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2. TramiTacions closes per rebuig, re-
Tirada, canvi o decaïmenT

2.10. procediments que es clouen amb l’adop-
ció de resolucions

2.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
la normativa relativa a la taxa d’animals sacrificats 
als escorxadors
Tram. 250-01323/08
Retirada p. 9

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 de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 200-00042/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 9

Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 200-00054/08
Text presentat p. 9

Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 200-00055/08
Text presentat p. 72
Tramitació pel procediment d’urgència p. 78

3.01.02. proposicions de llei

Proposició de llei d’avaluació de les càr-
regues administratives per a l’activitat productiva, 
especialment les petites i mitjanes empreses, de la 
nova regulació del Govern de Catalunya
Tram. 202-00052/08
Presentació p. 79

3.10. procediments que es clouen amb l’adop-
ció de resolucions

3.10.20. altres eleccions i propostes de nomena-
ment o de conformitat

Procediment per a elegir els onze membres 
del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts
Tram. 284-00020/08
Proposta de candidats p. 80

3.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Pla educatiu 
d’entorn del barri del Baró de Viver, de Barcelona
Tram. 250-01402/08
Esmenes presentades p. 80

Proposta de resolució sobre el Pla educatiu 
d’entorn del barri del Bon Pastor, de Barcelona
Tram. 250-01403/08
Esmenes presentades p. 81

Proposta de resolució sobre el Pla educatiu 
d’entorn de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-01404/08
Esmenes presentades p. 81

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la 
campanya de Peace Boat «Viatge Global per un Món 
Lliure d’Armes Nuclears» i l’impuls al desarmament 
nuclear
Tram. 250-01423/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 81

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de l’article 71 de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge
Tram. 250-01477/08
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
programa d’avals públics per a l’adquisició d’habi-
tatges protegits o concertats
Tram. 250-01478/08
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
sistema d’ajuts per a l’adquisició de l’habitatge habi-
tual per a famílies nombro ses, monoparentals, amb 
membres discapacitats o amb ingressos mitjans o 
baixos
Tram. 250-01479/08
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un annex a l’acord amb les entitats financeres per a 
l’establiment dels requisits mínims per a la concessió 
de préstecs per a l’adquisició d’habitatge protegit
Tram. 250-01480/08
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la construcció 
dels accessos des de l’autopista C-32 a Sant Andreu 
de Llavaneres (Maresme)
Tram. 250-01481/08
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83
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Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’esport de base femení
Tram. 250-01482/08
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra al barri de la 
Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01483/08
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre el disseny i 
l’aplicació d’un pla específic de prevenció de la dro-
goaddicció per als alumnes de diversos centres edu-
catius del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01484/08
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre l’equiparació 
de l’edat de jubilació als seixanta anys entre els 
Mossos d’Esquadra, la Policia Foral de Navarra i 
l’Ertzaintza
Tram. 250-01485/08
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre l’increment 
del límit de velocitat al tram entre Manresa i Berga 
de l’autovia C-16
Tram. 250-01486/08
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la concessió 
de bestretes a les comunitats autònomes per a la 
millora del finançament de la salut
Tram. 250-01487/08
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del batxillerat nocturn a l’IES Olorda de Sant Feliu de 
Llobregat i la promoció de la formació d’adults
Tram. 250-01488/08
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre un calendari 
únic de vacunacions per a les comunitats autònomes 
d’Espanya i per a la Unió Europea
Tram. 250-01489/08
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la configuració 
d’enllaços ferroviaris d’alta velocitat amb estació al 
centre de Tarragona
Tram. 250-01490/08
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la connexió ferroviària de mercaderies entre els 
ports de Bilbao i Barcelona
Tram. 250-01491/08
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre el suport a les 
víctimes de l’explosió de gas del barri de Gavà (Baix 
Llobregat) i a llurs familiars i sobre el compliment 
del Reial decret 919/2006 pel que fa a les instal-
lacions de distribució de combustibles gasosos per 
canalització
Tram. 250-01492/08
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la campanya 
«Plantem pel planeta» del Programa de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient
Tram. 250-01493/08
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’oficina liquidadora del Registre de la Propietat  
de Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-01494/08
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre el suport a la 
indústria agroalimentària
Tram. 250-01495/08
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció dels llocs de treball del personal no judicial que 
depèn del Ministeri de Justícia
Tram. 250-01496/08
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre la gestió dels 
comptes de dipòsits i consigna cions judicials
Tram. 250-01497/08
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la variació dels 
preus reflectits en els catàlegs de viatges
Tram. 250-01498/08
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir la seguretat dels viatgers dels trens 
de rodalia
Tram. 250-01499/08
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre l’ús del català 
en la compra de bitllets de tren per Internet
Tram. 250-01500/08
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’espècie cinegètica del corb marí i sobre l’estudi de 
la seva alimentació
Tram. 250-01501/08
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de devolució ràpida de l’import del 
bitllet de transport públic en els casos de retard o 
interrupció del servei
Tram. 250-01502/08
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre l’increment 
de personal de manteniment i atenció al públic de 
Renfe
Tram. 250-01503/08
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre les obres de 
cobriment de la carretera B-20 a Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01504/08
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88
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Proposta de resolució sobre el finançament 
de la compensació del cèntim sanitari sobre els hi-
drocarburs
Tram. 250-01505/08
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció i la publicació del camí de Sant Jaume
Tram. 250-01506/08
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la regularit-
zació de vies d’accés per a vehicles motoritzats en 
zones rurals
Tram. 250-01507/08
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del programa «Noces d’or»
Tram. 250-01508/08
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat mercantil al partit judicial de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 250-01509/08
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la coordinació 
entre administracions en l’emissió de campanyes de 
publicitat institucional
Tram. 250-01510/08
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la versió en 
llengua castellana del web de la Generalitat
Tram. 250-01511/08
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre el reforç dels 
estudis científics i tècnics en l’ensenyament obli-
gatori
Tram. 250-01512/08
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la connexió de l’autopista AP-7 amb la carretera 
C-15 a la sortida 29
Tram. 250-01513/08
Tramesa a la Comissió p. 91
Termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre el millora-
ment de l’accés a l’estació del tren d’alta velocitat 
del Camp de Tarragona i de la connexió amb els 
municipis de l’entorn
Tram. 250-01514/08
Tramesa a la Comissió p. 91
Termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre la reforma i el 
millorament de l’estació del tren de Tarragona
Tram. 250-01515/08
Tramesa a la Comissió p. 91
Termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre el disseny del 
traçat de la variant sud de Lleida d’acord amb la 
moció que l’Ajuntament de Lleida va aprovar el 27 
de juliol de 2006
Tram. 250-01516/08
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre la Convenció 
de la UNESCO sobre la protecció i la promoció de 
la diversitat de les expressions culturals
Tram. 250-01517/08
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
construcció d’un edifici residencial i social per a 
persones sordcegues i afectades per la síndrome 
de Rett
Tram. 250-01518/08
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
la taxa per activitats de control i inspecció sanitària 
en escorxadors, sales d’especejament i de trans-
formació de la caça i altres establiments alimentaris 
subjectes a control oficial
Tram. 250-01519/08
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
documentació relativa al concurs per a l’adjudicació 
d’emissores de ràdio de freqüència modulada
Tram. 250-01520/08
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un calendari de pagament de subvencions als sec-
tors agrícola i ramader
Tram. 250-01521/08
Presentació p. 95

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Alma-
celles (Segrià)
Tram. 250-01522/08
Presentació p. 96

Proposta de resolució sobre la participació 
de la Generalitat en la construcció de l’Hotel Casa-
teva, a Barcelona, per a familiars d’infants ingressats 
amb tractaments mèdics llargs
Tram. 250-01523/08
Presentació p. 96

Proposta de resolució sobre les obres de 
reforma i ampliació del CEIP El Cim, a Teià (Ma-
resme)
Tram. 250-01524/08
Presentació p. 97

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment d’aigua de boca a l’àmbit del Consorci d’Aigües 
de Tarragona i a diversos municipis de l’Ebre i sobre 
la qualitat de l’aigua i la protecció del riu
Tram. 250-01525/08
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla urgent per a resoldre la sequera de l’Alt 
Empordà
Tram. 250-01526/08
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de sensibilització i prevenció de malalties 
d’origen tropical
Tram. 250-01527/08
Presentació p. 99

Proposta de resolució sobre la planificació 
d’un passeig de ronda a la Costa Brava
Tram. 250-01528/08
Presentació p. 100

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència de pas de la línia d’autobusos entre 
Maçanet de la Selva i l’estació de tren de Maçanet-
Massanes
Tram. 250-01529/08
Presentació p. 100
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a Girona amb la 
totalitat dels municipis de la Selva
Tram. 250-01530/08
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la gratuïtat del transport públic escolar a tota la co-
marca de la Selva
Tram. 250-01531/08
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de sistemes d’informació i de comunicació al túnel 
de Parpers i a l’autopista C-60
Tram. 250-01532/08
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una targeta de transport metropolità per als me-
nors de trenta anys
Tram. 250-01533/08
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat del traspàs dels recur-
sos econòmics per a l’establiment d’un règim propi 
d’ajuts per a l’accés a l’habitatge
Tram. 250-01534/08
Presentació p. 103

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat d’un millor tracte fiscal per 
als contractes de lloguer amb opció a compra
Tram. 250-01535/08
Presentació p. 103

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
línia d’ajuts per a famílies, unitats convivencials i per-
sones amb especials dificultats en el pagament del 
lloguer o la hipoteca
Tram. 250-01536/08
Presentació p. 104

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
observatori de seguiment dels terminis de pagament 
i de la morositat
Tram. 250-01537/08
Presentació p. 104

Proposta de resolució el requeriment al Go-
vern de l’Estat d’ajuts per als municipis afectats pel 
temporal del 26 de desembre
Tram. 250-01538/08
Presentació p. 105

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts als municipis afectats pel temporal del 26 
de desembre
Tram. 250-01539/08
Presentació p. 106

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts i l’establiment d’una línia de crèdits tous per 
a l’empresariat afectat pel temporal del 26 de de-
sembre
Tram. 250-01540/08
Presentació p. 106

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts i subvencions per als municipis 
de la Costa Brava afectats pel temporal del 26 de 
desembre
Tram. 250-01541/08
Presentació p. 107

Proposta de resolució sobre el requeriment 
al Govern de l’Estat perquè exe cuti el pla d’obres de 
millorament i arranjament de la platja de s’Albanell i 
del port de Blanes (Selva)
Tram. 250-01542/08
Presentació p. 108

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
places de batxillerat a l’institut d’educació secundària 
del barri de Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 250-01543/08
Presentació p. 109

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les tarifes del transport públic de l’àrea metropolitana 
de Barcelona per al 2009
Tram. 250-01544/08
Presentació p. 109

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària de la terminal sud de l’aeroport de Bar-
celona
Tram. 250-01545/08
Presentació p. 110

Proposta de resolució sobre la parada dels 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01546/08
Presentació p. 111

Proposta de resolució sobre la construc-
ció i la posada en funcionament d’una residència 
per a malalts d’Alzheimer al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01547/08
Presentació p. 112

Proposta de resolució sobre la dotació amb 
els recursos econòmics necessaris de les partides 
pressupostàries del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural corresponents al contracte 
global d’explotació i al relleu generacional al camp
Tram. 250-01548/08
Presentació p. 113

Proposta de resolució sobre el finançament 
pel Govern de l’Estat de la construcció de l’estació 
del tren d’alta velocitat de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-01549/08
Presentació p. 114

Proposta de resolució sobre la integració en 
la Comissió Catalunya 2014 de representants dels 
municipis dels pobles, viles i ciutats que van tenir 
protagonisme en la Guerra de Successió
Tram. 250-01550/08
Presentació p. 114

Proposta de resolució sobre la reedició del 
fullet Ruta 1714 incorporant-hi tres monuments de-
dicats a la memòria del general Moragues
Tram. 250-01551/08
Presentació p. 115

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP La Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01552/08
Presentació p. 116

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou gimnàs del CEIP Salvador Espriu, de Gra-
nollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-01553/08
Presentació p. 116

Proposta de resolució sobre la construcció 
del tercer centre d’educació infantil i primària a Sant 
Feliu de Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01554/08
Presentació p. 117

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Sant Feliu de 
Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01555/08
Presentació p. 117
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-01556/08
Presentació p. 118

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Sant Esteve de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-01557/08
Presentació p. 118

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Sant Feliu de Codi-
nes (Vallès Oriental)
Tram. 250-01558/08
Presentació p. 119

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Martorelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01559/08
Presentació p. 119

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Llinars del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01560/08
Presentació p. 120

Proposta de resolució sobre les obres 
d’ampliació i millorament del CEIP Damià Mateu, a 
Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01561/08
Presentació p. 120

Proposta de resolució sobre el CAP Bon 
Pastor, de Barcelona
Tram. 250-01562/08
Presentació p. 121

