abo
nada en el moment d’efectuar la sol·licitud. No obstant 
això, correspon a l’organisme de control o entitat que 
tramiti l’anotació efectuar el cobrament d’aquesta taxa 
en el moment que rebi la petició i que ha d’ingressar a 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. 

«Article 334 octies. Taxa per la inscripció de les inspec
cions unitàries, les modificacions i les reformes que es 
facin als vehicles en el registre de vehicles 

»1. Aquesta taxa és exigible als vehicles les persones 
titulars dels quals hagin efectuat les inspeccions regla
mentàries en una estació d’inspecció tècnica de vehi
cles situada a Catalunya en el cas de les inspeccions 
unitàries i modificacions, i en el supòsit de legalització 
de reformes si aquestes es fan en un establiment situat 
en el territori de Catalunya, d’acord amb el Reial decret 
736/1988, del 8 de juliol, pel qual es regula la tramita-
ció de les reformes d’importància dels vehicles de car
retera. 

»2. L’objecte d’aquesta taxa és gravar la inscripció, a 
instància de part, en el Registre de vehicles de les ins
peccions unitàries, les modificacions i les reformes que 
es facin als vehicles. 

»3. El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi
nistrativa que genera la inscripció en el Registre de 
vehicles de les inspeccions unitàries, les modificacions 
i les reformes que es facin als vehicles. 

»4. El subjecte passiu d’aquesta taxa és la persona titu
lar del vehicle que sol·licita la inscripció de la inspec
ció unitària, la modificació o la reforma. No obstant 
això, és subjecte passiu substitut el titular de l’estació 
d’inspecció tècnica de vehicles que efectuï la inspecció, 
el qual ha de fer repercutir l’import de la taxa a qui la 
sol·liciti. 

»5. La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per 
cada una de les inscripcions d’inspeccions unitàries, les 
modificacions i les reformes que s’efectuïn als vehicles 
en el Registre de vehicles, resta fixada en la quantitat de 
6,45 euros. Aquesta import pot ésser revisat anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pressu
postos.» 

»6. La taxa s’acredita per mitja de la inscripció de les 
inspeccions unitàries, les modificacions i les reformes 
que es facin al vehicle. La taxa ha d’ésser abonada en 
el moment d’efectuar la sol·licitud. No obstant això, 
correspon al titular de l’estació d’inspecció tècnica de 
vehicles encarregada de la inspecció efectuar el cobra
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ment d’aquesta taxa en el moment que rebi la petició 
d’inspecció i que ha d’ingressar a l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial. 

SEGONA. DESPLEGAMENT D’AQUESTA LLEI 

1. Les taxes establertes per la disposició final primera 
s’han d’incloure en el text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya. 

2. S’ha de regular, per mitjà d’una ordre del conseller 
o consellera del departament competent en matèria de 
seguretat industrial, la forma de pagament de les taxes 
establertes per aquesta llei. 

3. Es faculta el Govern per a desplegar per reglament 
aquesta llei. En tot cas, el desplegament corresponent 
a la regulació i aplicació efectiva del nou règim jurídic 
d’autorització aplicable als operadors de la inspecció 
en matèria de seguretat industrial i a l’aprovació dels 
estatuts de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, 
s’ha de fer en el termini màxim d’un any, comptador a 
partir de l’entrada en vigor de la present llei. 

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
nya. 

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI 

Caixa 1 

Volum 1 

1. Esborrany de l’avantprojecte de llei de seguretat in
dustrial de 22.03.2007. 

2. Memòria de l’avantprojecte de llei que conté els se
güents documents: Justificació de la disposició; marc 
normatiu; consultes realitzades; informe i dictàmens 
referits al projecte de llei aprovat pel Govern en data 26 
de juliol de 2005; disposicions afectades; estudi econò
mic; Annex 1: Reunions amb les entitats afectades; 
Annex 2: Justificació de l’import de les noves taxes i 
ingressos anyals. 

Volum 2 

3. Tràmit de consulta als diferents departaments de la 
Generalitat de 27.03.07. 

4. Comunicació de l’inici de tramitació de l’avantpro
jecte de llei al Gabinet Jurídic de la Generalitat, de 
23.03.07. 

5. Tràmit de consulta a l’Oficina de Gestió Empresarial, 
de 29.03.07. 

6. Resposta al tràmit de consulta dels següents depar
taments de la Generalitat: Educació; Justícia; Política 
Territorial i Obres Públiques; Acció Social i Ciutadania; 
Medi Ambient i Habitatge; Cultura i Mitjans de Comu
nicació; Economia i Finances; Interior; Relacions Ins
titucionals i Participació; Salut. 

7. Observacions del sindicat Comissió obrera nacional 
de Catalunya (CCOO), de 19.04.07. 

Volum 3 

8. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, de 24.05.07. 

9. Observacions del Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
30.05.07. 

10. Informe de la Direcció General de Modernització 
de l’Administració d’1.06.07. 

11. Informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat, de 
7.06.07. 

12. Informe de la Subdirecció General de Seguretat 
Industrial relatiu als canvis introduïts a l’avantprojec
te de llei com a conseqüència del tràmit de consultes 
prèvies, d’1.10.07. 

Volum 4 

13. Esborrany de l’avantprojecte de llei de seguretat 
industrial de 8.10.07. 

14. Nota relativa a l’avantprojecte de llei de seguretat 
industrial de l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, de 8.10.07. 

Volum 5 

15. Tràmit d’audiència als interessats, de 9.10.07. 

Caixa 2 

Volum 6 

16. Sol·licitud d’informe a la Comissió de Govern Lo
cal de Catalunya, de 9.10.07 

17. Sol·licitud de dictamen al CTESC, de 9.10.07 

Volum 7 

18. Tramesa de l’avantprojecte de llei a les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació per tal que 
emetin informe, de 10.10.07. 

19. Sol·licitud d’informe a la Direcció General de Tri
buts, d’11.10.07. 

20. Resposta del CTESC, de 17.10.07. 

21. Notificació de l’Acord adoptat per la Comissió de 
Govern Local de Catalunya, de 5.11.07. 

Volum 8 

22. Esborrany de l’avantprojecte de llei de 19.11.07. 

23. Sol·licitud de dictamen de CTESC, de 20.11.07. 

24. Informe de l’Institut Català de les Dones sobre l’im
pacte de gènere, de 26.11.07. 

25. Dictamen del CTESC 18.2007, de 3.12.07. 

26. Informe de la Subdirecció General de Seguretat 
Industrial sobre els canvis introduïts a l’avantprojecte 
de llei com a conseqüència del tràmit d’audiència als 
interessats, l’informe de l’Institut Català de les Dones, 
el dictamen del CTESC i els canvis de la pròpia SGSI, 
de 4.12.07. 

Volum 9 

27. Esborrany avantprojecte de llei de 4.12.07. 
3.01.01. 
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Volum 10 

28. Informe de l’Assessoria Jurídica de 5.12.07. 

29. Informe de la Direcció General de Tributs de 
10.12.07. 

30. Avantprojecte de llei de seguretat industrial sotmès 
a la consideració del Consell Tècnic, de 11.12.07. 

31. Avantprojecte de llei de seguretat industrial aprovat 
pel Consell Tècnic, de 18.12.07. 

32. Certificat de la secretària del Govern, de 19.12.07. 

33. Projecte de llei de seguretat industrial aprovat pel 
Govern en data 24.12.2007. 

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament. 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de petits municipis 
Tram. 202-00025/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19738 /Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Maria Pelegrí 
i Aixut, portaveu adjunt, i Lluís M. Corominas i Díaz, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i concordants del Reglament 
del Parlament, presenten per a la seva tramitació la se
güent Proposició de llei. 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE PETITS MUNICIPIS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El mapa municipal català es caracteritza per l’existèn
cia d’un gran nombre de municipis i per l’elevada pro
porció d’aquests amb un nombre d’habitants molt re
duït. Més del 50% dels municipis catalans, tenen una 
població inferior als 1.000 habitants. D’altra banda, 
una gran part d’aquests es troben situats en zones de 
muntanya i/o zones de difícil accés. 

La manca d’un mínim de població en els municipis com
porta, en molts supòsits, una escassa capacitat econòmi
ca i de gestió per al compliment dels serveis mínims i, 
també, per a la implantació d’aquells altres serveis, que 
no sent obligatoris, són reclamats avui en dia per la ciu
tadania. Ja en la reforma de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, efectuada per la Llei 13/1998, de 19 
de novembre, es van establir uns criteris restrictius per 
poder procedir a la creació de nous municipis per segre
gació, en establir que tant el nou municipi com aquell del 

3.01.02. 

qual se segrega han de comptar amb una població de, 
com a mínim, 2.000 habitants. En la memòria del projecte 
de l’esmentada llei aquesta xifra es justificava a partir del 
càlcul del pressupost necessari per al manteniment d’una 
mínima estructura administrativa municipal bàsica. 

A les dificultats econòmiques s’hi afegeix la creixent 
complexitat en la prestació dels serveis, conseqüència 
tant de l’especialització que suposa la utilització obli
gada de les noves tecnologies com de l’increment de 
noves demandes de serveis, del tot lícites, per part dels 
ciutadans i ciutadanes. 

Aquesta situació requereix una actuació per part dels 
poders públics a fi de possibilitar, d’una banda, la per
manència dels ciutadans i ciutadanes en el territori i 
alhora que aquests gaudeixin d’un nivell de qualitat de 
vida i de prestació de serveis equivalent al de la resta de 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. D’una altra banda, 
cal també que la millora en la prestació dels serveis 
locals vingui acompanyada d’una millora en la gestió 
financera i administrativa i d’una optimització dels re
cursos públics. 

Per últim, però no per això menys important, és neces
sari, no només mantenir i respectar el caràcter bàsic del 
municipi català com a nucli de participació política, 
sinó que és imprescindible, per a un correcte funciona
ment de la democràcia, reforçar el paper dels munici
pis en aquest sentit. Així és entès per la Carta Europea 
d’Autonomia Local que proclama els principis de pro
ximitat al ciutadà, de descentralització de poder, d’au
tonomia local entesa en benefici dels seus habitants i de 
participació directa en la gestió dels assumptes públics. 

Aquesta estructura territorial de Catalunya, organitza
da en petites comunitats arreu del territori, no ha de ser 
obstacle per al benestar de la ciutadania; ans al contrari, 
ha de poder ser aprofitada i ha de poder contribuir al 
desenvolupament social i econòmic del país. Cal dispo
sar, però, d’un instrument de reequilibri a fi que exis
teixi una igualtat d’oportunitats de desenvolupament en 
tots i cadascun dels punts del territori català i una igual
tat d’oportunitats per als seus habitants, amb indepen
dència d’on visquin. 

Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius es con
sidera necessari que aquests municipis siguin recone
guts i estiguin dotats d’un règim específic que prevegi 
mesures de discriminació positiva, que serveixin per 
compensar l’esforç suplementari que han de realitzar 
els petits municipis per a la prestació de serveis de qua
litat. 

Per assolir aquests objectius cal també reforçar el ca
ràcter de la comarca com a ens local de caràcter supra
municipal i fomentar l’exercici de les competències 
comarcals d’assessorament i suport als petits munici
pis, així com facilitar que la comarca pugui prestar 
serveis municipals quan el municipi no els pugui ges
tionar o quan no sigui prou eficient que ho faci. És en 
aquest àmbit dels municipis més petits on més cal que 
actuï la comarca, la qual, com es diu al preàmbul de la 
Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de 
la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comar
cal de Catalunya, s’ha anat consolidant com a part de 

3. TRAMITACIONS EN CURS 

http:19.12.07
http:18.12.07
http:11.12.07
http:10.12.07


 

 

 

37 

Núm. 194 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 14 de gener de 2008 

l’organització territorial de Catalunya i els consells co
marcals han esdevingut una instància necessària dins 
l’Administració local catalana. 

L’objectiu d’aquesta llei és, doncs, establir un marc 
jurídic que permeti fer efectiu el principi d’equilibri 
territorial, fixar la població al territori i garantir a tots 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya un nivell homo
geni en la prestació de serveis. 

La Llei s’estructura en cinc títols. El primer, relatiu a les 
disposicions generals, estableix l’objecte, els principis 
i l’àmbit d’aplicació de la llei. Són objecte de les me
sures establertes per aquesta llei els petits municipis, 
considerant com a tals els que tenen una població infe
rior a 1.000 habitants, i els que tenen una població en
tre 1.000 i 2.000 habitants sempre que, o bé tenen uns 
ingressos ordinaris per càpita inferiors als 75% de la 
mitjana d’aquests, o bé la seva població es troba disse
minada o en més d’un nucli de població. A més, que
den incloses en l’àmbit d’aplicació de la llei les entitats 
municipals descentralitzades que reuneixen les condi
cions per a ser equiparades als petits municipis. 

El títol II fa referència a les mesures de suport tècnico
jurídic. La llei introdueix com a novetat la creació 
d’unitats de suport als petits municipis en les comar
ques, amb la finalitat d’assessorar, prestar serveis i do
nar assistència jurídica, econòmica i tècnica a aquells 
que ho requereixin. També es preveu la necessitat que 
el Govern disposi d’una informació exhaustiva sobre 
els equipaments, el personal, els serveis, la implantació 
de les noves tecnologies a aquests ens locals. Aquesta 
informació ha de servir per a l’establiment acurat de 
mesures de foment i cooperació. S’imposa, a més, 
l’obligatorietat de tenir en compte els petits municipis 
en tots els plans, programes i disposicions de caràcter 
general que aprovi el Govern, amb la finalitat que s’hi 
incloguin les mesures que calguin per atendre les seves 
especificitats. 

Les mesures de foment i cooperació econòmica, que 
estan regulades al títol III, s’instrumenten primordial
ment a través del Fons de Cooperació Local de Catalu
nya. Aquest Fons, d’una banda, ha d’incrementar pro
gressivament la participació dels petits municipis en els 
ingressos de la Generalitat i ha de consignar separada
ment la dotació destinada a aquests de la de la resta. 
D’una altra banda, el Fons ha d’incrementar la partici
pació de les comarques tenint en compte el nombre de 
petits municipis que tingui cadascuna. També s’esta
bleix la priorització de les obres i els serveis dels petits 
municipis tant en relació al Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya com pel que fa les línies de foment que 
estableixin les administracions catalanes. 

En el títol IV la llei fa referència a les relacions inter
administratives. En primer lloc es recorda el caràcter 
subsidiari de la comarca respecte dels serveis obligato
ris dels municipis que, per raó de llur població no es-
tan obligats a prestar-los. S’estableix, com a novetat, la 
no necessitat d’instruir expedient de dispensa de pres
tació de serveis mínims a tots els considerats petits 
municipis. La llei preveu l’obligatorietat que el progra
ma d’actuació comarcal inclogui un pla específic per 

als petits municipis i determina el seu contingut. Per 
últim s’estableix que tant el Govern com les comarques 
han de prestar assessorament i suport a la constitució de 
mancomunitats i comunitats de petits municipis. 

El títol V, dedicat a la representació dels petits munici
pis, manté el Consell Català de Petits Municipis com 
l’òrgan de representativitat d’aquests a efectes d’aques
ta Llei. 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. OBJECTE 

1.1. Aquesta llei té per objecte establir un règim espe
cial per als municipis petits amb la finalitat d’atendre la 
seva especificitat i de millorar la prestació dels serveis 
dels seus ciutadans. 

1.2. Aquesta finalitat es concreta en els objectius se
güents: 

a) Garantir un nivell equivalent en la prestació de ser-
veis. 

b) Assegurar un nivell de dotacions satisfactori en infra
structures i equipaments. 

c) Vetllar per l’equilibri territorial. 

d) Concretar la relació entre els municipis petits i la 
comarca quant a l’establiment i adequada prestació de 
serveis municipals. 

e) Prioritzar la participació dels municipis petits en els 
plans, programes i accions de desenvolupament en 
l’àmbit local. 

f) Fomentar les fórmules d’agrupació i agregació de 
municipis petits per a la prestació eficient i eficaç dels 
serveis. 

g) Facilitar i garantir l’accés de tots els ciutadans a les 
noves tecnologies. 