3.10.65. projectes i propostes de resolució d’ac-
tuació davant les corts generals

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació dels tipus impositius de l’impost sobre el valor 
afegit aplicats a determinats béns i serveis
Tram. 270-00005/08
Vot particular reservat per a defensar en el Ple p. 121

3.20. interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el nou model 
de finançament autonòmic
Tram. 300-00170/08
Presentació p. 122

Interpel·lació al Govern sobre el sector de 
l’automoció
Tram. 300-00171/08
Presentació p. 122

Interpel·lació al Govern sobre la imposició 
de límits variables de velocitat als accessos de Bar-
celona
Tram. 300-00172/08
Presentació p. 122

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
que preveu desenvolupar a les comarques de Girona 
després de la derogació del Decret 84/2007, relatiu 
a l’adopció de mesures excepcionals i d’emergència 
per a la utilització de recursos hídrics
Tram. 300-00173/08
Presentació p. 122

Interpel·lació al Govern sobre l’acord amb 
l’Estat pel que fa al nou model de finançament
Tram. 300-00174/08
Presentació p. 123

Interpel·lació al Govern sobre l’increment 
dels preus i les tarifes públiques el 2009
Tram. 300-00175/08
Presentació p. 123

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques del Departament d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació
Tram. 300-00176/08
Presentació p. 123

4. informació

4.40. acords, resolucions i comunicacions 
dels òrgans de la cambra

Modificació de la distribució dels escons 
entre els grups parlamentaris
Tram. 242-00003/08
Acord p. 124

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00036/08
Resolució p. 124

4.45. composició dels òrgans de la cambra

4.45.10. comissions específiques creades pel 
reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats
Tram. 412-00001/08
Substitució de diputats p. 124

4.45.12. comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones
Tram. 411-00001/08
Substitució de diputats p. 124

4.45.13. comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats
Tram. 406-00001/08
Substitució de diputats p. 125

4.50. compliment de resolucions i de moci-
ons

4.50.01. compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 170/
VIII, sobre les actuacions necessàries en el tram de 
la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 290-00134/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 125

Control del compliment de la Resolució 185/
VIII, sobre la construcció de la variant de la carretera 
C-63 a les Planes d’Hostoles (Garrotxa)
Tram. 290-00147/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 125

Control del compliment de la Resolució 
213/VIII, sobre el condicionament i el millorament 
de la carretera C-44
Tram. 290-00174/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 126

Control del compliment de la Resolució 
214/VIII, sobre el condicionament de la carretera 
C-26, entre Berga i Ripoll
Tram. 290-00175/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 126
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Control del compliment de la Resolució 
238/VIII, sobre el projecte de millora dels accessos 
a la carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar
Tram. 290-00198/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 127

Control del compliment de la Resolució 
240/VIII, sobre la il·luminació de la rotonda d’enllaç 
entre les carreteres C-14 i N-420a a Reus
Tram. 290-00200/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 127

Control del compliment de la Resolució 
252/VIII, sobre l’especificació del cost del cànon 
digital en els tiquets i les factures emesos per la 
compra de productes digitals
Tram. 290-00212/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 127

Control del compliment de la Resolució 
256/VIII, sobre el desdoblament de la ronda de Gra-
nollers, carretera C-352, al Vallès Oriental
Tram. 290-00217/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 128

Control del compliment de la Resolució 
257/VIII, sobre l’estudi de la millora de la carretera 
C-59 en el tram que dóna accés a les urbanitzacions 
de la Font dels Enamorats (Caldes de Montbui) i els 
Saulons d’en Deu (Bigues i Riells)
Tram. 290-00218/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 128

Control del compliment de la Resolució 
258/VIII, sobre l’elaboració d’un inventari de les 
carreteres del Vallès Oriental que depenen de la 
Generalitat on es produeixen accidents provocats 
per fauna salvatge de caça major
Tram. 290-00219/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 129

Control del compliment de la Resolució 
259/VIII, sobre la concreció d’un calendari per a 
les millores i les reparacions que ha de fer Adif amb 
relació a les obres del tren d’alta velocitat entre la 
Roca del Vallès i la Batllòria
Tram. 290-00220/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 129

Control del compliment de la Resolució 
260/VIII, sobre la millora dels serveis de llarga dis-
tància en les línies comercials dels trens de Renfe 
entre Barcelona i Madrid
Tram. 290-00221/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 130

Control del compliment de la Resolució 
261/VIII, sobre les tarifes del tren d’alta velocitat 
entre Barcelona i Madrid
Tram. 290-00222/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 130

Control del compliment de la Resolució 
262/VIII, sobre la reforma i la millora de les carrete-
res LV-4241 i BV-4241, al Berguedà i el Solsonès
Tram. 290-00223/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 131

Control del compliment de la Resolució 
264/VIII, sobre la millora dels accessos a Juneda 
(Garrigues)
Tram. 290-00225/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 131

Control del compliment de la Resolució 
265/VIII, sobre el projecte de perllongament del vial 
de comunicació entre el vial municipal de Cavet i 
l’antiga carretera N-340, a Cambrils (Baix Camp)
Tram. 290-00226/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 131

Control del compliment de la Resolució 
266/VIII, sobre la millora dels serveis i les estacions 
de la línia ferroviària Reus-Casp
Tram. 290-00227/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 132

Control del compliment de la Resolució 
270/VIII, sobre la cessió del quarter del Bruc
Tram. 290-00231/08
Sol·licitud de pròrroga p. 132
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 132

Control del compliment de la Resolució 
273/VIII, sobre el foment i la generalització de l’ús 
del permís de paternitat exclusiu i del permís de 
maternitat compartit
Tram. 290-00234/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 133

Control del compliment de la Resolució 
274/VIII, sobre la modificació del model oficial de 
comunicació d’accidents de treball
Tram. 290-00235/08
Sol·licitud de pròrroga p. 133
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 134

Control del compliment de la Resolució 
279/VIII, sobre la constitució del Consorci Sanitari 
del Garraf
Tram. 290-00240/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 134

Control del compliment de la Resolució 
280/VIII, sobre la creació d’un grup de treball sobre 
l’autisme
Tram. 290-00241/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 134

Control del compliment de la Resolució 282/
VIII, sobre la recuperació de l’horari d’atenció conti-
nuada i d’urgències durant les vint-i-quatre hores del 
dia al centre d’atenció primària de Torelló (Osona)
Tram. 290-00243/08
Sol·licitud de pròrroga p. 136
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 136

Control del compliment de la Resolució 287/
VIII, sobre la modificació dels panells de la carretera 
C-13 referents a l’estany de Sant Maurici
Tram. 290-00244/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 137

Control del compliment de la Resolució 
288/VIII, sobre la freqüència dels trens regionals i de 
rodalia a l’estació de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 290-00245/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 137

Control del compliment de la Resolució 
289/VIII, sobre la prolongació i el desdoblament de 
la línia de tren Barcelona - Vic - Puigcerdà
Tram. 290-00246/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 137

Control del compliment de la Resolució 291/
VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment 
de l’oferta del servei Avant de Renfe entre Lleida 
i Barcelona
Tram. 290-00248/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 138

Control del compliment de la Resolució 
292/VIII, sobre la política de peatges i la mobilitat 
al Maresme
Tram. 290-00249/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 138

Control del compliment de la Resolució 
293/VIII, sobre la freqüència de pas dels trens de 
passatgers de la línia Lleida - Manresa
Tram. 290-00250/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 139

Control del compliment de la Resolució 
294/VIII, sobre el millorament del servei ferroviari a 
la província de Girona
Tram. 290-00251/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 139
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Control del compliment de la Resolució 
295/VIII, sobre les actuacions de millora de la car-
retera C-242
Tram. 290-00252/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 140

Control del compliment de la Resolució 
296/VIII, sobre el condicionament i la millora del 
tram Prades - Vilanova de Prades de la carretera 
TV-7005
Tram. 290-00253/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 140

Control del compliment de la Resolució 297/
VIII, sobre la connectivitat entre la carretera T-710 i 
la variant de Falset de la carretera N-420
Tram. 290-00254/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 141

4.50.02. compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 27/VIII, 
sobre l’accés informàtic a les carpetes de salut i als 
historials clínics i sobre el desplegament general del 
sistema de recepta electrònica
Tram. 390-00027/08
Sol·licitud de pròrroga p. 141
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 141

Control del compliment de la Moció 35/VIII, 
sobre la política d’immigració
Tram. 390-00035/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 142

Control del compliment de la Moció 41/VIII, 
sobre el suport als municipis petits
Tram. 390-00041/08
Designació de la Comissió competent p. 143

Control del compliment de la Moció 42/VIII, 
sobre la crisi econòmica en els sectors agrícola i 
ramader
Tram. 390-00042/08
Designació de la Comissió competent p. 143

Control del compliment de la Moció 43/VIII, 
sobre els acomiadaments col·lectius en expedients 
de regulació d’ocupació
Tram. 390-00043/08
Designació de la Comissió competent p. 143

4.53. sessions informatives i compareixen-
ces

4.53.05. sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Villal-
bí i Godes, secretari de Joventut, davant la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les polítiques de subvencions de la Secretaria de 
Joventut i de l’Agència Catalana de la Joventut
Tram. 356-00400/08
Sol·licitud p. 144

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’ASPEPC-SPS davant la Comissió d’Educació 
i Universitats perquè exposin les llurs consideracions 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 356-00410/08
Sol·licitud p. 144

4.53.10. sessions informatives i compareixences 
de membres del govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educa-
ció i Universitats amb el conseller d’Educació sobre 
l’estat de compliment de la Llei 5/2004, de creació 
de llars d’infants de qualitat
Tram. 355-00102/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 144

Sessió informativa de la Comissió d’Educa-
ció i Universitats amb el conseller d’Educació sobre 
la gestió del pressupost per al 2009 del Departament 
d’Educació
Tram. 355-00103/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 144

4.55. activitat parlamentària

4.55.15. convocatòries

Sessió plenària núm. 48
Convocada per al dia 21 de gener de 2009 p. 145

4.70. comunicacions del president de la ge-
neralitat i del govern, i d’altres òrgans

4.70.05. documentació tramesa en compliment 
de lleis i altres normes

Memòria del Consell Interuniversitari de 
Catalunya corresponent al 2007
Tram. 334-00086/08
Presentació p. 146

4.70.10. altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre l’observança del pluralisme polític en 
la televisió i la ràdio corresponent a l’octubre del 
2008
Tram. 337-00046/08
Presentació p. 146

Memòria d’activitats del Consell Social de la 
Universitat Rovira i Virgili corresponent al 2007
Tram. 337-00047/08
Presentació p. 146

4.90. règim interior

4.90.10. càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment dos 
llocs de treball d’ajudant o ajudanta de magatzem 
del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat
Tram. 500-00017/08
Nomenament p. 147

Concurs per a proveir temporalment un 
lloc de treball de secretari o secretària del Depar-
tament de Recursos Humans
Tram. 500-00018/08
Adscripció en comissió de serveis p. 147

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’ajudant o ajudanta d’arxiu del Parlament
Tram. 501-00008/08
Convocatòria de la primera prova p. 148

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arxiver o arxivera del Parlament
Tram. 501-00009/08
Convocatòria de la primera prova p. 148

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

projecte de llei de la millora d’urbanitza-
cions amb dèficits urbanístics
Tram. 200-00042/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38183), Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 38294) i Grup Mixt (reg. 38301).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil.

Finiment del termini: 20.01.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2009.

projecte de llei del llibre segon del codi 
civil de catalunya, relatiu a la persona 
i la família
Tram. 200-00054/08

Text presentat
Reg. 37223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

CertifiCo:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres entre d’altres 
l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta de la Consellera de Justícia s’aprova 
l’Avantprojecte de Llei del Llibre segon del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família i s’auto-
ritza l’esmentada Consellera perquè el presenti al Par-
lament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, al 2 de desembre de dos mil 
vuit.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10. PROCEDIMENTS qUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre l’aplicació 
de la normativa relativa a la taxa d’ani-
mals sacrificats als escorxadors
Tram. 250-01323/08

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
37279).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
13.01.2009.
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3.01.01.