ARTICLE 2. PRINCIPIS 

Les administracions públiques amb competències en 
matèria de règim local, a l’hora de portar a terme les 
determinacions d’aquesta Llei, actuaran d’acord amb 
les principis d’autonomia local, proporcionalitat, sub
sidiarietat, col·laboració i coordinació. 

ARTICLE 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

3.1. Les disposicions contingudes en aquesta Llei són 
d’aplicació als petits municipis i a les entitats munici
pals descentralitzades que reuneixin els requisits esta
blerts per a ser considerat petit municipi. 

3.2. Als efectes d’aquesta Llei es consideren petits 
municipis aquelles que compleixin alguna de les con
dicions següents: 

a) Tenir una població inferior a 1.000 habitants. 

b) Tenir una població inferior a 2.000 habitants i uns 
ingressos ordinaris per càpita, calculats en termes d’es
forç fiscal similar, inferiors al 75% de la mitjana 
d’aquests municipis. 

3.01.02. 
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c) Tenir una població inferior a 2.000 habitants radica
da en més d’un nucli de població diferenciats, o de for
ma disseminada. 

3.3. El Departament de Governació i Administracions 
Públiques determinarà els municipis que compleixen 
les condicions establertes als apartats anteriors, d’acord 
amb la metodologia que s’estableixi per reglament. 

3.4. La relació de municipis a què fa referència l’apartat 
3.3 serà revisada cada quatre anys per tal d’adaptar-la 
als canvis de població i de desenvolupament econòmic 
que es produeixin durant aquest període. 

TÍTOL II. MESURES DE SUPORT TÈCNICO-JURÍDIC 

ARTICLE 4. UNITATS DE SUPORT 

4.1. En cada comarca hi ha d’haver una unitat de suport 
als petits municipis amb la finalitat d’assessorar, pres
tar serveis i donar assistència jurídica, econòmica i tèc
nica als municipis que ho requereixin, que es podrà 
integrar en el servei de cooperació i assistència muni
cipals. 

4.2. Les unitats de suport són de caràcter multidiscipli
nar i estan formades per tècnics especialitzats en aque
lles matèries que, en funció de la tipologia dels muni
cipis de la comarca, siguin més necessaris. 

4.3. El Govern ha d’establir els criteris en relació a la 
participació de la Generalitat, les Diputacions, els con
sells comarcals i els municipis en el finançament d’a
questes unitats. 

ARTICLE 5. ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES 

5.1. El Govern de la Generalitat ha d’elaborar el Pla per 
a la implantació i l’ús de les noves tecnologies en els 
municipis objecte d’aquesta Llei i l’ha de dotar econò
micament. 

5.2. El Pla ha de preveure l’adopció de les mesures i la 
construcció de les infrastructures necessàries per a fer 
accessible internet a tots els petits municipis. En el Pla 
també ha de figurar l’existència a tots els municipis de 
punts d’accés públic a la xarxa d’internet. 

ARTICLE 6. INFORMACIÓ 

6.1. El Govern de la Generalitat ha d’establir els meca
nismes per poder disposar de la informació que sigui 
necessària per tenir un coneixement exhaustiu dels 
equipaments, el personal, els serveis i la implantació de 
les noves tecnologies dels petits municipis. Aquesta 
informació s’ha d’actualitzar amb la periodicitat que 
s’estableixi reglamentàriament. 

6.2. Les dades recollides han de servir de base per a 
l’elaboració de les mesures de foment i cooperació als 
petits municipis i per a l’elaboració dels plans comar
cals de petits municipis a què fa referència l’article 11 
d’aquesta Llei. 

ARTICLE 7. PLANS I PROGRAMES 

En tots els plans, programes i disposicions de caràcter 
general que aprovi el Govern que tinguin com a desti

3.01.02. 

nataris els ens locals i/o afectin el territori s’ha de fer una 
referència expressa als petits municipis i s’han d’inclou
re, si és el cas, les mesures que calguin per atendre les 
seves especificitats. 

TÍTOL III. MESURES DE FOMENT I COOPERACIÓ ECONÒ
MICA 

ARTICLE 8. FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 

8.1. El Fons Cooperació Local de Catalunya ha d’incre
mentar progressivament la participació dels petits 
municipis en els ingressos de la Generalitat. En les lleis 
de pressupostos de la Generalitat s’han de consignar 
separadament la dotació destinada exclusivament als 
petits municipis de la de caràcter general a distribuir 
d’entre la resta dels municipis. 

8.2. El Fons de Cooperació Local de Catalunya ha d’in
crementar la participació de les comarques tenint en 
compte el nombre de petits municipis que hi hagi a 
cadascuna d’elles, per tal que puguin fer front a les 
obligacions que aquesta Llei imposa als consells co
marcals en relació als serveis que han de prestar als 
municipis esmentats. 

ARTICLE 9. PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS 

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya ha de prio
ritzar les obres i els serveis dels petits municipis i ha 
d’incorporar el finançament dels plans comarcals de 
petits municipis regulats a l’article 11 d’aquesta Llei. 

ARTICLE 10. LÍNIES D’AJUT 

En totes les línies de foment que s’estableixin les admi
nistracions catalanes que tinguin per destinataris els ens 
locals, s’han de prioritzar els petits municipis. 

TÍTOL IV. MESURES DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRA
TIVES 

ARTICLE 11. PRESTACIÓ DE SERVEIS 

11.1. La comarca ha de prestar, amb caràcter subsidi
ari, aquells serveis previstos a l’article 67 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca
talunya, en els petits municipis que, per raó de llur po
blació, no estan obligats a prestar-los. 

11.2. La comarca exerceix les funcions d’assistència i 
cooperació als petits municipis tenint en compte el seu 
nombre d’habitants, la seva situació geogràfica i llur 
tipologia quant a l’activitat econòmica predominant. 

11.3. L’establert a l’article 69 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en re-
lació a la no necessitat d’instrucció d’expedient de dis
pensa de prestació de serveis mínims és d’aplicació a 
tots els municipis que, d’acord amb aquesta Llei, són 
considerats petits municipis. 

11.4. El municipi, el consell comarcal i la diputació es 
faran càrrec del finançament del cost del servei mínim 
objecte de la dispensa. 
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ARTICLE 12. PLA COMARCAL 

12.1. En el programa d’actuació comarcal s’ha d’in
cloure un pla específic per als petits municipis, en el 
que han de figurar: 

a) Una diagnosi de la realitat socioeconòmica dels pe
tits municipis de la comarca. 

b) L’estructura dels serveis de suport als petits munici
pis. 

c) El disseny de les mesures que s’han d’implantar en 
relació a aquests municipis i, amb caràcter prioritari, les 
relatives a les infrastructures i els equipaments. 

d) Els serveis, les obres i les activitats que, en el seu cas, 
la comarca prestarà per garantir els serveis municipals 
obligatoris. 

e) Les actuacions necessàries per a la implantació de les 
noves tecnologies en els petits municipis. 

f) El cost i el finançament del pla. 

12.2. El procediment per a l’elaboració i aprovació del 
pla comarcal de petits municipis, la seva vigència i les 
revisions són els establerts per als programes d’actua
ció comarcal. En tot cas, el pla ha de ser informat pel 
Consell Català de Petits Municipis, creat pel Decret 
199/2003, de 26 d’agost. 

ARTICLE 13. PRESTACIÓ DE SERVEIS EN COMÚ 

13.1. El Govern de la Generalitat i les comarques han 
de prestar assessorament i suport a la constitució de 
mancomunitats i comunitats de petits municipis i han 
d’establir les mesures necessàries per cooperar amb el 
seu correcte funcionament. 

13.2. Dins les línies d’ajut que s’estableixin per a obres 
i serveis d’interès supramunicipal, ha de figurar un 
apartat específic per a aquelles que siguin promogudes 
per petits municipis. 

13.3. Els consells comarcals han d’analitzar i estudiar, 
amb la participació dels municipis afectats, els inconve
nients i els avantatges que, per a l’eficàcia i eficiència de 
la prestació de serveis públics locals als ciutadans i ciu
tadanes i per a la representació política dels interessos 
generals d’aquests territoris, suposaria la gestió de com
petències i serveis de forma agrupada, així com les tèc
niques de cooperació que s’haurien d’adoptar en cada 
cas, els terminis d’aplicació i el règim financer. 

ARTICLE 14. ACCÉS A L’HABITATGE 

Els consells comarcals, amb la concurrència d’altres 
administracions públiques, promouran la construcció 
d’habitatge social en els municipis objecte d’aquesta 
Llei. 

ARTICLE 15. TRANSPORT PÚBLIC 

El Govern juntament amb els consells comarcals han de 
coordinar el sistema de transport escolar amb les línies 
de transport públic regular en aquells municipis que no 
disposin d’una xarxa de comunicació pròpia. 

TÍTOL V. REPRESENTACIÓ 

ARTICLE 16. CONSELL CATALÀ DE PETITS MUNICIPIS 

El Consell Català de Petits Municipis, creat pel Decret 
199/2003, de 26 d’agost, li correspondrà la representa-
ció dels considerats petits municipis a efectes d’aquesta 
Llei. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

En el termini d’un any a comptar de la data d’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, els consells comarcals han de 
modificar els actuals programes d’actuació comarcal 
per tal de donar compliment al que disposa l’article 12 
d’aquesta Llei. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 
aquells preceptes el compliment dels quals exigeix la 
realització de despesa amb càrrec als Pressupostos de 
la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exerci
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. 

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de Conver
gència i Unió; Josep Maria Pelegrí i Aixut, portaveu 
adjunt del G. P. de Convergència i Unió; Lluís M. Co
rominas i Díaz, diputat de G. P. de Convergència i Unió 

ANNEX. REGLAMENTS I NORMES DE REFERÈNCIA 

– Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de 
la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal 
de Catalunya. 

– Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

– Decret 199/2003, de 26 d’agost, pel qual es crea el 
Consell Català de Petits Municipis. 

3.01.02. 
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 3.10.25. 

Proposta de resolució per la qual 
s’insta el Govern a presentar un pro
jecte de llei de caça 
Tram. 250-00562/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Jordi 
Montanya i Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu i Rafel 
Luna i Vivas, Diputats, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senten la següent Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’article 119.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de caça. Tot i haver transcorregut més de vint
i-set anys d’autogovern, no existeix encara a Catalunya 
una norma amb rang de llei que reguli el règim jurídic 
de l’activitat de la caça, sent aplicable encara en molts 
àmbits la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de Caça, que es 
constitueix d’aquesta forma en la principal norma jurí
dica aplicable en la matèria al nostre territori. 

Precisament, existeixen diversos factors que aconsellen 
disposar d’una norma pròpiament catalana sobre la 
caça. Per una banda, la generalització de la seva pràc
tica a Catalunya i la major implantació que té aquesta 
activitat a tot el territori, sense oblidar evidentment la 
arrelada tradició amb què compten a Catalunya les ac
tivitats cinegètiques. Per una altra banda, la complexi
tat cada vegada major de les activitats cinegètiques i la 
seva repercussió en el medi natural i l’activitat econò
mica fan del tot necessari que Catalunya disposi d’una 
llei pròpia en la matèria. 

És per aquests motius que el Grup parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya considera que ha arribat 
l’hora de disposar d’una llei de caça que reguli l’acti
vitat, el règim sancionador, el règim d’intervenció ad
ministrativa i la inspecció. 

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
que, en el termini màxim de sis mesos i en exercici de les 
competències reconegudes per l’article 119, apartat 1, 

3.10.25. 

de l’Estatut d’Autonomia, presenti a la Cambra un pro
jecte de Llei de Caça de Catalunya. 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2007 

Carina Mejías i Sánchez, Jordi Montanya i Mías, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Rafel Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre les defi
ciències detectades en l’execució del 
traçat del tren d’alta velocitat al parc 
agrari del Baix Llobregat i sobre el pa
gament dels preus justos acordats el 
2005 per les expropiacions dels ter
renys afectats 
Tram. 250-00563/08 

Presentació: Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter
nativa 
Reg. 19457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Com a conseqüència de l’execució del traçat del TGV 
pel Parc Agrari del Baix Llobregat –que passa paral·lel 
al riu Llobregat pels municipis del Papiol, de Sant Vi
cenç dels Horts, de Santa Coloma de Cervelló i de Sant 
Boi de Llobregat– es va crear una comissió de segui
ment entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló, Unió de Pagesos, el Consor
ci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Diputació de 
Barcelona i la Mancomunitat de Municipis. 

Amb data 23 de juliol de 2007, el Ministeri de Foment 
rep un informe tècnic conjunt detallat remès per 
l’Ajuntament, el Parc Agrari i Unió de Pagesos sobre 
una dotzena de deficiències trobades en una visita prè
via al lliurament de les obres per part de l’empresa ad
judicatària en les obres de la línia d’alta velocitat pel 
seu pas pel terme municipal de Santa Coloma de 
Cervelló, en què es demana que es prenguin les mesu
res necessàries per resoldre-les abans de donar per fi
nalitzades les obres. 

El Ministeri de Foment ho remet a ADIF, i a hores d’ara 
encara no se n’ha rebut cap resposta. 

Per altra banda, l’any 2005 es van signar els preus jus
tos per mutu acord entre ADIF i un seguit de propieta
ris derivats dels expedients d’expropiació forçosa per a 
l’ocupació urgent de les finques afectades per les obres 
del projecte de la línia d’alta velocitat, entre els quals 
propietaris de finques a Santa Coloma de Cervelló. 
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A hores d’ara, hi ha propietaris que encara no han co
brat allò acordat. 

Per aquests motius, independentment de les gestions 
directes amb el Ministeri de Foment, atesa la implica-
ció de particulars, organitzacions i institucions catala
nes i la proximitat de la finalització de les obres de la 
línia d’alta velocitat Madrid - Saragossa - Barcelona, 
els grups signants presentem la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter
me les gestions necessàries davant del Ministeri de 
Foment i ADIF perquè 

1. Es resolguin de manera urgent les deficiències repor
tades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, 
el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i Unió 
de Pagesos 

2. S’efectuïn urgentment els pagaments acordats l’any 
2005 en les actes de preus justos per mutu acord deri
vats dels expedients d’expropiació forçosa relatius al 
traçat de la línia d’alta velocitat que queden pendents. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, portaveu GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la revisió 
de l’acord d’increment de les tarifes 
del transport públic metropolità per al 
2008 
Tram. 250-00564/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenten la següent proposta de reso
lució: 

EXPOSICIÓ MOTIUS 

Els transports públics són un dels principals element 
vertebrador del territori, això comporta la necessitat de 
comptar amb un sistema de transports d’una gran qua
litat i que respongui a les necessitats del usuaris i del 
territori per el que s’estén. Perquè això sigui possible 
un dels criteris ha de ésser el compliment de les direc
trius de bon govern i de gestió integrada presents en la 
llei de mobilitat, aprovada per aquest Parlament el mes 
de juny de 2003. 

Barcelona, i en concret la seva àrea metropolitana dis
posa d’una gran xarxa de mitjans de transports públics. 

Aquest fet està determinat per la gran necessitat que 
milers de ciutadans tenen d’utilitzar-la dia rere dia per 
als seus desplaçaments habituals. Com no podia ser 
d’una altra, la utilització dels transports públic han de 
tenir un cost, amb el que s’ha de finançar una part del 
servei. Cost que sempre ha d’estar determinat per l’ob
jectiu d’eficiència financera del prestador del servei i 
per la capacitat econòmica del potencials usuaris, així 
com per el caràcter bàsic del servei públic del que es 
tracta. 

Ens els darrer anys, el cost per la utilització de la xar
xa de transport públics de l’àrea metropolitana de Bar
celona ha augmentat de forma reiterada. El títol de 
transport integral més utilitzat, el abonament T-10 en 
els últims cinc anys ha pujat un 24%. Aquest augment 
del cost sempre ha estat per sobre de l’augment de l’ín
dex de preus al consum (IPC). Els augments de la T-10 
han arribat a superar en un punt o més l’increment del 
IPC en el període 2004-2006. 