Article 222-7. Inscripció

Article 222-8. Nomenament

SECCIó 3. DELACIó JUDICIAL

Article 222-9. Ordre de la delació

Article 222-10. Tutela de germans

Article 222-11. Separació de l’administració patrimonial

Article 222-12. Remuneració

SECCIó 4. CONSTITUCIó I ExERCICI

Article 222-13. Persones obligades a promoure’n la constitució

Article 222-14. Aptitud per a exercir càrrecs tutelars

Article 222-15. Tutela per persones jurídiques

Article 222-16. Exclusió per conflicte d’interessos

Article 222-17. Excuses

Article 222-18. Al·legació i acceptació de l’excusa

Article 222-19. Caució

Article 222-20. Inventari

Article 222-21. Contingut de l’inventari

Article 222-22. Dipòsit de valors i objectes preciosos

Article 222-23. Despeses

Article 222-24. Nombre de titulars

Article 222-25. Tutela conjunta

Article 222-26. Distribució de funcions entre tutor i adminis-
trador

Article 222-27. Desacords

Article 222-28. Conflicte d’interessos

Article 222-29. Cessament d’un tutor

Article 222-30. Comptes anuals

Article 222-31. Informe sobre la situació personal

Article 222-32. Causes de remoció

Article 222-33. Nomenament de nou càrrec tutelar

SECCIó 5. CONTINGUT DE LA TUTELA

Article 222-34. Deure de cura i de procurar aliments

Article 222-35. Relació personal

Article 222-36. Deure d’educació

Article 222-37. Deures respecte de la persona incapacitada

Article 222-38. Lloc de residència i domicili

Article 222-39. Administració dels béns

Article 222-40. Béns subjectes a administració especial

Article 222-41. Administració per la persona tutelada

Article 222-42. Actes que requereixen autorització judicial

Article 222-43. Autorització judicial

Article 222-44. Denegació de la renúncia d’adquisicions gra-
tuïtes

Article 222-45. Actes realitzats pel tutor, o per l’apoderat espe-
cialment designat, sense autorització judicial

Article 222-46. Representació legal

SECCIó 6. ExTINCIó

Article 222-47. Causes d’extinció

Article 222-48. Rendició final de comptes

Article 222-49. Rendició de comptes per cessament en el 
càrrec

Article 222-50. Aprovació dels comptes

Article 222-51. Meritació d’interès

Article 222-52. Desaprovació dels comptes

CAPÍTOL 3. LA CURATELA

Article 223-1. Casos de curatela

Article 223-2. Constitució

ProjeCte de llei del llibre segon del Codi Civil 
de CAtAlunyA, relAtiu A lA PersonA i lA fAMíliA

SUMARI

ExPOSICIó DE MOTIUS

ARTICLE úNIC

LLIBRE SEGON. LA PERSONA I LA FAMÍLIA

TÍTOL 1. LA PERSONA FÍSICA

CAPÍTOL 1. PERSONALITAT CIVIL I CAPACITAT

Article 211-1. Personalitat civil

Article 211-2. Commoriència

Article 211-3. Capacitat

Article 211-4. Majoria d’edat

Article 211-5. Minoria d’edat

Article 211-6. Interès superior del menor

Article 211-7. Emancipació

Article 211-8. Formes d’emancipació

Article 211-9. Emancipació per consentiment

Article 211-10. Emancipació per resolució judicial

Article 211-11. Vida independent del menor

Article 211-12. Actes que requereixen complement de capa-
citat

Article 211-13. Manca d’atorgament del complement de ca-
pacitat

CAPÍTOL 2. AUTONOMIA DE LA PERSONA EN L’àMBIT DE 
LA SALUT

SECCIó 1. TRACTAMENTS MèDICS

Article 212-1. Dret a la informació sobre la salut

Article 212-2. Consentiment informat

SECCIó 2. INTERNAMENTS

Article 212-4. Internament

Article 212-5. Internament urgent

Article 212-6. Canvi de circumstàncies en l’internament vo-
luntari

SECCIó 3. DECISIONS SOBRE EL PROPI COS

Article 212-7. Decisions sobre el propi cos

TÍTOL 2. INSTITUCIONS DE PROTECCIó DE LA PERSONA

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS COMUNES

Article 221-1. Funció de protecció

Article 221-2. Deure d’exercici

Article 221-3. Gratuïtat

Article 221-4. Obligació d’informar i escoltar la persona pro-
tegida

Article 221-5. Mesures de control

CAPÍTOL 2. LA TUTELA

SECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 222-1. Persones que s’han de posar en tutela

Article 222-2. Formes de delació

SECCIó 2. DELACIó VOLUNTàRIA

Article 222-3. Delacions fetes per un mateix

Article 222-4. Tutela deferida pels titulars de la potestat pa-
rental

Article 222-5. Concurrència de nomenaments o d’exclusions

Article 222-6. Substituts



Núm. 384 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de gener de 2009

11

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

SECCIó 1. EL MATRIMONI: DISPOSICIONS GENERALS I 
EFECTES

Article 231-2. Matrimoni

Article 231-3. Domicili familiar

Article 231-4. Direcció de la família

Article 231-5. Despeses familiars

Article 231-6. Contribució a les despeses familiars

Article 231-7. Deure d’informació recíproca

Article 231-8. Responsabilitat per despeses familiars

Article 231-9. Disposició de l’habitatge familiar

SECCIó 2. RELACIONS ECONòMIqUES ENTRE ELS  
CòNJUGES

SUBSECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 231-10. Règim econòmic del matrimoni

Article 231-11. Llibertat de contractació

Article 231-12. Presumpció de donació

Article 231-13. Comptes indistints

Article 231-14. Donacions fora de capítols

SUBSECCIó 2. ADqUISICIONS ONEROSES AMB PACTE 
DE SUPERVIVèNCIA

Article 231-15. Règim dels béns

Article 231-16. Incompatibilitat amb l’heretament

Article 231-17. Embargament i concurs

Article 231-18. Extinció

SECCIó 3. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS

Article 231-19. Contingut

Article 231-20. Pactes en previsió d’una ruptura matrimonial

Article 231-21. Capacitat

Article 231-22. Forma i inscripció

Article 231-23. Modificació

Article 231-24. Drets adquirits

Article 231-25. Donacions

Article 231-26. Ineficàcia per nul·litat, separació judicial o di-
vorci

SECCIó 4. LES DONACIONS PER RAó DE MATRIMONI 
ATORGADES FORA DE CAPÍTOLS MATRIMONIALS

Article 231-27. Règim

Article 231-28. Donacions condicionals, modals i de béns 
gravats

Article 231-29. Revocació

SECCIó 5. ELS DRETS VIDUALS FAMILIARS

Article 231-30. Dret al parament de l’habitatge

Article 231-31. Any de viduïtat

CAPÍTOL 2. RèGIMS ECONòMICS MATRIMONIALS

SECCIó 1. EL RèGIM DE SEPARACIó DE BéNS

Article 232-1. Contingut

Article 232-2. Béns propis

Article 232-3. Adquisicions oneroses

Article 232-4. Titularitats dubtoses

Article 232-5. Compensació per raó de treball

Article 232-6. Regles de càlcul

Article 232-7. Pactes sobre la compensació

Article 232-8. Forma de pagament de la compensació

Article 232-9. Actes en perjudici del dret a la compensació

Article 232-10. Compatibilitat

Article 232-11. Exercici del dret a la compensació

Article 232-12. Divisió dels béns en comunitat ordinària in-
divisa

Article 223-3. Preexistència de tutela

Article 223-4. Contingut

Article 223-5. Curatela dels menors emancipats

Article 223-6. Curatela de les persones incapacitades

Article 223-7. Conflicte d’interessos

Article 223-8. Manca de complement de capacitat

Article 223-9. Extinció

Article 223-10. Règim jurídic

CAPÍTOL 4. EL DEFENSOR JUDICIAL

Article 224-1. Defensor judicial

Article 224-2. Nomenament

Article 224-3. Actuació

Article 224-4. Ineficàcia dels actes en cas de conflicte d’in-
teressos

Article 224-5. Règim jurídic

CAPÍTOL 5. LA GUARDA DE FET

Article 225-1. Guardador de fet

Article 225-2. Obligació de comunicar la guarda

Article 225-3. Funcions del guardador

Article 225-4. Indemnització

Article 225-5. Extinció

Article 225-6. Desemparament

CAPÍTOL 6. L’ASSISTèNCIA

Article 226-1. Nomenament d’assistent

Article 226-2. Contingut de l’assistència

Article 226-3. Anul·labilitat dels actes de la persona protegida

Article 226-4. Modificació de l’assistència

Article 226-5. Extinció de l’assistència

Article 226-6. Règim jurídic

Article 226-7. Publicitat registral

CAPÍTOL 7. PROTECCIó PATRIMONIAL DE LA PERSONA 
DISCAPACITADA O DEPENDENT

Article 227-1. Persones beneficiàries

Article 227-2. Patrimoni protegit

Article 227-3. Constitució

Article 227-4. Administració del patrimoni protegit

Article 227-5. Mesures de control de l’administració

Article 227-6. Rendició de comptes

Article 227-7. Extinció

Article 227-8. Romanent

Article 227-9. Publicitat registral

CAPÍTOL 8. LA PROTECCIó DELS MENORS DESEMPA-
RATS

Article 228-1. Menors desemparats

Article 228-2. Declaració de desemparament

Article 228-3. Efectes de la declaració de desemparament

Article 228-4. Dades biogenètiques

Article 228-5. Canvi de circumstàncies

Article 228-6. Guarda per l’entitat pública

Article 228-7. Mesures de protecció

Article 228-8. Règim de relació i visites

TÍTOL 3. LA FAMÍLIA

CAPÍTOL 1. ABAST DE LA INSTITUCIó FAMILIAR

Article 231-1 La heterogeneïtat del fet familiar
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Article 233-16. Pactes sobre la prestació compensatòria

Article 233-17. Pagament de la prestació compensatòria

Article 233-18. Modificació de la prestació compensatòria

Article 233-19. Extinció del dret a prestació compensatòria

SECCIó qUARTA. úS DE L’HABITATGE FAMILIAR

Article 233-20. Atribució de l’ús de l’habitatge familiar

Article 233-21. Exclusió i límits de l’atribució de l’ús de l’ha-
bitatge

Article 233-22. Publicitat del dret d’ús de l’habitatge

Article 233-23. Obligacions per raó de l’habitatge

Article 233-24. Extinció del dret d’ús

ARTICLE 233-25. ACTES DISPOSITIUS SOBRE L’HABITAT-
GE SUBJECTE A DRET D’úS

CAPÍTOL 4. CONVIVèNCIA ESTABLE EN PARELLA

SECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 234-1. Parella estable

Article 234-2. Requisits personals

Article 234-3. Règim durant la convivència

SECCIó 2. ExTINCIó DE LA PARELLA ESTABLE

Article 234-4. Causes d’extinció

Article 234-5. Pactes en previsió del cessament de la convi-
vència

Article 234-6. Acords assolits un cop produït el cessament de 
la convivència

SECCIó 3. EFECTES DE L’ExTINCIó DE LA PARELLA ES-
TABLE

Article 234-7. Custòdia dels fills i relacions personals

Article 234-8. ús de l’habitatge familiar

Article 234-9. Compensació per raó de treball

Article 234-10. Prestació alimentària

Article 234-11. Modalitats de pagament de la prestació ali-
mentària

Article 234-12. Extinció de la prestació alimentària fixada en 
forma de pensió

Article 234-13. Exercici dels drets

Article 234-14. Efectes de l’extinció per mort

CAPÍTOL 5. LA FILIACIó

SECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 235-1. Classes de filiació

Article 235-2. Efectes de la filiació

SECCIó 2. LA FILIACIó PER NATURALESA

SUBSECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS DE LA DE-
TERMINACIó DE LA FILIACIó

Article 235-3. Determinació

Article 235-4. Període legal de concepció

SUBSECCIó 2. LA DETERMINACIó DE LA FILIACIó MA-
TRIMONIAL

Article 235-5. Paternitat matrimonial

Article 235-6. Concepció abans del matrimoni

Article 235-7. Naixement abans del matrimoni

Article 235-8. La fecundació assistida de la dona casada

SUBSECCIó 3. LA DETERMINACIó DE LA FILIACIó NO 
MATRIMONIAL

Article 235-9. Establiment

Article 235-10. Presumpcions de paternitat

Article 235-11. Capacitat per al reconeixement

Article 235-12. Requisits del reconeixement

Article 235-13. La fecundació assistida de la dona

SECCIó 2. EL RèGIM DE PARTICIPACIó

SUBSECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 232-13. Contingut

Article 232-14. Inventari

Article 232-15. Pactes sobre l’abast de la participació

Article 232-16. Extinció

Article 232-17. Retroacció dels efectes de l’extinció

SUBSECCIó 2. LA LIqUIDACIó DEL RèGIM

Article 232-18. Inici de la liquidació

Article 232-19. Determinació del patrimoni final

Article 232-20. Determinació del patrimoni inicial

Article 232-21. Determinació del crèdit

SUBSECCIó 3. PAGAMENT DEL CRèDIT DE PARTICIPACIó

Article 232-22. Forma de pagament

Article 232-23. Anotació preventiva

Article 232-24. Actes en perjudici del crèdit

SECCIó 3. L’ASSOCIACIó A COMPRES I MILLORES

Article 232-25. Règim

Article 232-26. Administració

Article 232-27. Liquidació

SECCIó 4. L’AGERMANAMENT O PACTE DE MIG PER MIG

Article 232-28. Règim

SECCIó 5. EL PACTE DE CONVINENçA O MITJA GUADA-
NYERIA

Article 232-29. Règim

SECCIó 6. EL RèGIM DE COMUNITAT DE BéNS

Article 232-30. Contingut

Article 232-31. Béns comuns

Article 232-32. Béns privatius

Article 232-33. Administració i disposició dels béns comuns

Article 232-34. Règim dels béns privatius

Article 232.35. Responsabilitat per despeses familiars

Article 232-36. Extinció del règim

Article 232-37. Determinació i valoració dels béns

Article 232-38. Divisió dels béns comuns

CAPÍTOL 3. ELS EFECTES DE LA NUL·LITAT DEL MATRI-
MONI, DEL DIVORCI I DE LA SEPARACIó JUDICIAL

SECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 233-1. Mesures provisionals