Seguint aquesta tendència, l’Autoritat Metropolitana 
del Transport (ATM), ha aprovat per al pròxim any 
2008 un nou increment de les tarifes. En aquest cas, 
l’increment mitjà en la xarxa de transport de l’àrea 
metropolitana de Barcelona està previst que sigui d’un 
3,8%. Aquest increment però no és igual en tots els tí
tols de transports. L’abonament T-2 Comerç és el títol 
de transport integral que menys incrementa el seu cost, 
un 3,33%, mentre que el que més augmenta és la T-Dia, 
que ho fa en un 4,76%. Pel que fa a la resta de bitllets, 
l’increment en tot cas és superior al 4%,excepte en el 
cas de la T-Jove que ha fa en un 3,85%. 

Aquestes dades contrasten amb l’increment previst per 
els salaris. Segons la previsió feta per el Govern central, 
l’IPC per l’any vivent serà d’un 3%. Aquest fet, junta
ment amb la difícil situació econòmica que estant pa
tint les famílies catalanes produïda per la pèrdua del 
poder adquisitiu, i unida a l’alt increment de les tarifes 
dels transport metropolitans, farà que l’any 2008 les 
famílies hagin de destinar una major part del pressupost 
familiar per finançar la necessitat d’utilitzar els trans
ports públics en els seus desplaçaments habituals. 

És evident que l’increment del carburant afecta de forma 
clara al preu del transport públic, però l’increment del 
carburant és el mateix per a tots els transports públics 
existents a l’Estat espanyol. En canvi l’augment dels 
preus és el mateix. Barcelona continua tenint, i amb di
ferència, els transport públic més car d’Espanya. A més, 
en cap ciutat assimilable s’han incrementat tant els preus 
dels transports com en el nostre cas. 

Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu 
article 48 «els poders públics han de promoure políti
ques de transport i de comunicació basades en criteris 
de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport 
públic i la millora de la mobilitat». L’increment conti
nu i desmesurat del preu del transport a Barcelona no 
fomenta la utilització del transport públic, així com 
tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb els preus 
actuals i els continuats increments, els poders públics 
de forma indirecta fomenten la utilització dels mitjans 
de transports privats. 

3.10.25. 
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Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a que atesa la participació de la Generalitat 
en els òrgans de govern de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) impulsi la revisió de l’acord d’in
crement de les tarifes del transport públic metropolità 
per al 2008, per tal que l’increment no superi la previ
sió de l’increment de preus al consum (IPC), i es fixi 
aquest criteri per als anys vivents. 

Palau del Parlament,18 de desembre de 2007 

Josep Llobet Navarro 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un carnet perquè els alumnes d’edu
cació primària i secundària puguin ac
cedir gratuïtament als museus de titu
laritat pública 
Tram. 250-00566/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

Proposta de resolució sobre el garan
timent de la recepció de la televisió 
digital terrestre al Maresme 
Tram. 250-00565/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
presenten la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment a la comarca del Maresme encara hi ha 
molts punts on no arriba el senyal de televisió digital 
terrestre (TDT). En aquest sentit, val a dir que l’orogra
fia de la comarca contribueix a l’augment de la dificul
tat de la seva recepció. 

A això cal afegir-hi que molts veïns del Maresme tenen 
veritables problemes per a rebre el senyal analògic 
malgrat l’anunci del Govern de l’apagada analògica. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instal·lar 
els repetidors necessaris per tal de garantir la recepció 
de la televisió digital terrestre (TDT) a tot l’àmbit ter
ritorial de la comarca del Maresme 

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

3.10.25. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
López i Rueda i Francesc Vendrell i Bayona, diputats, 
d’acord amb allò que preveuen els article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La cultura de Catalunya és un dels grans patrimonis dels 
catalans, per la qual cosa, els nostres museus han d’es
tar oberts de forma permanent i han de facilitar l’accés 
als ciutadans per exposar al món l’alt valor de la nostra 
cultura. 

És innegable que la cultura, i el seu coneixement per 
part de les persones són realitats que contribueixen al 
seu lliure desenvolupament com a persones, és per 
aquest motiu que l’accés als museus o hemeroteques de 
titularitat pública ha de ser una de les prioritats del 
Govern de la Generalitat. 

Si l’accés als museus, i l’accés a la cultura en general 
ha de ser una de les prioritats del Govern, és encara 
molt més important i prioritari l’accés i l’apropament 
de la cultura als joves catalans. Els joves són el segment 
de la població que per raó de l’edat tenen un major 
necessitat d’accés a la cultura, a la vegada que són els 
ciutadans que més han d’aprendre i conèixer-la, ja que 
una formació completa i un correcte desenvolupament 
de la seva personalitat dependrà del grau i de la correc
ció del seu coneixement sobre la cultura que l’ha pre
cedit en el esdevenir històric. 

No s’ha de perdre de vista que d’una correcta forma-
ció dels actuals joves, dependrà en gran mesura el des
envolupament del nostre país en el futur. És per això 
que s’han de dur a termes actuacions que tinguin per 
objectiu l’apropament i facilitar així el coneixement de 
la cultura als joves. Actualment, ja s’està duent a ter
me actuacions en aquest sentit, però des dels poders 
públics es pot fer més. Des de la Generalitat fa temps 
s’ha iniciat un camí per abaratir el preu de l’accés als 
museus per als joves, mitjançant descomptes per la uti
lització del Carnet Jove o el Carnet Internacional d’Es
tudiant, però per el que s’ha vist amb els temps trans
corregut des de l’entrada en vigor no ha incitat a que 
els joves visiten tant seria necessari o recomanable els 
museus. 
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D’altra banda, el Departament d’Educació ha posat en 
marxa un carnet del personal docent d’accés a la cultu
ra, la innovació i la recerca. Mitjançant aquest carnet 
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
i el Departament d’Educació ofereix el personal docent 
l’entrada gratuïta als museus dependents dels poders 
públics de Catalunya i d’altres equipaments culturals 
adherits, amb la voluntat de facilitar-los l’accés a la cul
tura, a la recerca i a la innovació. Aquesta és una bona 
actuació per el continu reciclatge del personal docent, 
així com millorar la qualitat de la docència que impar
teixen als alumnes catalans. Però si l’objectiu és l’apro
pament de la cultura als professors de Catalunya, tam
bé seria una bona oportunitat estendre els efectes 
d’aquest carnet als alumnes catalans, ja que d’aquesta 
forma, es facilitaria, encara més l’accés a la cultura als 
joves estudiants catalans. 

Els alumnes són els que tenen majors necessitats per
què se’ls faciliti l’accés als museus, i per tant atorgar un 
carnet que els acrediti com a estudiants a col·legis situ
ats a Catalunya i els permeti l’accés gratuït als museus 
públics de Catalunya seria un gran pas per la universa
lització de l’accés a la cultura als joves catalans, i supo
saria una actuació que milloraria se forma molt positi
va l’accés a la cultura per part dels joves catalans. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a adoptar les mesures necessàries per tal que es 
creï un carnet per als alumnes d’educació primària i 
secundària (obligatòria i post-obligatòria) de Catalunya 
que els permeti l’entrada gratuïta als museus de titula
ritat pública, de forma similar al carnet creat per al per
sonal docent de Catalunya. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez, Rafael López i Rueda, Fran
cesc Vendrell i Bayona, 

Proposta de resolució sobre la presa de 
les decisions de l’emplaçament dels 
instituts d’educació secundària de co
mú acord amb els ajuntaments i sobre 
la reconsideració de l’emplaçament de 
l’institut d’educació secundària de Vall
bona d’Anoia 
Tram. 250-00567/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i Ser
ra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 

145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment el municipi de Capellades (Anoia), dispo
sa d’un únic Institut d’Educació Secundària, l’IES Molí 
de la Vila. Aquest IES dona servei a alumnes de part de 
la comarca de l’Anoia: alumnes dels municipis de 
La Torre de Claramunt, La Pobla de Claramunt, Me
diona, Vallbona d’Anoia i Cabrera d’Igualada és des
placen diàriament a aquest IES, que es troba ja per 
damunt de la seva capacitat, i amb una aglomeració 
d’alumnes. 

Fins fa ben poques setmanes, la previsió era la de cons
truir un nou IES al municipi de La Torre de Claramunt, 
atès que és el municipi que actualment desplaça més 
alumnes cap a l’IES de Capellades, i que concentra una 
major part de la població a la que donar servei, però no 
obstant això, la decisió dels Serveis Territorials del Baix 
Llobregat Anoia, ha estat la de ubicar el nou IES al 
municipi de Vallbona d’Anoia, fet que implicaria que la 
major part dels alumnes potencials d’aquest nou centre 
s’hagin de desplaçar diàriament. 

Aquesta decisió ha estat polèmica, entre els municipis 
més poblats de la zona, atès que consideren que la de
cisió adoptada no es correspon amb la distribució de la 
població, ni amb les previsions de creixement proposa
des pel Pla Director de la Conca d’Òdena als Ajunta
ments, aprovat inicialment pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, i que precisament inclou 
aquest equipament en la zona coneguda com a Nou 
Claramunt. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a: 

1. A adoptar les mesures necessàries, per tal que les 
decisions d’implantació d’Instituts d’Educació Secun
daria, s’adoptin de comú acord amb els Ajuntaments 
dels municipis als que ha de donar servei, tenint en 
consideració que la quantitat d’alumnes, que hagin de 
requerir desplaçament, siguin els mínims possibles. 

2. Reconsiderar el canvi d’ubicació aquest nou IES, i 
recuperar l’emplaçament inicialment previst al munici
pi de La Torre de Claramunt, atenent criteris objectius 
de població. 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez Santi Rodríguez i Serra 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la reduc
ció de l’ús de bosses de plàstic 
Tram. 250-00568/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i 
Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’ús de bosses de plàstic, és una pràctica avui en dia, 
tant habitual, que passa gairebé desapercebuda per als 
consumidors: és un fet normal que al comprar en una 
botiga, el producte adquirit vagi a parar a una bossa de 
plàstic, que ens facilita i molt, el transport del produc
te adquirit. Tanmateix, desprès d’aquest primer ús, no 
som capaços de cercar-li altres usos, que n’allarguessin 
la seva vida útil, i massa sovint, ens és molt fàcil des
prendre’ns d’elles, llençant-les directament a la brossa. 

En les darreres dècades hem assistit a un procés pro
gressiu on tots els productes acaben en envasos de plàs
tic. Hem vist com la tradicional bossa de roba per com
prar el pa es veia substituïda per bosses de plàstic o 
paper d’un sol ús. També hem vist com el tradicional 
carret de la compra desapareixia dels mercats i botigues 
per deixar pas a les bosses de nanses. Si volem reduir 
el volum de bosses de plàstic hem d’apostar per la re
cuperació d’aquests elements en la compra diària. 

Cada any a Espanya es fan servir cent mil tones de bos
ses de plàstic, el que representa unes 238 bosses per 
habitant i any. Ens hem acostumat a fer-les servir amb 
comoditat però sense un ús racional que faci que pu
guin tenir un segon ús. 

Les bosses de plàstic, a més de les dificultats que pre
senten en la seva eliminació, suposen una gran conta
minació atmosfèrica, podent calcular que triguen més 
de mig segle en reintegrar-se al medi ambient, ja que en 
la seva immensa majoria estan fabricades a partir de 
derivats del petroli. De fet, es calcula que prop d’un 4% 
del petroli extret és destina a la fabricació de bosses de 
plàstic. Les bosses són un element molt contaminant 
que com a residus omplen els nostres abocadors, la seva 
incineració comporta una gran contaminació tant de 
l’aire com de la terra i les aigües subterrànies. 

Cal una conscienciació ciutadana de l’impacte ambi
ental que suposa l’ús de bosses de plàstic, i en aquest 
sentit, ja existeixen països i ciutats que han adoptat 
mesures amb l’objectiu de fer un menor ús de bosses 

3.10.25. 

d’aquest tipus, i per tant, creiem oportú que a Catalu
nya, adoptem mesures de foment que comportin una 
reducció de l’ús de bosses de plàstic. 

Aquestes mesures han d’anar encaminades a fomentar 
entre el consumidor la responsabilitat de reduir el seu 
ús sense que això comporti la introducció de noves fi
gures impositives que gravin l’ús de les bosses, ja que 
representen un increment en els preus per al consumi
dor i un increment de tràmits burocràtics pel comer
ciant. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a: 

1. Impulsar la realització d’estudis adreçats a desenvo
lupar i impulsar l’ús de materials més ecològics, i de 
més fàcil reciclat que permetin la substitució progres
siva de l’ús de bosses de materials plàstics. 

2. Impulsar campanyes de conscienciació ciutadana de 
les conseqüències de l’abús en l’ús de bosses de plàs
tic i de foment d’altres sistemes d’empaquetat. 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez Santi Rodríguez i Serra 

Proposta de resolució sobre el càncer 
infantil 
Tram. 250-00569/08 

Presentació: Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter
nativa 
Reg. 19645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 145 del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Considerant que prop de 200 nens i nenes de Catalunya 
desenvolupen cada any un càncer en edat infantil i que 
les conseqüències de la malaltia són molt importants 
tant pel nen o nena com per la seva família; 

Considerant que la millora de l’atenció oncològica, 
conseqüència de la introducció de nous tractaments 
mèdics, quirúrgics i radioteràpics portats a terme de 
forma multidisciplinària i que han tingut com a conse
qüència una supervivència superior al 75%; malgrat 
això, el càncer infantil encara és la segona causa de 
mort en aquest grup d’edat; 
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Considerant que els avenços assolits són fruit dels es
tudis col·laboratius en el càncer infantil; 

Considerant que Catalunya és capdavantera en el dis
seny i aplicació de noves estratègies en el tractament, 
cura i suport del nen o nena i la seva família, com són 
l’atenció domiciliària o en els trasplantament de proge
nitors hemopoètics en el nen o nena (autòleg, al·logènic 
i amb sang de cordó); 

Considerant que per la baixa incidència del càncer in
fantil, els nens amb càncer sovint no poden accedir als 
beneficis dels nous fàrmacs per las dificultats específi
ques que comporta la realització d’assaigs clínics i el 
seu finançament, quan es tracta d’estudis acadèmics; 

Considerant que Catalunya compta amb professionals 
sanitaris molt qualificats i integrats en serveis assisten
cials per a totes les vessants del tractament del càncer 
infantil i la necessitat que el nen o nena sigui tractat en 
el context de Serveis i Unitats pediàtriques d’excel·lèn
cia per professionals experimentats i especialitzats en 
l’oncologia i hematologia pediàtrica, i que aquestes 
Unitats han d’estar capacitades per assumir totes les 
complicacions en relació al tractament; 

Considerant que sovint el nen o nena i les seves famí
lies es tenen que desplaçar lluny del seu domicili habi
tual pel tractament i seguiment del procés; 

Considerant que l’alarma social que es crea quan apa
reixen casos agrupats en un territori (conglomerat de 
casos) percebuts per la població de l’entorn com exces
sius, tot i que no s’han observat causes que ho puguin 
explicar; 

Considerant les necessitats específiques que planteja 
llarg termini la millora de supervivència per les reper
cussions psicològiques, escolars i de risc de desenvolu
pament dels efectes adversos del tractament; 

Considerant que la recerca del càncer infantil no està 
tant desenvolupada com seria necessari davant la pro
blemàtica mèdica i social que planteja aquest conjunt 
de càncers al nostre país; 

Considerant que l’impacte de la malaltia oncològica en 
la infantesa té unes conseqüències per les famílies dels 
nens i nenes que cal considerar des de la perspectiva 
psicològica, mèdica, social i laboral; 

Per tots aquests motius, els grups sotasignats presenten 
la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat que prengui les mesures necessàries per dur a 
terme les següents accions: 

– Analitzar les tendències recents de la incidència, la 
supervivència i la mortalitat per càncer infantil i efec
tuar les comparacions internacionals necessàries per 
conèixer la nostre situació i la previsible evolució fu
tura. 

– Analitzar els conglomerats de casos de càncer en la 
infantesa i avaluar de forma sistemàtica la seva possi
ble presència en el territori català i les possibles causes 
i/o factors relacionats. 

– Encomanar al Pla director d’Oncologia del Departa
ment de Salut l’elaboració de les directrius necessàri
es per potenciar les unitats multidisciplinàries pediàtri
ques als hospitals catalans, d’acord amb els criteris 
establerts per la Societat Internacional d’Oncologia 
Pediàtrica (SIOP), així com l’avaluació de la seva ac
tivitat; en col·laboració amb les societats científiques 
relacionades amb el tema. Aquestes unitats hauran 
d’incloure professionals amb experiència en l’àmbit 
d’atenció psico-social. 

– Encomanar al Pla director d’oncologia que vetlli per 
a que tots els nens i nenes siguin tractats en unitats pe
diàtriques d’excel·lència així com per l’especialització 
de la infermeria en oncologia i hematologia pediàtrica; 

– Encomanar al Departament de Salut mitjançant el Pla 
director que potenciar el programes d’atenció domici
liària i cures pal·liatives i de tractament del dolor; esta
blir una xarxa de tractament del seguiment i tractament 
del càncer infantil entre Centres de Referència i hospi
tals locals que transfereixen coneixement i permetin 
compartir alguns aspectes de les cures. 

– Afavorir l’accés dels nens als nous tractaments poten
ciant els assaigs clínic acadèmics. 

– Potenciar els programes específics de recerca en on
cologia pediàtrica i promoure la valoració d’aquestes 
necessitats pels programes de finançament públic de 
recerca. 

– Realitzar un seguiment dels supervivents de llarg ter
mini pel que fa al risc de segones neoplàsies, trastorns 
neurocognitius, i problemes relacionats amb el seu es
tat de salut en especial en els àmbits cardiovasculars, 
endocrinològic, fertilitat, muscular i esquelètic, neces
sitats psico-socials, i impacte en la de qualitat de vida, 
en el desenvolupament acadèmic així com les possibles 
dificultats per accedir als llocs de treball. 

– Proposar programes conjunts amb les associacions de 
malalts i/o de voluntaris per donar suport als nens i les 
famílies afectades, seguint el model d’iniciatives exis
tents com són les residències temporals o els programes 
recreatius adaptats. 

– Els Departaments de Salut, Ensenyament i Acció 
Social hauran d’establir un acord de cooperació per 
donar suport al desenvolupament escolar dels nens 
afectats i de suport a les seves famílies en l’àmbit de les 
seves competències. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, portaveu GP ICV-EA 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la conve
niència d’incloure les professions de 
sociòleg o sociòloga i politòleg o poli
tòloga en l’Avantprojecte de llei de me
diació familiar i comunitària de Catalu
nya 
Tram. 250-00570/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Núria de Gispert i 
Català, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145, 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONVENIÈNCIA 

D’INCLOURE LES PROFESSIONS DE SOCIÒLEGS/GUES I 

POLITÒLEGS/GUES EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE ME
DIACIÓ FAMILIAR I COMUNITÀRIA DE CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Avantprojecte de Llei de Mediació Familiar i Comu
nitària de Catalunya que s’està tramitant, com ja va 
passar amb el Reglament de Mediació Familiar de l’any 
2002, no inclou els perfils dels professionals de la So
ciologia i de la Ciència Política. Els politòlegs/gues i els 
sociòlegs/gues queden exclosos d’exercir les funcions 
que regula aquest Avantprojecte. 

En la formació i la pràctica professional de la Media-
ció Familiar i Comunitària s’hi conté un gran nombre 
de professionals tant de la Sociologia com de la Cièn
cia Política, és per aquest motiu que resulta incoherent 
no incloure els perfil anteriorment mencionats. 

Donat que l’àmbit de la Mediació Familiar i Comunità
ria conté nombrosos professionals de la Sociologia i de 
la Ciència Política esdevé necessària la inclusió de so
ciòlegs/gues i politòlegs/gues en aquest Avantprojecte. 

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a incloure 
els perfils professionals dels sociòlegs/gues i dels 
politòlegs/gues en l’àmbit de la Mediació Familiar i 
Comunitària, mitjançat la seva inclusió en l’Avantpro
jecte de Llei de Mediació Familiar i Comunitària de 
Catalunya. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Núria de Gispert i Català 
Portaveu del G. P. de CiU  Diputada del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció i el desenvolupament d’un pla de 
neteja i manteniment dels camins fo
restals de Sarroca de Bellera (Pallars 
Jussà) 
Tram. 250-00571/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió fent ús del que disposa l’article 145 
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Pro-
posta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El manteniment i neteja dels camins forestals són es
sencials per a la prevenció d’incendis. 

Al municipi de Sarroca de Bellera, la manca de recur
sos els impedeix dur a terme un pla de neteja i mante
niment de camins forestals adequat a les característi
ques de la zona. 

L’existència d’aquest pla a Sarroca de Bellera requereix 
un suport per part del Govern. 

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
una proposta de conveni amb l’Ajuntament de Sarroca 
de Bellera per tal d’elaborar i desenvolupar un pla de 
manteniment periòdic dels camins forestals del muni
cipi. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Josep M. Pelegrí i Aixut 
Portaveu del G. P. CiU Portaveu adjunt del G. P. CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici cap a la vall de 
Manyanet 
Tram. 250-00572/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió fent ús del que disposa l’article 145 
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Pro-
posta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Davant la previsió d’ampliació del Parc Nacional 
d’Aigüestortes cap a la Vall de Manyanet, caldria tenir 
en consideració alguns aspectes que poden suposar 
problemes per al desenvolupament d’aquesta zona. 

Si es du a terme l’ampliació del Parc Nacional cal que 
es realitzi tenint en compte el respecte i la protecció del 
medi natural, mantenint alhora un just equilibri pel que 
fa al desenvolupament socioeconòmic de la Vall de 
Manyanet. 

En tot cas l’esmentat projecte no pot limitar de cap 
manera l’activitat comercial, industrial i del sector ser-
veis i lleure, en el qual la part dedicada a l’oci juga un 
paper important. 

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que, en el cas que es dugui a terme el projecte de 
l’ampliació del Parc Nacional Aigüestortes cap a la Vall 
de Manyanet no hagi d’implicar una limitació del des
envolupament econòmic de la zona en les seves diver
ses vessants: industrial, comercial, de serveis i de lleure 
i oci. 

2. Tenir en compte les consideracions dels Ajunta
ments, així com de les associacions, entitats i ciutadans 
als quals afecti aquest projecte, de manera que la pos
sible ampliació del parc o de la seva zona d’afecció 
pugui dur-se a terme de manera consensuada amb el 
territori. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Josep M. Pelegrí i Aixut 
ortaveu del G. P. CiU Portaveu adjunt del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre la conve
niència d’incloure els sociòlegs i els 
politòlegs en la llista provisional de 
professions del Projecte de reial de
cret pel qual s’incorpora la Directiva 
2005/36 CE a l’ordenament espanyol 
Tram. 250-00573/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Irene Rigau i Oliver, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145, 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONVENIÈNCIA D’IN
CLOURE, EN EL LLISTAT PROVISIONAL DE PROFESSIONS DEL 

PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL S’INCORPORA LA 

DIRECTIVA 2005/36 CE A L’ORDENAMENT ESPANYOL, LES 

PROFESSIONS DE SOCIÒLEG/GA I POLITÒLEG/GA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment s’està tramitant el projecte de Reial Decret 
pel qual s’incorpora a l’Ordenament Espanyol la direc
tiva 2005/36 CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
relativa al reconeixement de qualificacions professio
nals. 

En el llistat provisional d’aquest projecte no s’han in
clòs les professions de sociòleg/ga i de politòleg/ga. 
Aquesta exclusió, a part d’estar totalment injustificada, 
comporta un greuge comparatiu respecte altres profes
sions incloses en el llistat. 

L’exclusió en aquest llistat provisional limita tant als 
professionals com als estudiants de Sociologia i de 
Ciència Política, en la mesura, que redueix les seves 
possibilitats d’exercir la seva professió en altres països 
de la Unió Europea. És doncs, necessària la inclusió de 
sociòlegs/gues i politòlegs/gues en aquest llistat com a 
dos perfils professionals importants en l’àmbit de la 
Unió Europea. 

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a incloure 
els perfils professionals dels sociòlegs/gues i dels 
politòlegs/gues en el llistat provisional de professions 
del projecte de Reial Decret pel qual s’incorpora la di
rectiva 2005/36 CE a l’Ordenament espanyol. 

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola  Irene Rigau i Oliver 
Portaveu del G. P. de CiU  Diputada del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la defini
ció de la connexió del Quart Cinturó 
amb les infraestructures viàries del 
Vallès Occidental 
Tram. 250-00574/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA  DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Lluís M. Corominas 
i Díaz, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ  DE  MOTIUS 

El Govern de l’Estat està executant el tram Abrera -
Terrassa de l’anomenat Quart Cinturó o Autovia Orbi
tal. En els trams adjudicats fins aquest moment, i en els 
projectes sotmesos prèviament als informes d’impacte 
ambiental i a exposició pública, aquesta primera fase, 
no enllaça la nova infrastructura amb la ciutat de Saba
dell i amb les carreteres, rondes i autopistes que han de 
millorar la connectivitat i la mobilitat a la comarca del 
Vallès Occidental. 

Que atenent a la complexitat de la tramitació prèvia a 
l’execució, es podria donar la paradoxa que s’hagués 
finalitzat la primera fase, sense garantir la connectivi
tat amb cap de les infrastructures existents actualment; 
a més, aquesta situació es podria demorar diversos 
anys. 

Que aquesta solució afecta íntegrament al terme muni
cipal de Sabadell, tot i que les vies amb les quals s’hau
rà d’enllaçar afecten també d’altres municipis: 

– Ronda Oest - Sant Quirze del Vallès - Autopista C-58 

– B-124 - Castellar del Vallès 

– BV-1248 - Matadepera 

Que el Govern de la Generalitat és competent en la 
solució que es doni als enllaços amb totes les vies abans 
esmentades i, a més, a instar al Ministeri de Foment que 
procedeixi a l’execució d’aquest nus de comunicacions 
amb la màxima rapidesa possible, previ al traçat del 
tram Terrassa - Granollers. 

Per tot el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació 
per la indefinició de la solució de la connexió entre les 
ciutats de Terrassa i Sabadell en l’anomenat quart cin

3.10.25. 

turó o autovia orbital i, en aquest sentit, insta al Govern 
de la Generalitat a: 

Primer. Concretar amb el Ministeri de Foment i els 
Ajuntaments afectats, la urgent definició del tram Ter
rassa - Sabadell del quart Cinturó, que permeti adjudi
car la obra en el menor temps possible i, d’aquesta 
manera, s’executi paral·lelament a la finalització del 
tram Abrera - Terrassa. 

Segon. Accelerar la definició i execució de les vies que 
hauran de complementar aquesta infraestructura per a 
millorar la mobilitat a la comarca del Vallès Occiden
tal. 

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola  Lluís M. Corominas i Díaz 
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la depura
dora d’aigües residuals de Vallbona 
d’Anoia 
Tram. 250-00575/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Al municipi de Vallbona d’Anoia hi ha construïda una 
depuradora situada sobre el riu Anoia al costat de l’es
tació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Capellades. 

L’esmentada depuradora no ha entrat en funcionament 
des de la seva construcció i, per tant, no desenvolupa las 
seves funcions destinades a la depuració de les aigües 
del riu Anoia tal i com fa molts anys es va programar. 

Es desconeix, en aquests moments, l’estat de la matei
xa depuradora i si realment està finalitzada l’obra i les 
condicions per dur a terme la depuració de les aigües 
residuals. 

Es per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a completar les obres escaients a la depuradora de 
Vallbona d’Anoia per tal de que la mateixa entri imme
diatament en funcionament i pugui desenvolupar la tas
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ca de sanejament de les aigües residuals que s’aboquen 
al riu Anoia. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de dues depuradores d’aigües 
residuals als nuclis urbans de Mosque
roles i la Costa del Montseny, a Fogars 
de Montclús (Vallès Oriental) 
Tram. 250-00576/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent propos
ta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les estacions depuradores ubicades als nuclis de Mos
queroles i la Costa del Montseny del municipi de Fo
gars de Montclús (Vallès Oriental) no funcionen i abo
quen directament les aigües residuals a la riera del Rifé 
que desemboca a la riera del Pertagàs i a la zona bos
cosa de la Costa del Montseny. 

Aquest fet ocasiona i pot ocasionar greus perjudicis en 
molts ordres en aquest paratge del Montseny tant des 
del punt de vista mediambiental com des del punt de 
vista de la salut pública. 

Malgrat diversos anuncis d’actuacions per a la resolu
ció d’aquesta situació, la situació de fa uns anys cap 
aquí segueix exactament igual, fet que comporta agreu
jar aquesta situació. 

Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a prioritzar en el marc de les seves actuacions, la 
immediata construcció de dues noves estacions depu
radores als nuclis urbans de Mosqueroles i la Costa del 
Montseny del municipi de Fogars de Montclús (Vallès 
Oriental). 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre el resta
bliment de la línia directa de ferrocar
ril entre el Maresme i l’aeroport de Bar
celona 
Tram. 250-00577/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Morell i Comas, 
Ramon Camp i Batalla, i Benet Maimí, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les alteracions del servei ferroviari generades per les 
obres del Tren de Gran Velocitat (TGV) a la ciutat de 
Barcelona va comportar, entre d’altres, la supressió, ara 
fa gairebé dos anys, de la línia de tren entre Mataró i 
l’Aeroport de Barcelona. 

A hores d’ara ningú ha garantit que aquesta línia bàsi
ca per a la mobilitat de tots els habitants de la comar
ca del Maresme, es restableixi. Contràriament, tot fa 
pensar que la capital maresmenca hauria perdut, de 
manera permanent, la seva connexió amb l’aeroport 
de Barcelona. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a restablir 
tan aviat com sigui possible la línia directa de ferrocar
ril que unia el Maresme amb l’aeroport de Barcelona. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan 
Morell i Comas, diputat del G. P. CiU; Ramon Camp i 
Batalla, diputat del G. P. CiU; Benet Maimí i Pou, 
diputat del G. P. CiU; 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’accés de 
creuers al port d’Arenys de Mar (Ma
resme) 
Tram. 250-00578/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
presenten la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Arenys de Mar és un municipi amb un potencial turís
tic molt important, situat al bell mig d’una comarca 
turística com és el Maresme, que per manca de mesu
res adequades no es desenvolupa adequadament. 

La situació turística d’Arenys de Mar és actualment 
molt precària i, en aquest sentit, l’adopció de mesures 
que permetin el seu port disposar de creuers de màni
ga i eslora per a transport marítim, d’acord amb les di
mensions del port, suposaria un revulsiu per a millorar
ne el desenvolupament del turisme. 

Al mateix temps, s’aconseguiria descongestionar el 
port de Barcelona a l’obrir un destí com podria ser, per 
exemple, la línia regular de transport marítim amb 
Menorca. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les 
mesures necessàries que permetin el port d’Arenys de 
Mar (Maresme) disposar de creuers de màniga i eslo
ra apropiada a les dimensions del port, de manera que 
es puguin implementar línies regulars de transport 
marítim que alhora ajudin a descongestionar el port de 
Barcelona. 

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
i el millorament del tram Cambrils -
Reus de la carretera TV-3141 
Tram. 250-00579/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La carretera TV 3141 coneguda com a carretera de la 
Misericòrdia uneix els municipis de Reus i Cambrils. 
Aquesta carretera era en un principi titularitat de la 
Diputació de Tarragona però l’any 2006 per mitjà del 
Decret 424/2006, de 31 d’octubre de traspàs de carre
teres de la Diputació de Tarragona per a la seva inte
gració en la xarxa de carreteres de la Generalitat va 
passar a forma part de la xarxa autonòmica. 

Es tracta d’un tram de 7.560 metres de carretera que 
des de fa anys tots els actors polítics i socials de la zona 
venen reclamant la seva ampliació ja que no reuneix les 
mínimes condicions de seguretat. 