Article 233-2. Mesures definitives proposades per conveni 
regulador

Article 233-3. Aprovació judicial dels acords

Article 233-4. Mesures definitives acordades pel tribunal

Article 233-5. Acords fora de conveni regulador

Article 233-6. Mediació familiar

Article 233-7. Modificació de mesures

SECCIó 2. CURA DELS FILLS

Article 233-8. Responsabilitat parental

Article 233-9. Pla de parentalitat

Article 233-10. Atribució de la custòdia

Article 233-11. Criteris per determinar el règim i la forma 
d’exercici de la custòdia

Article 233-12. Relacions personals amb els avis i els ger-
mans

Article 233-13. Supervisió del règim de visites

SECCIó 3. PRESTACIó COMPENSATòRIA

Article 233-14. Prestació compensatòria

Article 233-15. Determinació de la prestació compensatòria
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CAPÍTOL 6. POTESTAT PARENTAL

SECCIó 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 236-1. Titulars de la potestat

Article 236-2. Exercici

Article 236-3. Intervenció judicial

Article 236-4. Relacions personals

Article 236-5. Denegació, suspensió i modificació de les re-
lacions personals

Article 236-6. Privació de la potestat

Article 236-7. Recuperació de la potestat

SECCIó 2. L’ExERCICI DE LA POTESTAT

Article 236-8. Exercici conjunt

Article 236-9. Exercici amb distribució de funcions o individual 
amb consentiment de l’altre progenitor

Article 236-10. Exercici exclusiu

Article 236-11. Exercici en cas de vida separada dels proge-
nitors

Article 236-12. Deure d’informació

Article 236-13. Desacords

Article 236-14. Facultats del cònjuge o convivent en parella 
estable del progenitor que té la custòdia del fill o filla

Article 236-15. Delegació de la custòdia

Article 236-16. Progenitors menors

SECCIó 3. EL CONTINGUT DE LA POTESTAT

Article 236-17. Deures dels progenitors

Article 236-18. Deures dels fills

Article 236-19. Representació legal

Article 236-20. Prestació personal

Article 236-21. Conflicte d’interessos

Article 236-22. Administració dels béns

Article 236-23. Contribució dels fills a les despeses familiars

Article 236-24. Exercici de l’administració

Article 236-25. Rendició de comptes

Article 236-26. Béns exceptuats de l’administració

Article 236-27. Administració especial

Article 236-28. Actes que requereixen autorització judicial

Article 236-29. Autorització judicial

Article 236-30. Denegació de la renúncia d’adquisi cions gra-
tuïtes

Article 236-31. Autoritzacions alternatives

Article 236-32. Manca d’autorització

SECCIó 4. L’ExTINCIó DE LA POTESTAT

Article 236-33. Causes d’extinció

SECCIó 5. LA PRòRROGA I LA REHABILITACIó DE LA 
POTESTAT

Article 236-34. Pròrroga

Article 236-35. Rehabilitació

Article 236-36. Constitució de la tutela o de la curatela

Article 236-37. Extinció

CAPÍTOL 7. ALIMENTS D’ORIGEN FAMILIAR

Article 237-1. Contingut

Article 237-2. Persones obligades

Article 237-3. Exempció de l’obligació

Article 237-4. Dret a reclamar aliments

Article 237-5. Naixement del dret

Article 237-6. Ordre de reclamació

Article 237-7. Pluralitat de persones obligades

Article 237-8. Pluralitat de reclamacions

Article 235-14. Eficàcia limitada

SUBSECCIó 4. REGLES COMUNES A LES ACCIONS DE 
FILIACIó

Article 235-15. Mitjans de prova

Article 235-16. Persones que intervenen en el procés

Article 235-17. Mesures cautelars en el judici de filiació

Article 235-18. Relacions sexuals amb altres homes

Article 235-19. Filiació contradictòria

SUBSECCIó 5. LA RECLAMACIó DE LA FILIACIó

Article 235-20. Filiació matrimonial

Article 235-21. Filiació no matrimonial

Article 235-22. Acumulació de pretensions

SUBSECCIó 6. LA IMPUGNACIó DE LA FILIACIó

Article 235-23. Impugnació pel marit de la paternitat matri-
monial

Article 235-24. Impugnació per la mare de la paternitat ma-
trimonial

Article 235-25. Impugnació pel fill o filla

Article 235-26. Impugnació de la filiació no matrimonial

Article 235-27. Impugnació del reconeixement

Article 235-28. La prova en la impugnació

Article 235-29. Impugnació de la maternitat

SECCIó 3. LA FILIACIó ADOPTIVA

SUBSECCIó 1. CONDICIONS REqUERIDES PER A 
L’ADOPCIó

Article 235-30. Requisits personals per adoptar

Article 235-31. Prohibicions per adoptar

Article 235-32. Adopció de persones menors d’edat

Article 235-33. Adopció de persones majors d’edat

SUBSECCIó 2. L’ACOLLIMENT PREADOPTIU

Article 235-34. La mesura d’acolliment preadoptiu

Article 235-35. Resolució d’acolliment

Article 235-36. Cessament de l’acolliment preadoptiu

Article 235-37. Confidencialitat de les dades

Article 235-38. Proposta d’adopció

SUBSECCIó 3. CONSTITUCIó DE L’ADOPCIó

Article 235-39. Constitució per resolució judicial

Article 235-40. Consentiment a l’adopció

Article 235-41. Assentiment a l’adopció

Article 235-42. Concurrència de causa de privació de la po-
testat

Article 235-43. Persones que han d’ésser escoltades

SUBSECCIó 4. ADOPCIó I ACOLLIMENT INTERNACIO-
NAL

Article 235-44. Adopció internacional de menors

Article 235-45. Tramitació de l’adopció per l’entitat pública

Article 235-46. Funcions d’intermediació

SUBSECCIó 5. EFECTES ESPECÍFICS DE LA FILIACIó 
ADOPTIVA

Article 235-47. Efectes específics de l’adopció

Article 235-48. Cognoms de l’adoptat o adoptada

Article 235-49. Obligació d’informar el fill adoptat sobre l’adop-
ció

Article 235-50. Coneixement de dades biològiques

SUBSECCIó 6. ExTINCIó

Article 235-51. Irrevocabilitat i impugnació

Article 235-52. Efectes de l’extinció
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ProjeCte de llei del llibre segon del Codi Civil de 
CAtAlunyA, relAtiu A lA PersonA i lA fAMíliA

exPosiCió de Motius

i. finAlitAt

La finalitat d’aquesta llei és aprovar el llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, 
tot bastint una altra de les parts del nou sistema jurídic 
privat que ha d’anar completant el Codi general.

Des que la Generalitat de Catalunya recuperà la com-
petència legislativa en matèria civil, el Parlament de 
Catalunya ha dut a terme una remarcable tasca en 
l’àmbit del dret de la persona i de família. Inicialment, 
la Llei 13/1984, de 20 de març, va adaptar la Com-
pilació als principis constitucionals d’igualtat jurídica 
dels cònjuges i d’equiparació jurídica dels fills dins i 
fora del matrimoni, a l’hora que incorporava el text 
compilat a l’ordenament català. Poc després, s’ende-
gà una etapa d’adequació del dret civil de Catalunya 
a les noves realitats familiars, on es van combinar la 
tècnica de les lleis especials –així les Lleis 7/1991, de 
27 d’abril, de filiacions; 37/1991, de 30 de desembre, 
sobre mesures de protecció dels menors desemparats i 
de l’adopció; 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela  
i les institucions tutelars; 12/1996, de 29 de juliol, de la 
potestat del pare i de la mare, 10/1996, de 29 de juliol, 
d’aliments entre parents– amb la reforma de la Com-
pilació, Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació 
de la Compilació en matèria de relacions patrimonials 
entre cònjuges. D’aquesta manera es va anar perfilant 
un cos normatiu força complet en aquest àmbit del dret 
civil que, seguint el camí marcat per la Llei 40/1991, de  
30 de desembre del Codi de Successions per causa  
de mort, conduiria a la seva codificació sectorial, amb 
l’aprovació de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi 
de família. Malgrat tot, per raons diverses, algunes 
institucions van quedar fora del Codi de família, per 
exemple, les unions estables de parella, regulades mit-
jançant la Llei 10/1998, de 15 de juliol.

L’actuació legislativa del Parlament de Catalunya en 
matèria de persona i família, tanmateix, no s’esgotà  
en el Codi de família, sinó que va tenir altres fites molt 
significatives, com la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’aten-
ció i protecció dels infants i els adolescents o la Llei 
1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Cata-
lunya, a banda d’abordar realitats més concretes, com 
a la Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions 
convivencials d’ajuda mútua, o problemes específics de  
determinats àmbits, com a la Llei 21/2000, de 29  
de desembre, sobre els drets d’informació concernent 
a la salut i autonomia del pacient i a la documentació 
clínica. Més recentment, el Codi de Família ha estat 
modificat en aspectes concrets, adreçats a eliminar les 
diferències quant a la possibilitat d’adopció conjunta per 
parelles formades per persones del mateix sexe per la 
Llei 3/2005, de 8 d’abril.

D’acord amb l’article 3 de la Llei 29/2002, de 30 de de-
sembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya, el lli-
bre segon ha d’incloure la regulació de la persona física, 
les matèries compreses en la Llei 9/1998, de 15 de juliol, 

Article 237-9. quantia

Article 237-10. Compliment de l’obligació

Article 237-11. Prestació d’aliments per tercers

Article 237-12. Característiques del dret

Article 237-13. Extinció

Article 237-14. Subsidiarietat

TÍTOL 4. LES RELACIONS CONVIVENCIALS D’AJUDA 
MúTUA

Article 240-1. Règim jurídic

Article 240-2. Requisits personals

Article 240-3. Constitució

Article 240-4. Acords

Article 240-5. Extinció de la convivència

Article 240-6. Efectes de l’extinció respecte a l’habitatge

Article 240-7. Pensió periòdica en cas de defunció

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Registre de patrimonis protegits

Segona. Mesures de conciliació del treball i la vida familiar 
del personal d’administracions públiques catalanes que con-
viu en parella estable

Tercera. Tractament fiscal de les relacions convivencials 
d’ajuda mútua. 

quarta. Especialitats processals relatives a pretensions liqui-
datòries de règim econòmic exercides dins dels processos 
matrimonials

Cinquena. Especialitats processals relatives a pretensions 
econòmico-matrimonials exercides en els processos de liqui-
dació i divisió de l’herència

Sisena. Procediments relatius a la ruptura de la parella es-
table

Setena. Dictàmens pericials relatius al règim d’exercici de la 
responsabilitat parental

Vuitena. Supervisió del règim de visites per la xarxa de ser-
veis social o el punt de trobada familiar

Novena. Intervenció d’especialistes com a auxiliars dels tri-
bunals en el control de les institucions de protecció.

DISPOSICIONS TRANSITòRIES

Primera. Institucions tutelars

Segona. Efectes del matrimoni

Tercera. Efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la 
separació judicial

quarta. Convivència estable en parella

Cinquena. Filiació

Sisena. Adopció

Setena. Potestat parental

Vuitena. Relacions convivencials d’ajuda mútua

DISPOSICIó DEROGATòRIA

Es deroguen:

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació del Llibre primer del Codi civil de Cata-
lunya

Segona. Modificació del Llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya

Tercera. Entrada en vigor
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o de disminució psíquica o física, que tothom pugui 
desenvolupar el seu projecte de vida i prendre part, en 
igualtat de drets i deures, en la vida social. És per això 
que la nova regulació posa èmfasi en la capacitat natural 
de les persones i en el respecte a la seva autonomia en 
l’àmbit personal i familiar, sense ignorar que la possibi-
litat d’abusos reclama la previsió de mecanismes adients 
de control. En aquesta línia, s’insereixen dues noves 
institucions adreçades a protegir afavorir l’autonomia 
de persones que, per diferents raons, poden necessitar 
protecció: d’una banda l’assistència, concebuda com un 
mitjà de protecció a disposició de persones per a les 
que, per les seves condicions psicofísiques, la incapa-
citació i posterior tutela sovint no resulten possibles ni 
tan sols aconsellables i, d’altra banda, la possibilitat de 
constituir patrimonis protegits, en interès de persones 
incapacitades o en situació de dependència, destinats a 
atendre les seves necessitats.