Per la seva intensitat de trànsit la carretera TV3141 re
quereix d’un desdoblament per tal d’absorbir el elevat 
volum de trànsit entre Cambrils i Reus i el trànsit que 
a través d’aquesta carretera es canalitza cap a altres 
vies. 

Per aquest motius, el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a: 

1. Ampliar fins a quatre carrils (dos per sentit) la carre
tera TV-3141 entre Cambrils i Reus coneguda com a 
carretera de la Misericòrdia (Baix Camp) 

2. Dur a terme amb caràcter d’urgència les actuacions 
de millora de la seguretat i adequació necessàries a la 
carretera TV-3141 entre Cambrils i Reus (Baix Camp). 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’adapta
ció de les estacions de ferrocarril de 
Roda de Barà i del Vendrell per a les 
persones amb mobilitat reduïda 
Tram. 250-00580/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les estacions de la xarxa de Renfe a Catalunya neces
siten d’una important inversió en millores per tal de fer
les accessibles a les persones que pateixen algun tipus 
de discapacitat física. 

En la majoria d’estacions no existeixen passos practi
cables o adaptats per a persones amb mobilitat reduïda 
o per a persones grans que tenen dificultats en els seus 
moviments. 

Per accedir a determinades andanes, en molts casos es 
te que creuar per les mateixes vies amb el considera
ble risc que això suposa. En alguns casos existeixen 
passos soterrats però que no són practicables i per tant 
moltes persones amb mobilitat reduïda no poden fer ús 
del tren. Finalment, en el cas de poder accedir a l’an
dana desitjada, quan arriba el tren, el desnivell entre 
l’andana i el tren es tan gran que no es pot accedir. 

En aquesta situació es troben la majoria d’estacions de 
Renfe de la demarcació de Tarragona i especialment 
greu la situació de les estacions de Roda de Barà i El 
Vendrell en la comarca del Baix Penedès. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a demanar a Adif i al Ministerio de Fomento que 
procedeixi a fer les obres d’adaptació de les estacions 
de Roda de Barà i El Vendrell per tal que les persones 
amb mobilitat reduïda puguin fer ús del ferrocarril. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la col·
locació de pantalles acústiques a l’au
topista AP-7, a l’altura de les zones 
residencials de les Pedreres, el Tancat 
i el Botafoc, dels municipis del Ven
drell i Santa Oliva 
Tram. 250-00581/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Rafael 
Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen
ta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El soroll i la contaminació acústica és una de les prin
cipals causes de malestar als veïns de les ciutats i en els 
indrets propers a importants vies de comunicació ter
restre amb una forta densitat de trànsit, com és el cas de 
les autopistes o autovies. A més, aquesta és la causa 
d’alteracions molt comunes com l’estrès o l’insomni. 

Hi ha indrets on l’afectació per el soroll és especial
ment rellevant, ja que el nivell de soroll és especialment 
alt, i perquè degut a l’ordenació urbanística del territori, 
hi ha habitatges que es troben molt pròxims a infras
tructures amb una gran activitat que necessàriament 
comporta una molèstia per als propietaris d’aquests 
habitatges. 

Entre altres moltes poblacions aquest és el cas, de dos 
municipis de la província de Tarragona, concretament, 
El Vendrell i Santa Oliva. L’afectació en aquests casos 
ve provocada per la proximitat a aquestes localitats de 
la autopista AP-7. El veïns de les zones més pròximes 
a la AP-7, com la zona residencial de Les Pedreres, te
nen grans dificultats per descansar, així com nombro
ses molèsties provocades per l’excessiu i continu soroll 
que provoca el pas a gran velocitat de vehicle utilitaris 
i vehicles pesants. 

Es senyalable que des de l’any 2002 a Catalunya hi ha 
vigent una llei, la Llei 16/2002, de protecció contra la 
contaminació acústica. Aquesta llei té com a finalitats 
bàsiques garantir el dret a la protecció de la salut, el 
dret a la intimitat, i el benestar i la qualitat de vida dels 
ciutadans. 

Atenent que la AP-7 és una concessionària de l’Estat, 
però que d’acord amb la llei 16/2002, en tot el territori 
de Catalunya s’ha de perseguir les finalitats marcades 
a l’article 2 de l’esmentada llei, i que hi ha determina-
des poblacions afectades per el soroll provinent d’aques
ta infrastructura, la Generalitat ha de posar en marxa 
totes les actuacions possibles que tinguin per objectiu 
garantir el compliment de les finalitats de la llei. 

3.10.25. 
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Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

– El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que 
faci les gestions oportunes davant la concessionària de 
l’autopista AP-7 i davant el Ministerio de Fomento per 
tal que es col·loquin pantalles protectores a la AP-7 a la 
altura de la zona residencial Les Pedreres, El Tancat i 
El Botafoc, totes tres pertanyents a la població de El 
Vendrell i Santa Oliva. 

El Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre l’execu
ció del Pla director d’endegament del 
torrent d’aigües pluvials de la Masieta 
a la vessant oest del Creixell 
Tram. 250-00583/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

Proposta de resolució sobre l’incre
ment de la capacitat i la correcció de 
les mancances de l’estació depurado
ra d’aigües residuals del Vendrell 
(Baix Penedès) 
Tram. 250-00582/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La zona del Vendrell i els seus barris marítims es troben 
amb un greu problema de sanejament d’aigües residu
als. La depuradora que actualment existeix en la zona 
de Santa Oliva i Albinyana, no funciona correctament. 

A part del mal funcionament, la població del Vendrell 
ha experimentat un considerable increment que arriba 
als 27.000 habitants empadronats, que de facto són 
molt més, especialment a la temporada d’estiu. 

Quan es va construir l’actual depuradora no es va tenir 
en compte el més que previsible increment de població 
i per tant ara cal redimensionar aquesta instal·lació per 
tal que doni abast al volum d’aigües residuals a tractar. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a incrementar la capacitat de l’Estació Depura
dora d’aigües residuals del municipi del Vendrell (Baix 
Penedès) i corregir les actuals mancances de funciona
ment existents. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez  Rafael Luna i Vivas 

3.10.25. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Ra
fael Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preve
uen els article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 2002 es va redactar el projecte Pla Director d’En
degament del Torrent de la Masieta d’aigües pluvials de 
la vessant oest de Creixell. Aquesta obra és considera
da com a important, ja que la seva no execució pot pro
vocar un important risc d’inundació de l’aigua provi
nent del Torrent. 

Aquest perill d’inundació ha estat a punt de provocar
se durant diverses vegades en els últims anys, sobretot 
quan es produeixen episodis de fortes i sobtades pluges. 

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a la execució del Pla Director de Endegament del 
Torrent de la Masieta d’aigües pluvials de la vessant 
oest de Creixell. 

El Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la neteja, 
la canalització i el cobriment de les 
dues rieres de Segur de Calafell per a 
construir-hi aparcaments públics 
Tram. 250-00585/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Rafael 
Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
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els article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment, Segur de Calafell (Baix Penedès) consti
tueix un important punt de trobada, ja que molts veïns 
de poblacions properes es desplacen fins a Segur per 
agafar els trens de Rodalies Renfe i desplaçar-se així als 
seus centres de treball, que en molts casos es troben 
lluny de la seva població d’origen. 

Els ciutadans que es desplacen fins a Segur de Calafell 
per connectar amb els trens de Rodalies, en molts casos 
ho fan en el seu vehicle privat, per la qual cosa, el cen
tre de Segur de Calafell es veu saturat pel que fa al apar
cament. Aquesta circumstància es veu encara més 
agreujada degut a la manca de aparcaments públics i les 
zones blaves existents al centre de la població. 

La població de Segur de Calafell té en el seu terme 
municipal dues rieres molt properes al nucli urbà 
d’aquesta població. Les quals amb una correcta cana
lització i una bona coberta podria ésser utilitzada com 
a aparcaments, amb la qual cosa es milloraria notable
ment l’aparcament per tots aquells que es desplacen a 
Segur per connectar amb Renfe. A més d’aquesta for
ma s’incentivaria la utilització del transport públic per 
als desplaçaments habituals de totes aquelles persones 
que es veuen obligats a desplaçar-se diàriament. 

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a la neteja, a la correcta canalització i al cobri
ment de les dues rieres de Segur de Calafell, perquè 
d’aquesta forma, puguin ésser utilitzades com a apar
caments públics. 

El Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez  Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una rotonda a l’enllaç de les 
carreteres T-310 i T-11 
Tram. 250-00586/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Rafael 
Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de fa uns anys, les comarques del Tarragona estan 
veient com hi ha un elevat creixement de la seva demo
grafia. Entre altres conseqüències, l’augment de la po
blació comporta un increment notable de la intensitat 
del trànsit a les carreteres d’aquestes comarques. 

Els fets abans mencionats han manifestat la insuficièn
cia de la capacitat d’algunes carreteres per assumir la 
nova densitat de trànsit. Un exemple és l’accés de la via 
T-310 a la via T-11. Aquest accés reiteradament en els 
últims temps s’ha vist congestionat pels vehicles pro
vinents de Riudoms, Montbrió, Mont-roig del Camp, 
Vinyols i els Arcs. 

Cal remarcar que en el PGOU de Reus està previst la 
localització de dues rotondes d’enllaç entre la T-310 i 
la T-11. A dia d’avui, només hi ha una rotonda. Ha 
quedat demostrat la gran utilitat de les rotondes per 
regular d’una forma correcta el trànsit, així com un 
mecanisme que redueix sensiblement l’índex d’acci
dentalitat. 

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat per a la construcció d’una rotonda en el enllaç 
entre la via T-310 i la via T-11 

El Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez  Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una rotonda a l’altura de la 
intersecció de la carretera C-31 amb 
els accessos al Romaní, a Bona Vista 
i a les platges de la zona 
Tram. 250-00587/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Rafael 
Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un recent informe del RACC, es posa de manifest l’alt 
risc de patir accidents a les carreteres catalanes. Un 
d’aquests punts amb una alt número d’accidents és el 
punt de confluència de la carretera comarcal de El Ven
drell a Cubelles, en el punt dels desviaments cap a Ca
lafell i les urbanitzacions El Romaní, Bona Vista, etc., 
i les platges de la zona. 

3.10.25. 
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En aquest punt es solen produir accidents amb bastant 
freqüència, accidents que adquireixen una gran grave
tat. En el projecte inicial de la construcció de la actual 
carretera, estava previst la construcció d’una rotonda, 
que sens dubte reduiria l’accidentalitat i milloraria la 
mobilitat a la zona. 

Finalment, la rotonda va quedar en el projecte, i actu
alment, tan sols hi ha un carril d’acceleració, que més 
que millorar, dificulta la mobilitat del vehicles i no con
tribueix a la reducció dels accidents de trànsit en aques
ta zona. A més aquesta via té una gran densitat de tràn
sit ja que és tracta d’un camí d’entrada a la AP-7 i que 
les circumstàncies de circulació no afavoreixen a una 
correcta circulació. 

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat per a la construcció d’una rotonda en la carrete
ra C-31 que uneix el Vendrell i Cubelles a l’altura de la 
intersecció amb l’enllaç de El Romaní, Bona Vista i les 
platges de la zona. 

El Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez  Rafael Luna i Vivas 

dels ciclistes entre el conjunt de la població de Catalu
nya. 

Sobre aquest darrer punt existeix a Catalunya un buit 
important i una mancança en el nombre de cursos exis
tent. Tampoc s’han realitzat campanyes de formació i 
informació sobre els drets i deures dels ciclistes a les 
diferents comarques de Catalunya. 

Aquest fet ha provocat un desconeixement important 
en el conjunt de la població que no ha ajudat a evitar 
l’augment del nombre d’accidents, ni les seves greus 
conseqüències en el conjunt de la població catalana. 

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a través del Servei Català de Trànsit a estudiar la 
possibilitat d’iniciar una campanya i uns cursos d’infor
mació i formació sobre els drets i deures dels ciclistes 
per a tots els usuaris de la via pública a Catalunya. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Elena Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Xavier 
Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la posada 
en funcionament de campanyes i cur
sos de formació i informació sobre els 
drets i deures dels ciclistes a Catalu
nya 
Tram. 250-00588/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Elena Ribera i 
Garijo, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA POSADA EN FUNCIO
NAMENT DE CAMPANYES I CURSOS DE FORMACIÓ I INFOR
MACIÓ SOBRE ELS DRETS I DEURES DELS CICLISTES A 

CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els darrers anys el nombre de ciclistes accidentats ha 
augmentat de manera considerable. 

Aquest situació s’explica per l’elevat augment del nom
bre de vehicles existent a la via pública, la manca de 
senyalització, la falta de carrils bicis habilitats, l’exces
siva velocitat i el desconeixement dels drets i deures 

3.10.25. 

Proposta de resolució sobre el desple
gament de l’Agència Tributària de Ca
talunya i la creació del consorci a què 
fa referència l’Estatut 
Tram. 250-00589/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Antoni Fernàndez 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Ple del Parlament va aprovar el dia 11 de juliol el 
Projecte de Llei per a la creació de l’Agència Tributà
ria de Catalunya. 

La Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributà
ria de Catalunya té per objecte donar compliment al que 
disposa l’article 204 de la Llei Orgànica 6/2006 de re
forma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: la cre
ació de l’Agència Tributària de Catalunya. 

L’esmentada llei contempla l’Agència com un ens amb 
personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat i atri
bucions per a organitzar i exercir les funcions que se li 
encomanin. 
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La creació de l’Agència respon a l’objectiu que té el 
Govern de la Generalitat de promoure la creació de 
l’Administració tributària a Catalunya perquè gestioni, 
recapti, liquidi i inspeccioni els impostos recaptats a 
Catalunya. 

Segons disposa la disposició addicional catorzena de la 
Llei de l’Agència Tributària el Govern ha de promou
re la transformació del consorci en l’Administració 
Tributària a Catalunya. La creació d’aquest consorci ha 
d’ésser efectiva, d’acord amb el que estableix l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, abans del 9 d’agost de 
2008. 

La Llei de l’Agència Tributària, recentment aprovada, 
representa per a Catalunya un salt endavant molt im
portant. Disposem d’una Llei que reconeix la plena 
independència de l’Agència i una major transparència, 
que millora els drets i les garanties del contribuent i que 
obliga al Govern a impulsar una Administració Única 
a Catalunya. 

Catalunya, avui per avui, i gràcies a les aportacions 
fetes per Convergència i Unió, té una Agència que ha 
d’ésser la base de la futura Administració Tributària a 
Catalunya d’acord el que preveu l’article 204 de l’Es
tatut. 

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a: 

1. Dur a terme el desplegament de l’Agència Tributà
ria de Catalunya tant des del punt de vista reglamenta
ri com organitzatiu donant les passes necessàries per tal 
d’impulsar la seva consolidació i fer-ho en els terminis 
previstos. 

2. Informar en seu parlamentària de l’estat actual de les 
negociacions per a la creació del Consorci, atesa la 
Disposició addicional catorzena de la Llei 7/2007 de 17 
de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, abans 
del dia 9 d’agost de 2008 i que promogui les bases per 
a la seva creació. 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernàndez Teixidó 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció dels criteris per a fixar les retribu
cions del electes locals 
Tram. 250-00590/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, i Lluís M. Corominas i Díaz, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Propos
ta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les retribucions dels electes locals no estan sotmeses a 
cap limitació i són les pròpies Corporacions qui, en 
aplicació del principi Estatutari i Constitucional de 
l’autonomia local, acaben fixant les retribucions que 
han de percebre els regidors i alcaldes del nostre país. 

A l’inici de cada legislatura, els Plens dels nostres 
Ajuntaments es converteixen sovint en l’escenari ido-
ni per a l’enfrontament entre partits per la manca de 
criteris a l’hora de fixar aquestes retribucions. Alhora, 
la ciutadania observa amb incredulitat com els electes 
locals no resolen un tema tan bàsic com la contrapres
tació a la dedicació als afers comuns d’una manera 
objectiva i sense partidismes. 

Tan l’Associació Catalana de Municipis com la Fede
ració de Municipis de Catalunya han volgut fixar crite
ris orientatius, que no han estat seguits de manera ma
joritària per les diferents Corporacions Locals. 

D’altra banda, la no regulació i en moltes ocasions la 
deficient retribució, han fet sovintejar en els darrers 
anys fórmules que han comptabilitzat la retribució la
boral, la indemnització per assistència a òrgans col·le
giats i d’altres percepcions per dietes, desplaçaments, 
organismes supramunicipals, consells d’administració 
d’empreses públiques, etc. 

Entenent que la competència legislativa no és única
ment del nostre Parlament, però que res impedeix el 
fixar els criteris orientatius i les variables objectives per 
anar més enllà de l’actual regulació i entenent també 
que aquesta és una exigència de la nostra societat 

Per tot el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a elaborar 
un informe per a fixar els criteris orientatius per a les 
retribucions dels electes locals de Catalunya, que ha de 
contemplar, com a mínim: 

3.10.25. 
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a) La participació de la Federació de Municipis de Ca
talunya i l’Associació Catalana de Municipis, dels par
tits polítics amb representació parlamentària i d’aque
lles altres formacions polítiques que s’hi vulguin 
adherir. 

b) La determinació d’uns criteris objectius que tinguin 
en compte, com a mínim, la població, pressupost, per
sonal i grandària del municipi. 

c) Una base de dades en què s’incloguin les retribuci
ons que per a tots els conceptes i de totes les corpora
cions i empreses públiques perceben els electes locals, 
amb la finalitat de dotar de total transparència al sector 
públic. 

d) L’anàlisi de la suficiència dels recursos financers 
locals per a fer front a aquestes retribucions. 

e) La possibilitat de proposar un marc legislatiu a nivell 
estatal que doni cobertura a les propostes finals de l’es
mentat informe. 

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Lluís M. Corominas i Díaz, diputat del G. P. de CiU 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a crear un hospital de dia per a pacients diabètics 
a la Regió Sanitària de Lleida per tal de garantir una 
assistència pública de qualitat a les persones afectades 
d’aquesta patologia. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Anna 
Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’aplica
ció del Reglament CE 842/2006, sobre 
determinats gasos fluorats d’efecte 
hivernacle 
Tram. 250-00592/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un hospital de dia per a diabètics a la 
regió sanitària de Lleida 
Tram. 250-00591/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Anna Miranda i Tor
res, i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament presenten la següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A la Regió Sanitària de Lleida s’ha incrementat subs
tancialment el nombre de persones diagnosticades de 
diabetis, a través dels programes de detecció precoç 
implantats els darrers anys a l’atenció primària. Aquests 
programes permeten assolir un dels objectius del Pla de 
Salut de Catalunya. 

L’increment de pacients diabètics i les complicacions 
clíniques i patologies associades comporten que els re
cursos actuals de la Regió Sanitària de Lleida siguin 
insuficients. 

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent: 

3.10.25. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Borràs i 
Solé, i Ramon Espadaler i Parcerisas, diputats del Grup 
parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL REGLAMENT 842/ 
2006 SOBRE GASOS FLUORATS D’EFECTE HIVERNACLE 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Reglament (CE) 842/2006 del Parlament Europeu i 
del Consell de 17 de maig de 2006 sobre determinats 
gasos fluorats d’efecte hivernacle manifesta, entre d’al
tres qüestions, que la majoria d’aquests gasos contem
plats pel Protocol de Kyoto i en aquest reglament tenen 
una potencial elevat d’escalfament atmosfèric. 

Segons aquest reglament cal prendre mesures per evi
tar i reduir al mínim les emissions de gasos fluorats 
d’efecte hivernacle sense perjudici sobre els residus 
d’aparells elèctrics i electrònics. 

L’objectiu primordial del Reglament és reduir, contenir 
i prevenir les emissions de gasos fluorats d’efecte hiver
nacle coberts pel Protocol de Kyoto i que s’aplicarà als 
gasos fluorats d’efecte hivernacle que apareixen espe
cificats en un dels annexos de l’esmentat reglament. 

Des de Convergència i Unió creiem que l’aplicació 
d’aquest reglament és molt necessària, ja que contem
pla el procediment de com realitzar un conjunt de me
sures i certificacions de l’ús i consums de refrigerats 
que produeixen l’efecte hivernacle, així com prohibir 
determinats usos i aplicacions que s’hi descriuen. 

Des del Ministeri de Medi Ambient del Govern espa
nyol es va transferir la seva aplicació a les comunitats 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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autònomes, i des del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, encara no 
s’ha tirat endavant aquest reglament, que havia d’entrar 
en vigor el 7 de juliol de 2007 com a màxim. 

És per això que des el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió es presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a dur a terme en el termini de sis mesos, un pro
cediment operatiu que informi de com aplicar el Regla
ment (CE) 842/2006 sobre determinats gasos fluorats 
d’efecte hivernacle i delimitar quines mesures s’han 
d’aplicar per verificar que no es realitzen aplicacions 
prohibides. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Oriol Pujol I Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Meritxell Borràs I Solé, diputada del G. P. de CiU; 
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’execu
ció de la connexió de la carretera B
224 amb la B-231, a l’Anoia 
Tram. 250-00593/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DE LA CON
NEXIÓ DE LA CARRETERA B-224 I B-231, A LA COMARCA 

DE L’ANOIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atesa la preocupació que existeix a la comarca de 
l’Anoia provocada per l’increment de pas de camions 
amb destí a l’abocador de Can Mata, als Hostalets de 
Pierola, des de l’Ajuntament de Piera es van iniciar els 
tràmits oportuns per tal d’impulsar la construcció de la 
variant de la carretera B-224 al seu pas pel nucli del 
municipi. 

Davant l’endarreriment produït en l’execució d’aquesta 
obra, es van sol·licitar diverses reunions amb responsa
bles del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 

En data 10 d’abril de 2007, es va celebrar un reunió 
entre el conseller de Política Territorial i Obres Públi
ques, el director general de Carreters i els alcaldes dels 

Hostalets de Pierola, Piera, i Vallbona d’Anoia per tal 
de tractar d’impulsar la construcció de la variant de la 
carretera B-224 al seu pas per Vallbona d’Anoia i Piera. 

Atès que els compromisos adoptats en la reunió esmen
tada encara no han estat duts a terme, el Grup parla
mentari de Convergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar amb la màxima urgència la redacció del 
projecte constructiu de la connexió de les carreters 
B-224 amb la B-231, a la comarca de l’Anoia, amb 
l’objectiu de licitar les obres dins el primer semestre de 
2008. 

2. Impulsar la redacció de l’estudi informatiu de la va
riant completa de la carretera B-224 al seu pas per 
Vallbona d’Anoia i Piera fins la seva connexió amb la 
carretera C-15, considerant les dues alternatives, la 
nord i la sud. 

3. En cas que l’alternativa a escollir sigui la variant sud, 
el vial de connexió de la carretera B-224 amb la carre
tera B-231 es perllongarà fins trobar novament la car
retera B-224, aproximadament en el PK 8+500. Si l’al
ternativa és la variant nord, aquesta es connectarà fins 
el vial de connexió de la B-224 amb la B-231. 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una xarxa d’aparcaments dissua
soris a l’entorn de l’àrea urbana de Gi
rona 
Tram. 250-00594/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Carles Puigdemont 
i Casamajó, diputat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix als arti
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER TAL DE CREAR UNA XARXA 

D’APARCAMENTS DISSUASORIS A L’ENTORN DE L’ÀREA 

URBANA DE GIRONA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els diferents estudis elaborats preveuen l’existència un 
problema de mobilitat com a conseqüència de la ubica-
ció de l’estació del TAV al centre de la ciutat de Giro
na i del creixement previst en tota l’àrea urbana, esti
mulat pels efectes positius de la nova infraestructura. 

3.10.25. 
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En aquest sentit, l’estudi «Avaluació de l’impacte so
cioeconòmic del TAV en l’espai fronterer» dels serveis 
tècnics municipals de l’Ajuntament de Girona sosté 
que «l’arribada del TAV posa de relleu i incrementa 
dèficits estructurals i infraestructurals en la mobilitat 
del sistema urbà» i que en l’actual context «el TAV pot 
ser un element que agreugi la mobilitat local». 

Igualment, s’assenyala que les previsions de creixe
ment de mobilitat a l’entorn de la futura estació del 
TAV són molt elevades: prop de 2.000 vehicles més a 
la plaça d’Europa i 9.000 vehicles al tram nord del car
rer de Barcelona. 

Es constata un «dèficit estadístic» de 17.000 places 
d’aparcament, provinent del recompte d’espais desti
nats a aparcament (públic i privat), tant de pagament 
com lliure, i el diferencial entre el nombre d’entrades 
i sortides diàries de vehicles i el parc de vehicles cen
sat a la ciutat. Aquesta dada, merament indicativa, posa 
de manifest que «la possibilitat d’aparcament de vehi
cles és ja un factor contrari a la facilitat d’accés a l’es
tació del TAV, i s’incrementarà aquest dèficit amb 
l’augment de la mobilitat», tal com recalca l’esmentat 
estudi. 

També es constata que les estacions del TAV consolida-
des disposen d’aparcaments directes a la mateixa estació 
com sobretot una estructura d’aparcaments dissuasoris 
de caràcter metropolità o intermunicipal, connectats amb 
transport públic respecte a l’estació. 

Tenint en compte que el projecte constructiu del TAV 
preveu la creació d’un determinat nombre de places 
d’aparcament a la mateixa estació, però que lògicament 
no fa cap previsió pel que fa a aparcaments dissuasoris, 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre 
les gestions necessàries amb els municipis afectats per 
tal de consensuar, redactar i executar un projecte 
d’aparcaments dissuasoris en l’àmbit d’influència de la 
ciutat de Girona, i a definir i finançar un pla de connec
tivitat amb transport públic des d’aquests aparcaments 
a la ciutat de Girona. 

Palau del Parlament, 10 de desembre del 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Puigdemont i Casamajó 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de l’eix ferroviari Vic - Ripoll 
Tram. 250-00595/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL DESDOBLAMENT DE 

L’EIX FERROVIARI VIC - RIPOLL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La línia de ferrocarril que va des de Barcelona fins a 
Puigcerdà, per enllaçar després amb la Tor de Querol i 
posteriorment amb Tolosa, representa un eix de comu
nicacions bàsic per al desenvolupament de la comarca 
del Ripollès. Des de fa molts anys la poblacions del 
Ripollès està reivindicant un tren ràpid i eficaç que con
necti aquesta comarca amb Barcelona en un temps ra
onable i que en el futur es pugui convertir en un corre
dor internacional important que connecti Barcelona 
amb Tolosa. 

El principal problema de les comunicacions pirinen
ques rau en la insuficiència del desenvolupament de les 
xarxes de transport entre les comarques de muntanya i 
la resta de comarques de Catalunya. Aquesta circums
tància afecta molt greument al transport ferroviari i 
també el viari, amenaçant la capacitat de desenvolupa
ment econòmic de les comarques de muntanya i limi
tant les seves possibilitats d’intercanvi. 

El PITC (Pla d’Infraestructures del Transport de Cata
lunya) inclou el desdoblament de la via de tren entre 
Barcelona i Ripoll per a realitzar-se durant la primera 
fase del Pla i per tant abans de l’any 2016 i també pre
veu la millora del tram Ripoll - Puigcerdà - La Tour de 
Querol. Aquestes inversions ja previstes seran sens 
dubte un impuls molt significatiu per la comarca del 
Ripollès. 

A més, en aquests moments està pendent l’aprovació de 
l’estudi informatiu del projecte de doble via fins a Vic, 
i s’està treballant en el projecte executiu d’una prime
ra fase entre Barcelona i La Garriga. 

D’altra banda la disposició addicional tercera de l’Es
tatut d’Autonomia és una eina potent que ha de perme
tre finançar infraestructures necessàries del nostre país 
en una període de set anys. Per tant, abans de l’any 
2014 s’haurien d’haver executat les obres de desdobla
ment de l’eix ferroviari de Barcelona a Ripoll. 

3.10.25. 
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És per aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries amb el Ministeri de Foment per tal 
que es comenci l’estudi informatiu del desdoblament 
de l’eix ferroviari Vic - Ripoll i que s’inclogui en els 
pressupostos de l’Estat dels propers exercicis l’execu
ció d’aquesta doble via des de Barcelona fins a Ripoll, 
perquè sigui transitable abans que finalitzi el temps de 
vigència de la disposició addicional tercera de l’Esta
tut d’Autonomia de Catalunya. 

Palau del Parlament, 17 de desembre del 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ri
poll i la rotonda dels túnels de Collabós 
Tram. 250-00596/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL FERM A 

LA CARRETERA C-26 ENTRE RIPOLL I LA ROTONDA DELS 

TÚNELS DE COLLABÓS (RIPOLLÈS) 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En data 24 d’octubre d’aquest any el conseller de Po
lítica Territorial i Obres Públiques i la Ministra de Fo
ment varen signar el conveni pel qual l’Estat passava a 
ser titular de la carretera C-26 entre Ripoll i Olot for
mant part de l’eix pirinenc. 

El tram de la carretera C-26 entre Ripoll i Olot és cada 
dia més transitada i alhora menys segura per raons de 
mobilitat comarcal, intercomarcal i interterritorial. És 
habitual especialment entre setmana, trobar-se molts 
vehicles pesants circulant per aquest tram amb l’evi
dent perill que això representa. 

Les obres de millora del ferm de la carretera C-38 en
tre la rotonda dels túnels de Collabós i Camprodon ja 
s’han realitzat per part del departament de Política Ter
ritorial i Obres Públiques. No obstant això, el tram de 
la carretera C-26 comprès entre la mateixa rotonda i 
Ripoll encara es troba en un estat lamentable de conser
vació i malgrat la presentació d’una altra proposta de 
resolució que va ser rebutjada pels partits que donen 

suport al Govern amb el raonament que en breu s’hi 
actuaria, no s’hi fa cap mena d’acció. 

A més, el govern ha de vetllar perquè Catalunya tingui 
una bona xarxa en infraestructures i ha de prioritzar 
l’eliminació del desequilibri territorial que pateixen la 
majoria de municipis de muntanya. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les 
gestions necessàries amb el Ministeri de Foment per tal 
que es realitzin de forma immediata les obres necessà
ries de millora del ferm de la carretera C-26, entre Ri
poll i la rotonda d’accés als túnels de Collabós. 

Palau del Parlament, 12 de desembre del 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la interna
cionalització de l’eix ferroviari Barcelo
na - Ripoll - La Tor de Querol - Tolosa 
Tram. 250-00597/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA INTERNACIONALITZA
CIÓ DE L’EIX FERROVIARI BARCELONA - RIPOLL - LA TOR 

DE QUEROL - PARÍS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El principal problema de les comunicacions pirinen
ques rau en la insuficiència del desenvolupament de les 
xarxes de transport entre la península ibèrica i la resta 
d’Europa. Aquesta circumstància afecta molt greument 
al transport ferroviari i també el viari, amenaçant la 
capacitat de desenvolupament econòmic de la penínsu
la i limitant les possibilitats d’intercanvi entre les regi
ons frontereres. 

El constant augment del trànsit terrestre transfronterer, 
especialment el de mercaderies planteja, de manera 
cada cop més urgent, la qüestió de la capacitat de les 
infraestructures existents, que actualment són les matei
xes que fa 125 anys. Segons totes les estimacions, els 
corredors viaris poden quedar col·lapsats molt aviat per 
l’intens moviment de mercaderies a llarga distància que 
travessa els Pirineus, la transferència de la carretera al 
tren és ja una necessitat peremptòria. 