El llibre segon ha tingut en compte que la societat cata-
lana, com altres del nostre entorn, ha evolucionat i que 
les característiques de les famílies han canviat substan-
cialment en relació amb les de la generació immedia-
tament anterior. Catalunya es troba en plena transició 
demogràfica i és, avui, una societat més envellida i amb 
un gran creixement del nombre de llars unipersonals, 
fruit de l’augment de l’esperança de vida, d’una fecun-
ditat més aviat baixa i de taxes de divorci en augment. 
Per altra banda, l’home ha deixat de ser l’únic membre 
de la llar que aporta ingressos a la unitat familiar, i cada 
vegada hi ha més famílies en les quals tant l’home com 
la dona tenen una feina remunerada. La taxa d’activitat 
femenina ha crescut de manera constant fins apropar-
se a la mitjana dels països més desenvolupats, el que 
explica també que l’edat al primer matrimoni superi en 
l’actualitat la trentena tant en dones com en homes. Com 
en altres països del nostre entorn, el divorci s’ha norma-
litzat i ha augmentat considerablement. Si a mitjans dels 
vuitanta les taxes de divorcialitat encara eren baixes, 
entorn al 0.1 per mil habitants, en l’actualitat han arri-
bat prop de 2.1 per mil habitants. Aquest augment dels 
divorcis s’ha traduït en un augment significatiu de llars 
familiars en què viu només un dels progenitors amb 
els fills, així com de famílies reconstituïdes, és a dir, 
formades per un progenitor, el seu cònjuge o parella, els 
fills d’almenys un d’ells i, si n’hi ha, els comuns, en re-
lació amb les quals, fins ara, si deixem de banda alguna 
norma aïllada en seu de despeses familiars i l’adopció, 
gairebé no havien tingut reflex normatiu.

Finalment, avui predomina una més gran tolerància en-
vers formes de vida i de realització personal diferents a 
les tradicionals. En una societat oberta, la configuració 
dels projectes de vida de les persones i les pròpies bi-
ografies vitals no pot venir predeterminada per un de-
terminat model per damunt d’un altre, tret que la pròpia 
opció suposi un dany per a tercers. Aquest és el principi 
de què parteix aquesta llei en allò relatiu al reconeixe-
ment de les modalitats de família. Per això, a diferència 
del Codi de família, el llibre segon acull les relacions 
familiars basades en formes de convivència diferent a 
la matrimonial, com la família monoparental, la con-
vivència en parella estable i les relacions convivencials 
d’ajuda mútua. Quant a la família homoparental, la nova 

del Codi de família i les lleis especials d’aquest àmbit. 
És per això que, des de la seva creació, l’Observatori 
de Dret Privat de Catalunya va començar a treballar 
en les tasques de revisió, harmonització i sistematitza-
ció de la legislació catalana en matèria familiar entesa 
en un sentit ampli, és a dir, incloent la regulació de  
la persona física. Malgrat el que preveia l’article 6 de la 
Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi 
civil de Catalunya, la integració del Dret de la persona 
i de la família en el Codi Civil de Catalunya no s’ha 
fet mitjançant una proposta de modificacions d’addició, 
supressió o nova redacció de les normes vigents, tot 
preveient una ulterior refosa al nou llibre segon. S’ha 
optat, per contra, per presentar un text alternatiu íntegre, 
la qual cosa evita les dificultats inherents a una posterior 
refosa i permet situar en el seu context les nombroses 
i importants novetats que s’introdueixen en aprovar el 
llibre segon.

ii. PrinCiPis

L’article 40 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya dis-
posa que els poders públics han de garantir la protecció 
jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats 
de família, com a estructura bàsica i factor de cohesió 
social i com a primer nucli de convivència de les per-
sones. La mateixa norma estatutària posa èmfasi també 
en la protecció que la llei ha de dispensar als infants i 
als joves, les persones amb discapacitats i les perso-
nes grans. La família és, en efecte, el referent essencial 
dels ciutadans i un dels pocs que susciten l’adhesió de 
tothom. En totes les societats, és un dels àmbits vitals 
més ben valorats i té gran importància per als seus 
membres.

En aquest àmbit té lloc la interacció i la solidaritat entre 
les generacions, especialment amb ocasió de la criança 
i l’educació dels infants i joves. Aquest llibre recull i 
reforça el principi de l’interès superior del menor en 
relació amb el conjunt d’institucions i àmbits en què la 
seva persona o el seu patrimoni es poden veure afectats 
per decisions que altres prenen en el seu nom. La nova 
normativa proporciona, a més, criteris amb què perfilar 
millor aquest interès en relació amb les circumstànci-
es del cas concret, especialment quan cal establir com 
s’exerceix la custòdia dels fills menors després de la 
ruptura matrimonial o de la convivència estable en pa-
rella, però també en el desenvolupament de la potestat 
parental o de la tutela.

Per altra banda, les transformacions socials han por-
tat a que avui la família s’entengui més aviat com un 
àmbit en què la comunicació i el respecte als desitjos i 
aspiracions individuals dels membres que la componen 
ocupen un lloc important en la definició del projecte 
de vida en comú. És per això que es posa èmfasi en 
el desenvolupament individual, en la llibertat i autono-
mia de l’individu, però també en la seva responsabilitat. 
Aquest enteniment també inspira tot el dret del menor 
i la regulació de les relacions entre els progenitors i els 
fills en potestat.

Tocant als interessos dels col·lectius especialment vul-
nerables, l’ordenament civil ha de fer possible, no obs-
tant les especials necessitats de protecció per raó d’edat 
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plementar la capacitat, ja que no ha tingut cap transcen-
dència pràctica. Per la mateixa raó, també s’ha suprimit 
la intervenció dels dos parents en seu de curatela.

El capítol 2, referit a l’autonomia de la persona en l’àmbit 
de la salut, incorpora els principis de la Llei 21/2000, de 
29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent 
a la salut i autonomia del pacient i a la documentació 
clínica, fins ara no ben reflectits ni harmonitzats en les 
disposicions, més aviat disperses, que el Codi de família 
hi dedicava en seu de tutela i de guarda de fet. En aquest 
sentit, es clarifica l’abast de la legitimació per a prendre 
decisions en substitució del pacient, se suprimeix l’au-
torització judicial que havien de demanar el tutor o els 
pares per a l’aplicació de certs tractaments mèdics a les 
persones posades en tutela o en potestat, que no exigeix 
la legislació de l’àmbit sanitari, i s’habilita a l’autoritat 
judicial per autoritzar l’aplicació de tractaments mèdics 
en favor de persones amb trastorns mentals greus que, 
sense estar incapacitades ni internades, no segueixen 
el tractament prescrit i es descompensen, amb risc im-
mediat i greu per a la seva integritat física o psíquica o 
d’altres persones. Aquest capítol es completa amb unes 
normes referides al document de voluntats anticipades i 
a l’internament per raons de trastorn psíquic, eliminant, 
pel que fa a aquest darrer, la referència a que hagi de 
tractar-se d’un establiment tancat, de manera que esdevé 
així en una norma de caire encara més tuïtiu.

b) Les institucions de protecció de la persona

La previsió que va fer l’article 3 de la Llei 29/2002, de 30 
de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya, 
en relació amb el contingut del llibre segon, diferenciant 
entre persona física i famílies, ha permès emfasitzar el 
protagonisme que han de tenir les institucions tutelars, 
donant-les-hi un tractament autònom i independent que 
les allunya, en part, de la seva consideració com a una 
mena succedani de les relacions familiars. Així, el títol 
2 del llibre segon agrupa les institucions de protecció de 
les persones majors d’edat que no es poden governar per 
sí mateixes i la protecció dels menors, en particular la 
dels menors en situació de desemparament. Juntament 
amb aquestes institucions, també s’inclou la regulació 
de l’assistència i la protecció patrimonial de persones 
discapacitades i dependents.

El capítol 1 d’aquest títol sistematitza unes disposicions 
comunes a totes les institucions de protecció i les con-
figura com a un deure que, sota el control de l’autoritat 
judicial, s’ha d’exercir en interès de la persona prote-
gida i d’acord amb la seva personalitat, procurant que 
les decisions que l’afectin responguin als seus anhels i 
expectatives.

Pel que fa a la tutela, el capítol 2 incorpora el règim 
del Codi de família, però amb algunes novetats re-
marcables. D’una banda, en la línia d’un major refor-
çament de l’autonomia de la persona −que segueix el 
camí endegat per la Llei 11/1996, de 29 de juliol, de 
modificació de la Llei 39/1991, del 30 de desembre, 
de la tutela i institucions tutelars, amb l’admissió de 
l’autotutela− es flexibilitza la resposta jurídica davant 
la pèrdua progressiva de facultats cognitives i volitives 
de la persona, admetent que, si s’havia atorgat un poder 
en previsió d’una futura situació de pèrdua de capaci-

regulació les integra −salvant les diferències que imposa 
la naturalesa de les coses− en el marc jurídic que aquest 
llibre proporciona.

iii. estruCturA i Contingut

Aquesta llei, d’un sol article, aprova el Llibre segon del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, 
i conté nou disposicions addicionals, vuit transitòries i 
tres finals. S’estructura sobre la base del Codi de Fa-
mília, del qual en reordena els continguts, n’esmena les 
errades tècniques i introdueix un nombre considerable 
de novetats adreçades a adequar l’ordenament jurídic a 
les noves necessitats socials.

El Llibre segon del Codi Civil de Catalunya es divideix 
en quatre títols, que regulen la persona física al títol 1, 
les institucions de protecció de la persona al títol 2, la 
família al títol 3 i les altres relacions convivencials al 
títol 4 amb el següent contingut.

a) La persona física

El capítol 1 del títol 1, relatiu a la personalitat civil i a 
la capacitat, col·loca la persona física en l’eix central 
del nostre ordenament civil. Als efectes del dret català,  
la personalitat civil s’adquireix des del naixement, en la 
línia del que disposa l’article 7 de la Convenció sobre els 
drets del nen, adoptada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada 
per l’Estat espanyol el 30 de novembre de 1990. De fet, 
aquesta regla no fa més que explicitar i desenvolupar el 
que ja es desprenia dels articles 196.1 i 254.2 del Codi 
de Successions, els quals, en relació amb la capacitat 
successòria, permetien entendre que l’adquisició de la 
personalitat es produeix amb tal que el concebut arribi 
a néixer. S’explicita també el principi, que ja regia en el 
nostre dret successori als articles 9 i 143.2 del Codi de 
Successions, entre d’altres, segons el qual el concebut 
té la consideració de persona per a tots els efectes que 
li siguin favorables, si arriba a néixer. Pel que fa a la 
capacitat de la persona, la llei posa l’accent en la capa-
citat natural com a criteri que fonamenta l’atribució de 
la capacitat d’obrar d’acord amb el que disposa aquest 
Codi, de manera que, combinada amb l’edat, permet 
fer-ne una valoració gradual, no estrictament seccionada 
en etapes al llarg de la vida de la persona.

S’estableix una norma sobre commoriència que exigeix 
que, perquè pugui tenir lloc a la transmissió de drets, 
el beneficiari de la successió o de la transmissió hagi 
sobreviscut al causant al menys setanta-dues hores. Es 
pretén eliminar els problemes de prova que aquestes 
situacions solen plantejar, a l’hora que es considera una 
regla més respectuosa amb la voluntat del causant que 
volia afavorir una determinada persona i no pas els he-
reus d’aquesta.

Finalment, aquest capítol es completa amb unes disposi-
cions sobre majoria i minoria d’edat i amb una completa 
regulació de l’emancipació i del règim jurídic dels actes 
del menor emancipat, que ve a omplir les llacunes fins 
ara existents. En aquesta seu, s’ha optat per suprimir la 
intervenció dels dos parents més pròxims com a com-
plementadors de la capacitat del menor emancipat en els 
casos de desacord o d’impossibilitat del que ha de com-
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què hom té cura de persona menor en situació de de-
semparament o d’una persona major d’edat en la que 
concorre causa d’incapacitació. En aquest segon cas, 
l’obligació de comunicar el fet de la guarda a l’autori-
tat judicial es limita al cas en què la persona es troba 
en un establiment residencial, sens perjudici, és clar, 
d’allò que estableix la legislació processal. A la pràctica 
s’ha pogut constatar que són excepcionals, i més aviat 
extrems, els casos en què les famílies prenen la decisió 
de sol·licitar la incapacitació de les persones ancianes 
afectades de demències senils o d’altres malalties que 
els impedeixen decidir per si mateixes. D’altra banda, 
quan la guarda de fet s’exerceix respecte d’una persona 
que es troba en potestat parental o en tutela, també s’ha 
considerat oportú que l’autoritat judicial pugui conferir 
funcions tutelars al guardador, si hi ha circumstàncies, 
com ara la durada previsible de la guarda o les necessi-
tats de la persona guardada, que ho facin aconsellable. 
L’atribució de funcions tutelars comporta la suspensió 
de la potestat o la tutela, i evita al guardador la càr-
rega, massa onerosa sobretot en un context familiar, 
d’haver d’instar la privació de la potestat o la remoció 
del tutor.