3.10.25. 
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En aquests moments no hi ha més projectes que les lí
nies d’alta velocitat d’Irun i La Jonquera i la línia de 
Canfranc –tancada des de fa més de trenta anys– però 
que figura com a proposta del govern espanyol com a 
eix ferroviari central dels Pirineus. Aquesta situació 
contrasta amb la que el 1885 va creure necessari plani
ficar la construcció de 5 línies ferroviàries i que no va 
reeixir, però que va ser llavor d’un nou projecte de 3 
línies signat pels governs espanyol i francès el 1904 i 
ratificat el 1907. Una d’aquestes tres línies era la que 
projectava el pas des d’Ax les Termes - Puigcerdà -
Ripoll - Granollers - Barcelona, i on figurava sempre la 
internacionalitat de la línia, refrendada en l’aspecte 
econòmic, ja que la suma de despeses de construcció 
s’assumien en parts iguals entre els dos estats. El com
promís internacional dels governs dels estats francès i 
espanyol era en ferm. 

A partir de la guerra de 1914 es va paralitzar la cons
trucció de la línia a França i es van alentir els treballs 
de la línia a l’Estat espanyol. Tot i així el tren arribava 
a Puigcerdà el 1922. El 17 de juliol de 1928 un Reial De
cret Llei autoritzava la conversió en amplada europea el 
conjunt de la línia de la Tor de Querol - Puigcerdà -
Ripoll - Barcelona. Aquest decret mai ha estat derogat 
i convertia aquesta línia ferroviària en un eix interna
cional de primer ordre. 

La desídia en el manteniment i la manca d’inversions 
en aquesta línia ha estat evident, fins a l’extrem que en 
algunes ocasions ha arribat a perillar la seva continuï
tat, tot i així aquesta línia continua enllaçant Barcelo
na i París a través de la Tor de Querol mantenint el seu 
estatus internacional, que la demanda de construcció 
del ramal Puigcerdà - Andorra reforçaria, tot donant 
servei als estats espanyol, andorrà i francès. 

En el llibre blanc del transport de la Comunitat Euro
pea es considera prioritària la permeabilització dels Pi
rineus i l’increment de les seves capacitats de transport 
especialment les ferroviàries, consideració que encaixa 
amb la potenciació de l’eix ferroviari Barcelona -
Ripoll - Puigcerdà - la Tor de Querol - Toulouse - París 
que, amb poques dificultats, podria adaptar-se a l’am
plada europea complint el Reial Decret Llei de 1928. 

El PITC (Pla d’Infraestructures del Transport de Cata
lunya) inclou el desdoblament de la via de tren entre 
Barcelona i Ripoll per a realitzar-se fins a l’any 2026, 
i també preveu la millora del tram Ripoll - Puigcerdà 
La Tor de Querol fins a l’any 2026. Aquestes inversions 
ja previstes seran sens dubte un impuls molt significa
tiu per garantir la internacionalitat de la línia i seria 
molt necessari analitzar la conveniència d’instal·lar 
l’ample europeu des de Ripoll fins a la Tor de Querol 
i fins al futur ramal de connexió amb Andorra. 

És per aquests motius el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Fer les gestions necessàries amb el Ministeri de Fo
ment per tal que contempli la potenciació de la línia 
ferroviària Barcelona - Ripoll - Puigcerdà - La Tor de 
Querol - Toulouse i la seva internacionalització. 

3.10.25. 

2. Fer les gestions necessàries amb el Ministeri de Fo
ment per tal que es comenci l’estudi informatiu per 
adoptar les vies ferroviàries a ample europeu des de 
Ripoll fins a les fronteres amb els estats francès i an
dorrà. 

Palau del Parlament, 12 de desembre del 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la futura 
variant de Llambilles (Gironès) 
Tram. 250-00598/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA FUTURA VARIANT DE 

LLAMBILLES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La carretera C-65 és un dels accessos bàsics a la Cos
ta Brava centre i una de les carreteres principals que 
tenen els veïns de la Costa Brava i de l’extrem sud del 
Gironès per desplaçar-se a la capital de les comarques 
gironines. Aquesta carretera és cada dia més transitada, 
no només els caps de setmana sinó que es tracta d’un 
tema diari. 

Des que el semàfor de Llambilles es va posar en funcio
nament és habitual trobar-se cues quilomètriques en 
aquest tram de la carretera C-65. Les retencions que 
provoca aquest semàfor fa que sigui urgent trobar una 
solució que aporti més fluïdesa al trànsit i disminueixi 
els problemes de mobilitat per als usuaris que es des
placen tant cap a la Costa Brava com cap a Girona. 

Segons declaracions als mitjans de comunicació, el 
secretari per a la Mobilitat qualifica el semàfor de 
Llambilles com a «principal punt negre» de les comar
ques gironines i afegeix que «el govern pretén buscar
hi una sortida de manera immediata» ja que segons el 
mateix secretari s’haurà d’esperar «2, 3 ó 4 anys» per 
a la nova variant. 

El govern ha de vetllar perquè Catalunya tingui una 
bona xarxa en infraestructures i per tant ha de resoldre 
la problemàtica diària en que es troben els usuaris de la 
carretera C-65 al seu pas pel municipi de Llambilles. 

D’altra banda la disposició addicional tercera de l’Es
tatut d’Autonomia de Catalunya és una eina potent que 
ha de permetre finançar infraestructures necessàries del 
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nostre país com el tram de la C-65 al municipi de 
Llambilles objecte d’aquesta proposta de resolució. 

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
 

1. Trobar una solució urgent al problema de trànsit oca
sionat per el semàfor de Llambilles a la carretera C-65. 

2. Presentar dins el primer trimestre de l’any 2008 l’es
tudi informatiu de la futura variant de Llambilles, que 
formarà part de l’anomenada Anella de les Gavarres. 

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre el projec
te d’execució de la variant Adrall -
Canturri de la carretera N-260, entre la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Sort (Pallars 
Sobirà) 
Tram. 250-00599/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 19749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Agustí López i Pla, i 
Albert Batalla i Siscart, diputats, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER TAL D’AGILITAR LA REDAC
CIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA VARIANT ADRALL 
CANTURRI DE LA CARRETERA N-260 ENTRE  LA  SEU 

D’URGELL I SORT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El tram de l’Eix Pirinenc que comunica Sort (Pallars 
Sobirà) amb la capital de l’Alt Urgell és d’uns 50 km de 
distància, Aquest trajecte, però, es recorre normalment 
en una hora. Aquest lapse de temps, certament exagerat, 
és degut clarament al traçat obsolet d’aquesta via amb 
múltiples revolts amb característiques que el llenguatge 
popular qualifica sovint de «paelles». 

Els revolts més acusats, acompanyats de rampes que 
s’apropen al 20% de desnivell, estan molt concentrats 
en el tram que va de la població d’Adrall a la de Can
turri, a la comarca de l’Alt Urgell. 

El llavors ministre d’Obres Públiques, Josep Borrell i 
Fontelles, va impulsar l’any 1992 l’estudi tècnic d’una 
variant entre Adrall i Canturri, que va cristal·litzar en un 
Estudi informatiu que va ser sotmès a audiència pública 

als ajuntaments de Montferrer - Castellbó, de la Seu 
d’Urgell, de Soriguera i de Sort. 

Tot i que els ajuntaments esmentats i el sector turístic 
del Pallars Sobirà han demanat de forma insistent que 
s’avanci en la redacció del projecte d’execució de l’es
mentada variant, aquestes propostes no han reeixit. 

Vista la importància d’escurçar les «distàncies» entre el 
Pallars Sobirà i el futur aeroport Andorra - Pirineus que 
es projecta al municipi de la Seu d’Urgell, de molt in
terès estratègic especialment per al sector turístic palla
rès, per atraure visitants de la resta d’Europa interessats 
en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici entre altres incentius turístics. 

Vista la dificultat real que aquest tram pirinenc de la 
carretera N-260 ofereix als camions de transport de 
fusta europea que nodreixen bona part del material que 
transformen amb tecnologia moderna les dues serrado
res del Pallars Sobirà. 

Coneixedors de que la Direcció General de Carreteras 
del Ministeri de Foment va encarregar durant el 2006 
una Ordre d’estudi de la variant Adrall - Canturri, i que 
un cop redactat l’estudi informatiu i havent donat audi
ència al Ministeri de Medi Ambient i al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalu
nya per tal de redactar els informes ambientals corres
ponents per l’afectació que es pugui fer sobre el terri
tori. 

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

1. Dur a terme les gestions oportunes per tal que el 
Ministeri de Foment agiliti els tràmits que assegurin 
que l’expedient administratiu que ha de concloure amb 
el projecte d’execució de la variant Adrall - Canturri a 
la carretera N-260 entre Sort i La Seu d’Urgell es re
dacti amb la màxima urgència possible. 

2. Crear abans de 6 mesos una comissió de seguiment 
de la redacció del projecte de la variant esmentada en 
el punt anterior, que integri representants dels munici
pis del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell que travessa aquest 
tram de la carretera N-260, de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment i del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Genera
litat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Agustí López i Pla, diputat del G. P. de CiU; Albert 
Batalla i Siscart, diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla de xoc per a reduir els ni
vells de contaminació de l’aire per partí
cules en suspensió i sobre l’elaboració 
d’un pla d’actuacions per a garantir la 
reducció dels nivells de contaminació 
de l’aire per partícules en suspensió me
surats al centre cívic del barri del Tacó, 
a Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
Tram. 250-00600/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 19841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Santi 
Rodríguez i Serra diputat, d’acord amb allò que preve
uen els article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les dades de mesuraments de contaminació per partí
cules en suspensió de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) 
durant l’any 2006 a Catalunya, posa en evidència que 
hi ha diverses zones del territori amb nivells de conta
minació preocupants. 

Una d’aquestes zones és el barri del Tacó a Vilanova i 
la Geltrú. Els resultats obtinguts en els mesuraments 
efectuats al Centre Cívic d’aquest barri, dóna com a 
resultats les següents dades: una mitjana anual de PM10 

de 64 µg/m3, quan el valor considerat com a límit per a 
la protecció de la salut humana és de 40 µg/m3; en un 
95 per cent de les medicions efectuades al llarg de l’any 
2006 s’han superat el valor límit diari de 50 µg/m3; s’ha 
superat en 111 ocasions el valor límit diari per a la pro
tecció de la salut humana establert en 50 µg/m3 quan 
aquest límit no es pot superar en més de 35 ocasions a 
l’any. 

Aquestes dades de Vilanova i la Geltrú corresponen a 
l’any 2006 el que posa de manifest l’incompliment del 
Real Decret i la falta d’actuacions per part de l’Admi
nistració competent que tinguin per objectiu la reduc
ció de la contaminació per partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10µm (PM10). 

L’objectiu dels valors límits establerts al Real Decret és 
protegir la salut de les persones, amb la qual cosa, les 
dades resultants dels mesuraments efectuats a Vilanova 
i la Geltrú alarmen per la falta de protecció dels veïns 
del barri del Tacó. 

El Real Decret 1073/2002 recull en el seu propi text 
quines han de ser les mesures que s’han de posar en 
marxa en els casos en que es superin els valor límits. 
Una de les actuacions que preveu l’article 6 del Real 
Decret és l’adopció de plans d’actuació que permetin 

3.10.75. 

reduir els nivells de contaminació per sota dels valors 
límits indicats a la normativa. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge és conei
xedor de les dades dels mesuraments efectuats al Cen
tre Cívic del barri del Tacó a Vilanova i la Geltrú, sense 
que a data d’avui s’hagin dut a terme accions concre
tes que permetin millorar els nivells de contaminació 
a que estan sotmesos els habitants d’aquest barri. 

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
 

1. Elaborar un pla de xoc que contempli accions imme
diates en el termini de tres mesos, amb l’objecte de re
duir els nivells de contaminació per partícules en sus
pensió de diàmetre inferior a 10 µm. 

2. Elaborar un pla d’actuacions, que contempli junta
ment amb el pla de xoc esmentat a l’apartat anterior, 
altres actuacions que en el termini de dos anys garan
teixin que els nivells de contaminació per partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10µm mesurat en el 
Centre Cívic del barri del Tacó a Vilanova i la Geltrú no 
sobrepassen els nivells màxims establerts al Real De
cret 1073/2002, de 18 d’octubre. 

Palau del Parlament, 3 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Santi Rodríguez i Serra 

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Procediment per a la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei de l’Estat 45/2007, del 13 de de
sembre, per al desenvolupament sos
tenible del medi rural 
Tram. 212-00002/08 

Sol·licitud de dictamen al Consell Consul
tiu 

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, juntament amb 14 
altres diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 19940). 

Admissió a tràmit i tramesa al Govern: Mesa del Parla
ment, sessió del 09.01.2008. 

N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la 
secció 4.67. 
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4. INFORMACIÓ 

Procediment per a la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei orgànica 16/2007, del 13 de de
sembre, complementària de la Llei per 
al desenvolupament sostenible del 
medi rural 
Tram. 212-00003/08 

Sol·licitud de dictamen al Consell Consul
tiu 

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 19941). 

Admissió a tràmit i tramesa al Govern: Mesa del Parla
ment, sessió del 09.01.2008. 

N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la 
secció 4.67. 

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA 

Delegació de funcions del president 
del Parlament 
Tram. 246-00022/08 

Resolució 

RESOLUCIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya del dia 13 al 16 
de gener, 

RESOLC: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi
dent del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. 
Higini Clotas i Cierco, del dia 13 al 16 de gener de 
2008, o eventualment fins al meu retorn (tram. 246
00022/08). 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Ernest Benach i Pascual 

4.50.	 COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS 

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 

Control de compliment de la Resolució 
32/VIII, sobre l’elaboració d’un projec
te de llei de reconeixement i foment de 
la llengua de signes catalana 
Tram. 290-00017/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 19783 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00017/08 

Sobre: Resolució 32/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un projecte de llei de reconeixe
ment i foment de la llengua de signes catalana 

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 32/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 

4.40. 
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l’elaboració d’un projecte de llei de reconeixement i 
foment de la llengua de signes catalana, us informo, 
amb el document annex facilitat per la Secretaria de 
Política Lingüística, de les actuacions que s’han portat 
a terme. 

Barcelona, 21 de desembre 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira
 
Vicepresident
 

ANNEX 

Informe de compliment de la Resolució 32/VIII sobre 
l’elaboració d’un projecte de llei de reconeixement i 
foment de la llengua de signes catalana 

El Govern de la Generalitat segueix treballant per tal de 
dur a terme el projecte de llei de regulació i difusió de 
la llengua de signes catalana. En aquest sentit, el dia 3 
de juliol es va aprovar, en sessió de Govern, la memò
ria per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei sobre la 
regulació i la difusió de la llengua de signes catalana. 

També s’ha constituït un grup de treball per tal que les 
entitats representatives de les persones usuàries de la 
llengua de signes catalana, els professionals de la tra
ducció i interpretació d’aquesta llengua i l’Institut 
d’Estudis Catalans participin activament en l’elabora
ció del seu text. 

Igualment, el Departament de la Vicepresidència, a tra
vés de la Secretaria de Política Lingüística, s’ha posat 
en contacte amb tots els departaments de la Generali
tat per debatre el contingut que haurà de tenir l’avant
projecte de llei. 

Aquesta seqüència de reunions ja s’ha iniciat, i és pre
vist que, un cop completada, a finals de gener, la Secre
taria de Política Lingüística es reuneixi novament amb 
el grup de treball abans esmentat per informar-ne, clou
re la fase de participació i iniciar els tràmits jurídics per 
a la seva tramitació com a avantprojecte de llei. 

Bernat Joan i Marí
 
Secretari
 

Control de compliment de la Resolució 
61/VIII, sobre la rehabilitació del cam
panar de l’església de Sant Jaume, a 
Creixell (Tarragonès) 
Tram. 290-00044/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 19438 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00044/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 61/VIII, 
sobre la rehabilitació del campanar de l’església de 
Sant Jaume, a Creixell (Tarragonès) 

4.50.01. 

En compliment de la Resolució 61/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre la rehabilitació del campanar de 
l’església de Sant Jaume, a Creixell (Tarragonès), i 
d’acord amb el que disposen els articles 140.3 i 146.4 
del Reglament del Parlament, en nom del consell exe
cutiu, em correspon informar del següent: 

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció, a través de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, en data 27 d’abril de 2007 es va adreçar per 
escrit a l’Ajuntament de Creixell i a l’Arquebisbat de 
Tarragona, que és el titular de l’església de Sant Jau
me a Creixell, per informar-los de les línies d’ajut 
que té establertes el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació i a les quals es podien acollir per tal 
de fer les actuacions urgents de rehabilitació del cam
panar d’aquesta església. 