Juntament amb la disposició que permet no constituir la 
tutela si s’havia atorgat un poder en previsió de la pèr-
dua de capacitat, els canvis en relació amb la guarda de 
fet són reflex del nou model de protecció de la persona 
que dissenya aquest llibre segon. Aquest model ha estat 
guiat per la idea de considerar que la incapacitació és 
un recurs massa dràstic i, a vegades, poc respectuós 
amb la capacitat natural de la persona protegida. És per 
això mateix que el capítol sisè inclou un nou instrument 
de protecció –l’assistència– adreçat al major d’edat que 
ho necessita per a tenir cura de la seva persona o dels 
seus béns a causa de la disminució no incapacitant de 
les seves facultats físiques o psíquiques. Es parteix així 
d’una concepció de la protecció de la persona que no es 
vincula, necessàriament, als casos de manca de capa-
citat, sinó que inclou instruments que, en base al lliure 
desenvolupament de la personalitat, serveixen per a la 
protecció de les persones en situacions com la vellesa, 
la malaltia psíquica o la discapacitat. Aquest instrument 
pot ésser molt útil, també, per a determinats col·lectius 
especialment vulnerables però per als que la incapacita-
ció i l’aplicació d’un règim de tutela o curatela resulten 
desproporcionades, com ara les persones afectades per 
un retard mental lleu o altres per a les que, pel tipus 
de disminució que sofreixen, els instruments tradicio-
nals no resulten apropiats per atendre les seves neces-
sitats. En línia amb les directrius de la Recomanació  
No. R (99) 4, del Comitè de Ministres del Consell d’Eu-
ropa, de 28 de febrer de 1999, i els precedents existents 
en diferents ordenaments jurídics del nostre entorn, es 
considera que aquest model de protecció, paral·lel a la 
tutela o la curatela, pot resultar més adequat en el con-
text actual.

El capítol 7 incorpora al dret català la figura del patri-
moni protegit, que comporta l’afectació de béns aportats 
a títol gratuït per la persona constituent, així com dels 
seus rendiments i subrogats, a la satisfacció de les ne-
cessitats vitals d’una persona pel fet de trobar-se afecta-
da per discapacitat psíquica o física d’una certa gravetat 

tat, el fet que aquesta circumstància s’arribi a produir 
no durà necessàriament a l’extinció d’aquell. És a dir, 
es permet que, sense necessitat de constituir la tute-
la, l’apoderat pugui seguir tenint cura dels interessos 
de la persona que ja no es pot valer per ella mateixa. 
Això no treu, òbviament, que, en interès de la persona 
protegida, s’arribi finalment a constituir la tutela i que 
l’autoritat judicial, si li ho demana el tutor, pugui re-
soldre l’extinció del poder. Es tracta de que no sempre 
sigui necessària la incapacitació i la constitució formal 
de la tutela, que es configura com una mesura de pro-
tecció, especialment en casos de desemparament de  
l’incapaç, quan a la greu malaltia psíquica s’afegeix 
la manca, inadequació o impossibilitat de suport fa-
miliar. Paral·lelament, s’han fixat unes cauteles per a 
l’atorgament de les escriptures que contenen la delació 
feta per un mateix, ja que s’ha detectat que, amb exces-
siva freqüència, algunes escriptures de designació de  
tutor s’atorguen just abans d’instar la incapacitació, 
fet que fa planejar una ombra de sospita de captació 
de la voluntat per part del designat o, simplement, que 
l’atorgant no era plenament capaç. Per això, d’una ban-
da, es consideren ineficaces les delacions fetes per un 
mateix si l’escriptura que les conté s’ha atorgat després 
d’haver-se instat el procés sobre la seva capacitat o 
de que el ministeri fiscal n’hagi iniciat les diligències 
preparatòries; i d’una altra, es legitima les persones 
cridades per la llei per exercir la tutela o el ministeri 
fiscal per oposar-se judicialment a la designació feta 
pel propi interessat dins l’any anterior a l’inici del pro-
cediment sobre la capacitat.

S’incideix també en l’aptitud per exercir els càrrecs tute-
lars i s’adapten les normes sobre excuses a la realitat de 
la necessària i convenient especialització de les entitats 
tutelars no lucratives dedicades a la protecció de perso-
nes incapacitades. Per això es permet que les persones 
jurídiques es puguin excusar si no disposen de mitjans 
suficients per al desenvolupament adequat de la tutela 
o si les condicions personals del tutelat no s’adeqüen a 
les finalitats per les quals han estat creades. Finalment, 
en línia amb la crítica unànime que havien fet els opera-
dors jurídics, també s’ha revisat el règim de la rendició 
de comptes durant i al final de l’exercici del càrrec, de 
manera que s’hauran de retre davant l’autoritat judicial 
que va constituir la tutela.

Els capítols 3 i 4 tracten de la curatela i del defensor 
judicial, respectivament. Tot i que la curatela es concep 
com una institució complementadora de la capacitat en 
la que és la persona protegida la que actua per ella ma-
teixa, s’admet que en supòsits d’incapacitació parcial la  
sentència pugui conferir facultats d’administració a  
la persona curadora, que en aquest cas és tant com dir 
representatives. És per això que s’inclou també l’obli-
gació de retre comptes, pròpia de tota gestió de negocis 
d’altri. El capítol 4 manté el caràcter versàtil i flexible 
del defensor judicial partint de la seva configuració com 
a institució tutelar que acompleix una funció d’ajusta-
ment de les altres institucions de protecció, inclosa la 
potestat parental. Corregeix, però, algunes dissonàncies 
que presentava la regulació fins ara vigent.

El capítol 5 delimita uns contorns més precisos per a 
la guarda de fet. Aquesta es vincula ara als casos en 
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El capítol 1 regula seguidament les disposicions ge-
nerals i efectes del matrimoni, que és definit de ma-
nera ajustada al nou marc normatiu regulador del dret 
a contreure matrimoni, tot incorporant una referència 
expressa al deure d’ambdós cònjuges de contribuir a les 
responsabilitats domèstiques, inclosa la de tenir cura 
d’altres membres de la família al seu càrrec i que con-
visquin amb ells.

Precisament, el nou marc normatiu del matrimoni, 
juntament amb el de la determinació de la filiació pel 
consentiment de la dona a les tècniques de reproducció 
assistida de la seva esposa o companya i també la pos-
sibilitat d’adopció conjunta per matrimonis o parelles 
estables del mateix sexe, fan que el fill o filla pugui 
tenir dos pares o dues mares. Això ha fet imprescindi-
ble una tasca d’harmonització que permet assolir una 
major neutralitat en el llenguatge en termes de gènere. 
En aquesta línia, la major part de les referències que es 
feien al marit i la muller se substitueixen pels «cònju-
ges» i les que es feien al pare i a la mare se substitu-
eixen per «els progenitors» en el benentès que aquesta 
accepció inclou tant els pares i mares per naturalesa 
com els adoptius.

Pel que fa a les despeses familiars, s’exclouen les d’ad-
quisició i millora de l’habitatge familiar, ja que cons-
titueixen despeses d’inversió que cal vincular a la titu-
laritat de l’immoble. De fet, el Codi de família ja les 
circumscrivia a la part corresponent al valor d’ús, però 
això tampoc no esqueia amb que aquesta mateixa obli-
gació de contribució no s’apliqués també si l’habitatge 
ja pertanyia a un dels cònjuges abans del matrimoni 
o bé l’hagués adquirit a títol lucratiu durant aquest. 
D’altra banda, si l’esmentada regla de contribució es 
posava en relació amb el règim de responsabilitat per les 
obligacions contretes per raó de les despeses familiars, 
tampoc no resultava coherent que el cònjuge no titular 
pogués acabar responent d’aquesta obligació de forma 
solidària.

El règim de les adquisicions amb pacte de supervivència 
es manté en l’àmbit familiar. En la línia marcada per la 
jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, tanmateix, ja no es limita a les compravendes 
sinó que s’estén a tot tipus d’adquisició onerosa, desvin-
culant-se també dels règims econòmics matrimonials 
de separació de béns o de participació. Això no exclou, 
òbviament, la possibilitat que, dins o fora de l’àmbit 
familiar, es pugui acudir a d’altres figures certament 
properes però d’un abast i règim diferenciat, com els 
heretaments i les atribucions particulars.

D’altra banda, es desenvolupa la genèrica referència que 
el Codi de família feia, en seu de capítols matrimonials, 
als pactes en previsió d’una ruptura matrimonial. Se 
n’estableixen els requisits formals i substantius perquè 
es puguin considerar plenament vàlids i eficaços, entre 
els que destaca la possibilitat d’atorgar-los en escriptura 
que no sigui capitular i el paper cabdal que s’atribueix al 
notari que autoritza l’escriptura, perquè quedi garantit 
que els pactes, particularment de renúncia, hagin estat 
precedits de la suficient informació sobre les respectives 
situacions patrimonials i expectatives econòmiques. En 
línia amb precedents comparats en aquesta matèria, es 

o per una situació de dependència igualment severa. 
S’ha pogut detectar que, malgrat els beneficis d’índole 
fiscal previstos per la legislació estatal, els casos en què 
les famílies catalanes han fet servir aquest instrument 
han estat més aviat pocs. És per això que la regulació 
que ara es proposa, coherent amb l’objectiu d’oferir una 
protecció patrimonial a la persona beneficiària, afecta 
el patrimoni protegit a aquesta finalitat i parteix de la 
idea que aquest patrimoni no respon de les obligacions 
de la persona beneficiària, ni tampoc de les de la per-
sona constituent o de qui va fer-hi aportacions, sinó que 
únicament queda vinculat per les obligacions contretes 
per la persona administradora per atendre les necessi-
tats vitals de la persona protegida. Com a complement 
d’aquesta figura, es dissenya un règim d’administra-
ció del patrimoni protegit i de supervisió de l’activitat 
de l’administrador i la disposició addicional primera 
preveu, també, la creació del Registre de patrimonis 
protegits.

Per acabar el títol 1, el capítol 8, relatiu a la protecció 
dels menors desemparats, incorpora al llibre segon els 
aspectes civils de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, 
sobre mesures de protecció dels menors desemparats  
i de l’adopció i té en compte el nou model de protecció 
de la legislació sobre la infància i l’adolescència, en la 
qual la declaració de desemparament es reserva pels 
casos més greus, és a dir, aquells en què és necessari 
separar el menor del seu nucli familiar. En aquesta ma-
tèria, el Codi civil de Catalunya regula la protecció de 
menors desemparats en paral·lel a la resta d’institucions 
de protecció de la persona, remetent a la legislació sobre 
la infància i l’adolescència allò que es refereix als indi-
cadors de desemparament, les mesures de protecció, el 
procediment per a la seva adopció i revisió, el règim de 
recursos i les causes de cessament. A més, l’acolliment 
preadoptiu, en tant que període de prova de l’adopció, 
passa a regular-se, juntament amb aquesta, en el capítol 
5 del títol 3. S’acaba així amb la discriminació, encara 
que només ho hagi estat en termes de tècnica legisla-
tiva, derivada del fet que el règim protector dels me-
nors desemparats, és a dir, aquells respecte dels quals 
no es pot constituir una tutela ordinària, perquè en el 
seu cercle proper no hi ha persones que se’n puguin 
fer càrrec, es mantingués en una llei especial, fora de 
la norma fins ara simbòlicament més emblemàtica del 
nostre dret civil.

Tot i que se n’ha fet un ús més aviat escàs, es manté 
la legitimació de l’Administració pública per instar la 
privació de la potestat parental i es completa la regula-
ció amb una norma que considera justa causa per a la 
privació el fet que els progenitors, sense motiu suficient, 
no manifestin interès pel seu fill o filla desemparats, 
incompleixin el règim de relacions personals durant sis 
mesos o els fills menors d’edat o incapacitats pateixin 
abusos sexuals o maltractaments.

c) La família

El títol 3 manté la sistemàtica del Codi de família, lle-
vat de la important incorporació, en el primer precepte 
d’altres formes de família, com la convivència estable 
de parella, la monoparental i la reconstituïda.
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normatives més clares i unes regles que facilitessin la 
determinació de la seva procedència i càlcul. En aquest 
sentit, la nova regulació abandona tota referència a la 
compensació com a remei substitutori d’un enriquiment 
injust, prescindeix de la idea de sobrecontribució a les 
despeses familiars, implícita en la formulació del fins 
ara vigent article 41 del Codi de família, i es fonamen-
ta, senzillament, en el desequilibri que produeix entre 
les economies d’un i altre cònjuge el fet que un realitzi 
una tasca que no genera excedents acumulables i l’al-
tre sí. Per això, n’hi haurà prou amb acreditar que un 
dels dos s’ha dedicat a la casa substancialment més que 
l’altre. D’altra banda, es limita la quantia a un màxim 
d’una quarta part de la diferència dels increments pa-
trimonials obtinguts pels cònjuges durant la vigència 
del règim i s’admeten els pactes de renúncia a aquesta 
compensació estipulats fins i tot en previsió d’una futura 
ruptura matrimonial. Com a novetat, el supòsit de fet 
s’estén també als casos d’extinció del règim per mort 
d’un dels cònjuges, si és el sobrevivent el qui té dret a 
la compensació.

Pel que fa als altres règims econòmics, s’han revisat 
tant el règim de participació en els guanys com el de 
comunitat per corregir les deficiències que, a la pràctica, 
dificultaven que poguessin ser tinguts en compte com 
una alternativa al règim legal supletori.

El capítol 3 es dedica als efectes de la nul·litat del ma-
trimoni, del divorci i de la separació judicial i comença 
amb una regulació específica de les mesures provisio-
nals que s’ajusta més a les necessitats pròpies del dret 
civil català. També es regulen per primera vegada els 
anomenats acords amistosos de separació i se’n fixa el 
règim de validesa i efectes, tot remarcant-ne el caràcter 
vinculant però preveient un termini de revocació que 
pretén garantir que els acords es van prendre lliurement. 
Concretament, el cònjuge que en el moment de l’adop-
ció de l’acord no hagués disposat d’assistència lletrada 
independent pot deixar-lo sense efecte durant els tres 
mesos següents al seu atorgament o, com a màxim, 
fins al moment de la contestació de la demanda o en el 
seu cas de la reconvenció en el procés matrimonial en 
què es pretenguin fer valer. Aquesta possibilitat es jus-
tifica per l’especial context en què les parts subscriuen 
aquests acords, on sovint hi ha greus desequilibris en 
la informació disponible per a una i altra part i als que 
s’arriba en situacions d’angoixa o estrès que fan difícil 
fer una valoració objectiva dels termes convinguts i on 
existeix un risc elevat d’explotació o abús d’una part 
per l’altra.

Pel que fa a la responsabilitat dels progenitors envers 
els fills amb ocasió de la separació o el divorci, cal re-
marcar dues novetats.

La primera és que tota proposta dels progenitors sobre 
aquesta matèria s’ha d’incorporar al procés judicial en 
forma de pla de parentalitat que és un instrument per 
ordenar les qüestions principals que afecten als fills en 
la perspectiva de la separació dels progenitors i llur con-
tinuada participació en la criança i educació d’aquells. 
Sense imposar una modalitat concreta d’organització, 
encoratja els progenitors, tant si el procés es de mutu 
acord com contenciós, a organitzar per sí mateixos i 

deixa la porta oberta a la revisió de l’eficàcia del pacte 
si en el moment en què se’n pretén el compliment és 
greument perjudicial per a un cònjuge i aquest acredita 
que han sobrevingut circumstàncies que no es van pre-
veure ni es podien raonablement preveure en el moment 
del seu atorgament. Al mateix temps, es marquen uns 
límits a les facultats dispositives de les parts en les ins-
titucions on aquests pactes poden tenir més incidència, 
com ara en la prestació compensatòria i en relació amb 
la compensació per raó de treball, i es distingeix els 
acords en previsió d’un ruptura i els que es fan quan el 
matrimoni ja ha entrat en crisi. També s’ha considerat 
oportú aclarir que l’exercici de les pretensions incloses 
al pacte en previsió d’una ruptura matrimonial es poden 
fer efectives en el marc del procediment matrimonial 
contenciós posterior, sense que es pugui remetre les 
parts a un procediment declaratiu ulterior.

Finalment, en consonància amb la nova configuració 
que el llibre quart del Codi civil de Catalunya dóna 
als pactes successoris, s’ha optat per no incloure, entre 
d’altres, les normes que regulaven l’usdefruit universal 
capitular, ja que responien a un model de successió con-
tractual propi d’una economia rural que res té a veure 
amb la societat catalana d’avui. És clar, tanmateix, que 
si les parts el volen pactar ho poden fer. Semblantment, 
la completa regulació de la donació continguda avui 
al llibre cinquè ha permès simplificar les disposicions 
que fins ara es destinaven a les donacions per raó de 
matrimoni, per bé que ha calgut corregir la dissonància 
sistemàtica que suposava mantenir en aquell llibre una 
regla específica que remetia la regulació de les donaci-
ons per raó de matrimoni del Codi de família.

El capítol 2, relatiu als règims econòmics matrimonials,  
manté el règim de separació de béns com a legal suple-
tori i en conserva, amb algunes modificacions remarca-
bles, els seus trets definitoris. Es manté el principi que 
els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni 
pertanyen al cònjuge que en consti com a titular, tradi-
cionalment reforçat amb la presumpció de donació de 
la contraprestació si s’aconsegueix provar que aquesta 
prové del patrimoni de l’altre. Com a novetat, però, que-
den exclosos d’aquest règim els béns mobles destinats 
a l’ús familiar, com ara els vehicles, mobiliari, aparells 
domèstics o altres béns integrants del parament de la 
casa. En aquest tipus de béns, la mera acreditació de 
la titularitat formal, per exemple per mitjà de rebuts  
de compra, és sovint poc significativa i per això, atesa la 
destinació familiar dels béns, s’ha considerat preferible 
partir de la presumpció que pertanyen a ambdós còn-
juges per meitats indivises, sens perjudici de poder-la 
destruir per mitjans de prova més concloents.

En aquest capítol també es fa una regulació més com-
pleta i acurada de la compensació per raó de treball per 
a la casa o per a l’altre cònjuge, com a correctiu dels 
efectes gens desitjables que en ocasions produeix aquest 
règim. Fins ara, l’aplicació de la compensació per raó 
de treball ha generat força problemes degut, fonamen-
talment, a la migradesa de la regulació, cosa que ha 
comportat que a la pràctica hagi esdevingut un factor de 
difícil predicció, atès l’elevat marge de discrecionalitat 
en mans de l’autoritat judicial. S’ha estimat necessària 
una intervenció legislativa que proporcionés unes pautes 
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masclista i amb la consciència de la lluita contra aquesta 
violència, s’exclouen de tota fórmula de responsabilitat 
compartida els casos de maltractaments que directa o 
indirectament hagin repercutit en els fills.

Finalment, tot reconeixent el caràcter privilegiat de les 
relacions dels menors amb el seu entorn més proper, 
particularment amb els avis i els germans, s’estableix 
un procediment que fixa la forma en què, en cas de crisi 
matrimonial, es pot fer efectiu el dret dels fills i filles 
menors al manteniment d’aquestes relacions personals.

En quant a les mesures de transcendència econòmica, 
s’afavoreix l’estudi del cas concret, fugint d’automa-
tismes de decisió que impedeixen acords i solucions 
consensuades. La fixació d’aliments es manté com obli-
gació comuna, en tot cas, però la quantia i la forma de 
la satisfacció del mateixos s’ha de compaginar amb la 
resta de circumstàncies.

Tocant a la regulació de la pensió compensatòria, es 
mantenen els perfils de la institució tal com ja la va 
recollir el Codi de família, si bé en generalitzar-se la 
possibilitat d’abonament del dret en forma de capital 
passa a rebre el nom de prestació compensatòria. Certa-
ment, avui molts divorcis afecten matrimonis de durada 
mitjana força breu i persones relativament joves, per la 
qual cosa en general o bé tots dos hi perden semblant-
ment o bé la convivència conjugal no ha compromès 
irremeiablement les oportunitats econòmiques de cap 
d’ells. Això no ha portat, tanmateix, a alterar essencial-
ment la configuració legal de la prestació compensatò-
ria. S’ha tingut en compte que la incorporació de la dona 
al mercat de treball no ha anat paral·lela, en la pràctica, 
a un repartiment de les responsabilitats domèstiques i 
familiars entre tots dos cònjuges i que en força casos 
l’activitat laboral o professional d’un dels cònjuges se 
supedita encara a la de l’altre, fins al punt que, en de-
terminats nivells educatius i de renda, segueix essent 
habitual que un dels cònjuges, típicament la dona, aban-
doni el mercat de treball en contreure matrimoni o en 
tenir fills. Ambdues circumstàncies abonen reconèixer 
el dret a prestació compensatòria vinculant-lo al nivell 
de vida de què es gaudia durant el matrimoni, per bé 
que donant prioritat al dret d’aliments dels fills i fixant 
la quantia d’acord amb els criteris que la pròpia norma 
detalla. No obstant això, per als casos que la prestació 
se satisfà en forma de pensió, s’insisteix en el caràcter 
essencialment temporal d’aquesta, llevat que concor-
rin circumstàncies excepcionals que facin aconsellable 
acordar-la amb caràcter indefinit. En general, s’admet 
la renúncia al dret a prestació compensatòria, fins i  
tot la continguda en pactes prematrimonials, però sem-
pre en el marc general que la llei preveu per a aquests i 
amb el límit que la renúncia prèvia no pot acabar com-
prometent les necessitats bàsiques del cònjuge que té 
dret a la prestació.

Les regles sobre l’atribució de l’ús de l’habitatge fami-
liar presenten novetats importants. Tot i partir d’atri-
buir-lo, preferentment, al cònjuge a qui correspongui la 
custòdia dels fills, es posa èmfasi en que cal valorar les 
circumstàncies del cas concret. Per això, es preveu que, 
a sol·licitud de l’interessat, es pugui excloure l’atribució 
de l’ús de l’habitatge familiar si qui en seria beneficiari 

responsablement la cura dels seus fills amb ocasió de 
la ruptura, de manera que han d’anticipar els criteris de 
resolució dels temes més importants que els afectin. En 
aquesta línia es facilita la col·laboració entre els advo-
cats de cadascuna de les parts, amb psicòlegs, psiquia-
tres, educadors i treballadors socials independents, per 
que facin una intervenció focalitzada en els aspectes 
relacionals amb la ruptura abans de la presentació de la 
demanda. Es vol així afavorir la concreció dels acords, 
la transparència per a ambdues parts i la estimulació el 
compliment dels compromisos assolits.

La segona novetat és que s’abandona el principi ge-
neral de que el trencament de la convivència entre els 
progenitors significa de forma automàtica que els fills 
hagin de esser apartats d’un per quedar encomanats de 
forma individual a l’altre. Per contra s’introdueix com 
a norma que la separació no suposa, per si mateixa, 
cap modificació en el règim d’exercici de la potestat  
en cap aspecte, i tampoc en l’obligació de vetllar pels 
fils i mantenir-los en la companyia dels pares, sense per-
judici que aquesta obligació es reparteix d’una manera 
proporcionada i sempre en benefici dels menors. En de-
fecte d’una concreta distribució de les responsabilitats 
convinguda pels cònjuges en el pla de parentalitat, o si 
aquella no és aprovada, l’autoritat judicial ha de distri-
buir-les amb caràcter compartit, llevat que l’assignació 
individual de la guarda sigui més adient d’acord amb 
els interessos dels fills.

S’estima que, en general, la coparentalitat i la respon-
sabilitat parental compartida reflecteixen materialment 
l’interès del fill a seguir mantenint una relació estable 
amb tots dos progenitors. La igualtat de drets i deures 
entre els progenitors elimina les dinàmiques de gua-
nyadors i perdedors, afavorint la col·laboració en els 
aspectes afectius, educatius i econòmics. Recentment, 
França, Itàlia i Bèlgica han adoptat normes en aquesta 
direcció. Això no treu, tanmateix, que l’autoritat judicial 
ha de decidir d’acord amb les circumstàncies de cada 
cas i en funció de l’interès concret dels fills. És per això 
que la llei proporciona una sèrie de criteris que s’han 
de ponderar a l’hora de decidir sobre la ordenació del 
règim de custòdia.

El missatge de la llei és el d’afavorir les fórmules de 
coparentalitat i la pràctica de la mediació, com eina per 
garantir l’estabilitat de les relacions post ruptura entre 
els progenitors, i l’adaptació natural de les regles als 
canvis de circumstàncies, però no s’oblida que les re-
lacions familiars en la nostra societat mantenen encara 
un alt grau de masclisme. També s’ha tingut en compte 
que el paper de la mare en molts casos és qualitativa-
ment més necessari pels menors que el del pare, quan 
les dinàmiques familiars han estat construïdes sobre 
models tradicionals, tant en la idiosincràsia del nostre 
país, com en la realitat d’altres cultures que avui s’han 
incorporat a la societat catalana. Per aquest motiu es 
destaquen com criteris per a la determinació de la cus-
tòdia individual la vinculació especial dels fills amb un 
dels progenitors, i la dedicació als mateixos que la mare 
o el pare hagin tingut amb anterioritat a la ruptura.