D’altra banda, per fer el seguiment d’aquest tema, el 
proper 20 de desembre el director dels Serveis Territo
rials de Cultura a Tarragona i l’arquitecte territorial es 
reuniran amb l’alcalde de Creixell per tractar aquesta i 
d’altres qüestions. 

Barcelona, 17 de desembre de 2007 

Joan Manuel Tresserras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Control de compliment de la Resolució 
68/VIII, per la qual s’aproven quatre 
informes de fiscalització 
Tram. 290-00050/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 19520 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00050/08 

Sobre: Resolució 68/VIII del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aproven quatre informes de fiscalització 

Ateses les atribucions establertes a l’article 204.2 b) del 
Decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del De
partament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici
pació, quant a la coordinació de les relacions amb el 
Parlament de Catalunya, i d’acord amb el que disposen 
l’article 146.4 i els concordants del Reglament del Par
lament, us faig arribar la informació facilitada pels res
pectius departaments amb relació a les recomanacions 
contingudes als informes de fiscalització següents: 

– Informe de fiscalització 18/2005, relatiu al Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, sistemes 
i procediments, exercici 2004 (tram. 256-00032/07). 

– Informe de fiscalització 04/2006: Autoritat del Trans
port Metropolità (ATM). Exercici 2003 (tram. 256
00035/07). 

4. INFORMACIÓ 
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– Informe de fiscalització 20/2006, relatiu a l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). Exercici 2004 (tram. 256
00039/07). 

– Informe de fiscalització 27/2006, relatiu als hotels 
d’entitats del Departament de Benestar i Família, cor
responent al 2004 (tram. 256-00003/08). 

Barcelona, 17 de desembre de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

Control del compliment de la Resolu
ció 83/VIII, d’homenatge als soldats 
que es veieren implicats en el conflic
te del Sidi Ifni i del Sàhara 
Tram. 290-00062/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 19521 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00062/08 

Sobre: Resolució 83/VIII del Parlament de Catalunya, 
d’homenatge als soldats que es vegeren implicats en el 
conflicte del Sidi Ifni i del Sàhara 

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con
cordants del Reglament del Parlament, us faig arribar 
l’informe de compliment de la Resolució 83/VIII, per 
la qual s’instava el Govern a adreçar-se al Govern de 
l’Estat perquè impulsi el compliment de la proposició 
no de llei aprovada pel Congrés dels Diputats el 28 de 
febrer de 2006, per honrar i premiar els soldats que els 
anys 1957, 1958 i 1959 es vegeren implicats en el con
flicte del Sidi Ifni i del Sàhara. 

El passat 14 de novembre de 2007 vaig adreçar una 
carta a la Vicepresidenta primera, Ministra de la Presi
dència i Portaveu de Govern, Sra. Maria Teresa Fernàn
dez de la Vega, fent-li arribar una còpia de la Resolució 
adoptada pel Parlament de Catalunya i demanant-li in
formació sobre les actuacions que el Govern de l’Estat 
ha engegat per al compliment de la Proposició no de 
llei aprovada pel Congrés dels Diputats. 

Barcelona, 18 de desembre de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Sol·licitud de compareixença del secre
tari de Política Lingüística davant la 
Comissió de Política Cultural perquè 
informi de les actuacions de la Secre
taria 
Tram. 356-00243/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18921). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.12.2007. 

Sol·licitud de compareixença del direc
tor de l’Institut Ramon Llull davant la 
Comissió de Política Cultural perquè 
valori el resultat de la Fira de Frankfurt 
Tram. 356-00244/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18922). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.12.2007. 

Sol·licitud de compareixença del direc
tor de l’Institut Ramon Llull davant la 
Comissió de Política Cultural perquè 
informi sobre l’organització, el desen
volupament, el cost econòmic i les con
clusions de la participació de la Gene
ralitat a la Fira del Llibre de Frankfurt 
Tram. 356-00247/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 19439). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.12.2007. 
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Sol·licitud de compareixença del direc
tor de l’Institut Ramon Llull davant la 
Comissió de Política Cultural perquè 
exposi i aclareixi els costos i les des-
peses de la representació d’aquest 
Institut a la Fira del Llibre de Frankfurt 
Tram. 356-00249/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 19642). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.12.2007. 

Sol·licitud de compareixença del secre
tari de Política Lingüística, davant la 
Comissió de Política Cultural, perquè 
expliqui el pressupost destinat a polí
tica lingüística i els programes previs
tos a desenvolupar durant l’any 2008 
Tram. 356-00252/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 19769). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.12.2007. 

Sol·licitud de compareixença del direc
tor de l’Institut Ramon Llull davant la 
Comissió de Política Cultural perquè 
informi sobre la presència de la cultu
ra catalana com a cultura convidada a 
la Fira del Llibre de Frankfurt 
Tram. 356-00250/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 19647). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.12.2007. 

Sol·licitud de compareixença del secre
tari de Política Lingüística davant la 
Comissió de Política Cultural perquè 
informi sobre la política lingüística del 
Govern 
Tram. 356-00251/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 19648). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.12.2007. 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’entitat Barcelona Centre 
de Disseny davant la Comissió de Tre
ball, Indústria, Comerç i Turisme per
què informin de la situació i les pers
pectives de l’àmbit del disseny 
Tram. 356-00253/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 19777). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 27.12.2007. 

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA
MENTARIS I DELS DIPUTATS 

Sol·licitud de dictamen al Consell Con
sultiu 
Reg. 19940 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignats, del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, d’acord amb els articles 8, apartat 
segon, i 10 de la Llei 1/1981, del Consell Consultiu de 
la Generalitat, sol·liciten dictamen previ a la interposi
ció davant del Tribunal Constitucional de recurs d’in
constitucionalitat de la Llei 45/2007, de 13 de desem
bre, per al desenvolupament sostenible del medi rural 
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(BOE núm. 299 de 14 de desembre de 2007) atesa la 
possible afectació que pot comportar en relació a les 
competències pròpies de la Generalitat de Catalunya en 
la matèria, d’acord amb les previsions de l’Estatut 
d’Autonomia. 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Lluís M. Corominas 
i Díaz, Assumpció Laïlla i Jou, Maria Carme Vidal i 
Huguet, Xavier Crespo i Llobet, Anna Miranda i Tor
res, Marta Llorens i Garcia, Xavier Dilmé i Vert, Jordi 
Turull i Negre, Maria Pilar Pifarré i Matas, Carles Sala 
i Roca, Joan Morell i Comas, Xavier Pallarès i Povill, 
Irene Rigau i Oliver, Anna Figueras i Ibañez 

Sol·licitud de dictamen al Consell Con
sultiu 
Reg. 19941 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignats, del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, d’acord amb els articles 8, apartat 
segon, i 10 de la Llei 1/1981, del Consell Consultiu de 
la Generalitat, sol·liciten dictamen previ a la interposi
ció davant del Tribunal Constitucional de recurs d’in
constitucionalitat de la Llei orgànica 16/2007, de 13 de 
desembre, complementària de la Llei per al desenvolu
pament sostenible del medi rural (BOE núm. 299 de 14 
de desembre de 2007) atesa la possible afectació a les 
competències de la Generalitat de Catalunya previstes 
en l’Estatut d’Autonomia. 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Carles Pellicer i Pu
nyed, Ramon Espadaler i Parcerisas, M. Glòria Renom 
i Vallbona, Agustí López i Pla, Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, Santi Vila i Vicente, Núria de Gispert i Ca
talà, Esteve Orriols i Sendra, Elena Ribera i Garijo, 
Albert Batalla i Siscart, Josep Pont i Sans, Meritxell 
Borràs i Solé, Francesc Sancho i Serena 

4.70.	 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS 

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES 

Memòria explicativa de l’Institut Cata
là de Finances corresponent al tercer 
trimestre del 2007 
Tram. 334-00039/08 

Presentació: Conseller d’Economia i Fi
nances 
Reg. 19797 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 09.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposen 
l’article 36.2 de la Llei 4/2007, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2007 i la Resolució 
1601/VI, del Parlament de Catalunya tramet, adjunta, la 
Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut Català 
de Finances corresponent al tercer trimestre de l’exer
cici 2007. 

Barcelona, 27 de desembre de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 

Informe sobre la situació en data del 30 
de setembre de 2007 dels avals d’ope
racions amb venciment posterior a l’1 
de gener de 2007 
Tram. 334-00040/08 

Presentació: Conseller d’Economia i Fi
nances 
Reg. 19854 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 09.01.2008 

AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES 

I PRESSUPOST 

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto ad
junta, la informació a 30 de setembre de 2007, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 
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24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
 
de finances públiques de Catalunya.
 

Cordialment,
 

Barcelona, 18 de desembre de 2007
 

Antoni Castells
 
Conseller d’Economia i Finances
 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’observança del plura
lisme polític en la televisió i la ràdio 
corresponent a l’octubre del 2007 
Tram. 337-00026/08 

Presentació: President del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya 
Reg. 19789 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió de Política Cultural: Mesa del Parlament, 
09.01.2008 

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual 
President del Parlament de Catalunya 

Benvolgut president, 

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan
ça del pluralisme polític a la televisió i la ràdio, mes 
d’octubre de 2007 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns. 

Ben cordialment, 

Josep Maria Carbonell 
Barcelona, 27 de desembre de 2007 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 

4.90. RÈGIM INTERIOR 

CÀRRECS I PERSONAL4.90.10. 

Concurs per a proveir temporalment 
un lloc de treball de secretari o secre
tària del Departament de Relacions 
Parlamentàries i Projecció Institucio
nal 
Tram. 500-00012/08 

Convocatòria 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
09.01.2008 

SECRETARIA GENERAL 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de 
gener de 2008, convoca un concurs per a proveir tem
poralment un lloc de treball de secretari/ària del Depar
tament de Relacions Parlamentàries i Projecció Institu
cional del Parlament de Catalunya, grup C, nivell 7, 
d’acord amb el que estableixen els articles 33, 34, i 51 
del Text refós dels Estatuts del règim i el govern inte
riors del Parlament de Catalunya, aprovat per l’acord de 
la Comissió de Govern Interior del 29 d’abril de 2003, 
i el que estableix l’article 20.1 de l’Acord sobre les 
condicions de treball del personal del Parlament per als 
anys 2005-2008, d’acord amb la normativa correspo
nent sobre funció pública de la Generalitat de Catalu
nya. 

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con
sisteixen a donar suport i assistència administratius al 
Departament i dins d’aquest a les activitats de l’Àrea de 
Protocol i en particular a la permanència en relació a les 
sessions plenàries i als actes protocol·laris dins del Pa
lau; s’ocupa de l’arxiu de documents, la gestió d’agen
des, la confecció d’expedients i la gestió de comunica
cions. 

BASES 

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio
nari, interí o contractat que presta serveis al Parlament 
de Catalunya en un nivell igual o inferior al del lloc de 
treball a proveir i acrediti dos anys de serveis prestats 
al Parlament en el grup de titulació dels del qual es 
concursa, en el cas de concursar a un lloc de treball 
pertanyent a un grup de titulació superior al d’origen i 
que compleix els requisits següents: 

a) Tenir el títol de batxillerat superior o BUP o batxille
rat LOGSE o formació professional de segon grau o 
equivalent 

b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català (C) 
o un altre d’equivalent, que, d’acord amb el que esta
bleix el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acre
ditació del coneixement del català i l’aranès en els pro
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cessos de selecció de personal i de provisió de llocs de 
treball de les administracions públiques de Catalunya, 
s’ha d’acreditar en el decurs del procediment. 

2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, 
fins al 22 de gener de 2008, al Registre del Parlament 
de Catalunya, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo
del normalitzat els exemplars del qual són a disposi
ció de les persones interessades al Departament de 
Recursos Humans del Parlament de Catalunya. 

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir. 

c) La documentació acreditativa de la titulació requeri
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba
rem establert per la base 6. 

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objec
te de valoració, tal com estableix la base 3.2. 

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equiva
lent. 

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir 
en compte els mèrits no acreditats documentalment. 

3. ACREDITACIÓ DELS MÈRITS 

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini. 

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit
jançant els certificats o titulacions corresponents. 

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’és
ser expedits per: 

a) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada. 

b) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de mè
rits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya. 

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que 
correspongui, en el supòsit d’altres mèrits. 

4. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans. 

b) La cap del Departament de Relacions Parlamentàries 
i Projecció Institucional. 

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una 
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la 
seva especialització, tenint en compte les funcions del 
lloc de treball a proveir. 

5. PROCEDIMENT D’ACTUACIONS 

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les 
bases 5.4 i 5.5, en el termini de quinze dies, la llista de 
persones admeses i excloses, amb la indicació de si 
resten exemptes o no de fer la prova de llengua catala
na, i també dels motius d’exclusió, si escau. 

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones 
admeses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el 
lloc per a fer la prova o les proves de coneixement su
ficient de la llengua catalana, per als candidats que no 
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos 
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei
xen les bases 5.4 i 5.5. 

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anun
cis del Parlament. 

5.4. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el diari oficial que establei
xen aquestes bases. 

5.5. Les qualificacions de les proves i de la fase de con
curs es fan públiques, als efectes del que estableix l’ar
ticle 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modi
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al 
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb 
aquesta publicació es considera feta la notificació opor
tuna a les persones interessades i s’inicien els terminis 
als efectes dels possibles recursos. 

6. MÈRITS I CAPACITATS A VALORAR 

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avalua
ció, segons els criteris i els barems següents: 

Experiència laboral 

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants 
a les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot 
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies 
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o 
sectorial de les àrees en què els concursants prestin 
o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, 
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i, si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball 
d’origen i el de destinació: fins a 25 punts. 

Antiguitat 

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administra-
ció pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya 
puntuen el doble que els prestats en altres administra
cions. Es computen els serveis efectius prestats i reco
neguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte 
que el temps de serveis prestats simultàniament només 
es pot computar una vegada. 

Formació i perfeccionament 

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de tre
ball convocat: fins a 10 punts. 

Titulacions acadèmiques 

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle
vants per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En 
cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de 
nivell inferior que són necessàries per a assolir-ne d’al
tres de nivell superior que s’al·leguen com a requisit o 
com a mèrit. 

Coneixement de català 

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. 

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és de 
30 punts. 

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en 
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dubto
sos o qualsevol altre aspecte de la documentació que 
hagin aportat. 

7. RESOLUCIÓ  DEL  CONCURS 

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspi
rant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits 
i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta reso
lució comporta l’adscripció en comissió de serveis del 
funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, 
amb les funcions descrites. En el cas que la persona 
proposada no fos funcionària de carrera, la provisió 
adopta el caràcter d’interina. 

7.2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si 
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun
cionari. 

b) Si la situació d’empat es produeix entre dos aspirants 
en igualtat de condicions laborals, a favor de qui ha 
obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits establerts per la base 6. 

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha 
obtingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 6. 

7.3. El concurs pot ésser declarat desert. 

8. TERMINIS D’INCORPORACIÓ I DE PRESA DE POSSESSIÓ 

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el 
BOPC. 

8.2. El termini per a la presa de possessió de la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament 
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors 
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc 
de treball anterior. Si aquesta resolució comporta el 
reingrés al servei actiu, el termini de presa de posses
sió s’ha de comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta. Així mateix, per causes justificades per ne
cessitats del centre gestor d’origen, que el cap o la cap 
del dit centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot 
concedir una pròrroga de fins a deu dies. 

9. RÈGIM D’IMPUGNACIONS 

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden interpo
sar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del 
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu
blicació o la notificació, o directament un recurs con
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis
trativa. 

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impos
sibilitat de continuar el procés selectiu o que produei
xin indefensió o un perjudici irreparable a drets o inte
ressos legítims, les persones interessades poden 
interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parla
ment en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la publicació dels dits actes al tauler d’anuncis del Par
lament. 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 

4.90.10. 
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