De manera més específica, en la línia de la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
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segon ja no estableix cap tipus de diferència per raó de 
l’orientació sexual dels membres de la parella. S’amplia, 
a més, l’àmbit subjectiu d’aplicació de la normativa, in-
cloent-hi les parelles estables formades per persones 
que no podrien contreure matrimoni entre sí perquè un 
d’ells continua casat amb una altra persona. S’estima 
que, tractant-se d’una regulació fonamentalment adre-
çada a resoldre els problemes derivats del cessament de 
la convivència, un tractament desigual no té justificació. 
Es vol evitar així mateix que un nombre molt important 
de parelles quedin fora de la regulació –segons algunes 
estimacions entorn a un 30% de les parelles heterose-
xuals existents a Catalunya i un nombre indeterminat 
de parelles homosexuals– i que les conseqüències de la 
ruptura s’hagin de determinar acudint a una doctrina 
jurisprudencial de perfils massa imprecisos.

Mentre dura la convivència les relacions de la parella 
estable es regulen exclusivament pels pactes dels con-
vivents, incloent-hi, en la línia seguida per la jurispru-
dència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la 
possibilitat d’efectuar adquisicions conjuntes oneroses 
amb pacte de supervivència. S’inclouen com a novetat 
els pactes en previsió del cessament de la convivència, 
amb remissió als límits que s’estableixen per al ma-
trimoni, i una regulació del règim d’atribució de l’ús 
de l’habitatge familiar en cas de ruptura. Finalment, la 
disposició addicional sisena assenyala que els conflictes 
judicials relatius al trencament de la parella estable es 
tramiten per les regles del procediment matrimonial.

El model de regulació de la parella estable que dissenya 
el llibre segon és el més apropiat per a la societat cata-
lana actual. Certament, l’inici d’un projecte de vida en 
comú no es fa avui únicament a través del matrimoni. 
A diferència d’altres països del nostre entorn, no obs-
tant, la incidència de la convivència no matrimonial és 
relativament baixa i estudis recents constaten que en 
parelles joves es presenta com un fenomen força dife-
rent al matrimoni, a partir d’indicadors com la durada, 
l’estabilitat, la fecunditat o el grau de compromís recí-
proc palesat en actes com la posada en comú de béns 
o similars. Predomina la modalitat que la concep com 
un matrimoni a prova, bé perquè la parella es trenca o 
bé perquè es transforma en matrimoni. Aquest fet jus-
tifica prescindir d’un estatut jurídic de la convivència 
estable en parella, que és molt difícil d’harmonitzar amb 
la gran varietat de situacions que presenta aquesta rea-
litat. Naturalment, això no exclou que, quan la ruptura 
de la convivència provoca –per la seva durada, pel fet 
d’haver tingut fills en comú o, en general, per raó de 
les decisions preses per cadascun dels convivents en 
interès comú– que algun d’ells es trobi en una situació 
de necessitat, pugui obtenir de l’altre els mitjans per 
refer la seva vida. Tot plegat, a banda del dret a la com-
pensació per raó del treball per a la llar o per a l’altre 
convivent, que neix al marge de l’estatut jurídic de la 
convivència i que resulta del fet que, en interès comú, 
un ha realitzat una tasca que no ha generat excedents 
acumulables i l’altre sí.

El capítol 5, relatiu a la filiació, abraça tant la filiació 
per naturalesa com a l’adoptiva, que el Codi de família 
regulava en títols separats.

té mitjans suficients per cobrir les seves necessitats i 
les dels fills, o bé si el que ha de cedir-lo pot assumir 
i garantir suficientment el pagament dels aliments als 
fills i la prestació que pugui correspondre al cònjuge 
en una quantia que permeti cobrir les necessitats d’ha-
bitatge d’aquest. Inversament, si malgrat correspondre 
l’ús de l’habitatge per raó de la custòdia dels fills és 
previsible que la necessitat del cònjuge es perllongui 
després d’arribar els fills a l’edat de majoria, l’atribució 
de l’ús de l’habitatge familiar es pot fer inicialment per 
aquest concepte. En tot cas, l’atribució per raó de la 
necessitat és sempre temporal, sens perjudici d’instar 
les pròrrogues que s’escaiguin. Es vol sortir al pas d’una 
jurisprudència excessivament inclinada a dotar de ca-
ràcter indefinit l’atribució, a expenses dels interessos 
del cònjuge titular. La matèria es completa establint 
criteris per a la distribució de les obligacions per raó 
de l’habitatge i per a la resolució del cas, força freqüent 
a la pràctica, que algun familiar proper hagués cedit 
un immoble perquè hi anés a viure el matrimoni. Com 
ha reiterat la jurisprudència, els que ocupen l’habitatge 
familiar en condició de precaristes no poden obtenir 
una protecció possessòria superior a la que el preca-
ri proporciona a la família. Si la possessió deriva, en 
canvi, d’un títol contractual, s’ha d’estar al que resulti 
d’aquest, sens perjudici de la possibilitat de subrogació 
que preveu la legislació d’arrendaments.

En aquesta seu dels efectes de la nul·litat de matrimoni, 
del divorci i de la separació, la llei fa un desenvolupa-
ment més ampli de l’escarida crida que l’article 76.2 
del Codi de família feia a la mediació. Es parteix de 
la existència de una regulació general de la mediació 
per llei general, però es concreten aspectes especials 
dins de les institucions pròpies del dret de la persona i 
de la família, especialment en quant a la previsió de la 
confidencialitat de les mediacions prèvies a la interpo-
sició de la demanda. Hom preveu ara que en qualsevol 
fase del procediment matrimonial els cònjuges puguin 
demanar sotmetre les seves discrepàncies a mediació o 
bé que l’autoritat judicial, sense menyscapte del caràcter 
voluntari d’aquesta, pugui remetre’ls d’ofici a una sessió 
informativa sobre mediació.

El capítol 4 es dedica a la convivència estable en parella 
i substitueix íntegrament la Llei 10/1998, de 15 de juliol, 
d’unions estables de parella, de manera que es posa fi al 
tractament separat que l’ordenament català havia donat 
fins ara a les parelles estables. Com és ben conegut, la 
regulació de les parelles estables, tot i que va seguir una 
tramitació parlamentària paral·lela al Codi de família 
i es va aprovar en la mateixa sessió plenària, finalment 
es va mantenir en una llei especial. D’altra banda, amb 
l’aprovació de la Llei de l’Estat 13/2005, d’1 de juliol,  
en matèria de dret a contreure matrimoni, una part 
molt important dels objectius previstos inicialment per 
aquella llei especial han quedat superats, per tal com 
és innegable que una de les seves principals finalitats 
fou dotar d’un règim jurídic les parelles formades per 
persones que, en la legalitat anterior a la Llei 13/2005, 
d’1 de juliol, en matèria de dret a contraure matrimoni, 
tenien exclòs l’accés al matrimoni.

A diferència de la llei d’unions estables de parella, la 
regulació de la convivència estable en parella del llibre 
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adoptat aquest pugui continuar mantenint vincles amb 
la família biològica.

El capítol 6 té per objecte la potestat parental, terme 
que substitueix la «potestat del pare i de la mare» i que 
s’ajusta millor a la nova realitat jurídica que possibili-
ta l’establiment de relacions de filiació, tant per via de 
l’adopció com del consentiment a la reproducció assis-
tida, amb cònjuges o convivents en parella estable del 
mateix sexe, sense perjudici de la utilització de termes 
més moderns a l’hora de regular les conseqüències de 
la separació i el divorci.

En aquesta seu, s’incorporen, en la línia endegada per 
altres ordenaments europeus, unes previsions per donar 
resposta a les necessitats de les anomenades famílies 
recomposades o reconstituïdes, és a dir, les integrades 
per parelles que tenen al seu càrrec fills no comuns. 
Fins ara, l’adopció del fill del cònjuge o del convivent, 
que, val a dir, no sempre és possible, era l’única via de 
permetre al cònjuge o parella del progenitor biològic 
intervenir en la potestat parental sobre els fills d’aquest, 
especialment en cas de mort de l’altre progenitor o si 
aquest darrer s’havia desentès del fill i el referent patern 
o matern havia passat a ser l’actual parella de la mare o  
el pare biològic. Ara, la llei el faculta per a intervenir 
en les qüestions referides a les relacions amb els edu-
cadors, l’atenció a les necessitats ordinàries i altres de-
terminacions que afecten al menor i en les que, sovint, 
està involucrat materialment. A més de poder realitzar, 
durant la convivència, aquests actes de la vida ordinària 
en interès del fill de l’altre, es preveu la possibilitat que, 
mort el progenitor que tenia la custòdia, el vidu o vídua 
o el convivent supervivent pugui obtenir judicialment 
la custòdia dels menors amb qui vivia i exercir les fun-
cions parentals, sense haver de privar necessàriament 
de la potestat l’altre progenitor.

S’inclou una norma sobre delegació de la custòdia pels 
pares en favor de tercers, dissenyant el marc en què 
aquesta pot tenir lloc. Partint de la base, òbvia, del su-
perior interès dels fills menors, s’exigeix la concurrència 
d’un motiu suficient, que els progenitors en mantinguin 
el control efectiu de l’exercici de la custòdia i que la 
delegació es formalitzi en document públic.

Finalment, amb l’objectiu de donar una resposta clara 
als problemes derivats de la violència en les relacions 
familiars, es considera justa causa perquè l’autoritat ju-
dicial pugui suspendre o denegar les relacions personals 
dels progenitors amb els seus fills o filles menors, que 
aquests hagin estat víctimes directes o indirectes de 
violència de gènere en el marc d’aquelles relacions.

El capítol 7, relatiu als aliments d’origen familiar, manté 
la regulació del Codi de família amb pocs canvis. Pri-
merament, cal referir-se, per la seva finalitat essencial-
ment protectora i de lluita contra la xacra que suposa 
la violència de gènere, a la norma que permet demanar 
els aliments anteriors a la reclamació judicial o extra-
judicial, si aquests no es van reclamar per causa que 
fos imputable a la persona obligada a prestar-los, com 
massa sovint passa, en els casos de maltractaments a 
la persona que els havia de reclamar. En segon lloc, se 
suprimeix la incoherent regulació del dret als aliments 
dels germans, dels descendents i dels ascendents, de 

Pel que fa a la filiació per naturalesa, tot i els matisos 
que seguidament es referiran, la regulació possibilita, 
com s’havia reclamat per alguns col·lectius, l’establiment 
de la maternitat en relació amb la dona que consent la 
realització de tècniques de reproducció humana assisti-
da a l’esposa o a la companya amb la qual està convivint 
en parella estable. Evidentment, la maternitat derivada 
del mer consentiment per a la procreació assistida de la 
seva esposa o companya no és una maternitat biològica, 
per naturalesa, sinó una relació jurídica purament legal. 
Tanmateix, això no és cap novetat en el nostre ordena-
ment jurídic. Es dóna en la paternitat de l’home, casat 
o no, que presta el seu consentiment per a la procreació 
assistida de la seva esposa o parella estable. Per aquest 
motiu, s’ha cregut oportú no incorporar una nova cate-
goria jurídica per a aquest tipus de filiació i s’ha optat 
per assimilar-la, quant al tractament legal, a la paternitat 
de l’home que consent la fecundació assistida, atès que 
en ambdues el títol d’atribució es el consentiment i no la 
relació biològica. Com que la possibilitat que la mater-
nitat de l’esposa o companya que consent la fecundació 
assistida de la que serà la mare biològica quedi deter-
minada directament afecta els mitjans de determinació 
de la filiació, ha calgut afegir el consentiment per a la 
procreació assistida a la llista de títols d’atribució de 
la filiació. A partir d’aquí, s’ha considerat convenient 
estendre-li el règim d’impugnació del reconeixement 
per causa de nul·litat, cosa que estalvia una aplicació 
analògica de la legislació sobre tècniques de reproduc-
ció humana assistida.

Finalment, per esvair qualsevol dubte sobre la no apli-
cabilitat a Catalunya de les disposicions de la Llei 
d’Enjudiciament Civil que, en els processos sobre fi-
liació, exigeixen aportar un principi de prova sobre 
els fets en els quals es fonamenta l’acció, es deixa 
clar que, en el nostre dret, dita aportació no és requisit 
d’admissibilitat de la demanda; tot això, una vegada 
més, en la línia que ja havia resolt el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, seguint la tradició jurídica 
catalana.

En relació amb la filiació adoptiva, el canvi més substan-
cial es va produir amb l’aprovació de la Llei 3/2005, de 8 
d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Fa-
mília, de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i 
de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de 
mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció 
i tutela, la qual possibilità l’adopció per parelles del ma-
teix sexe. Ara s’hi introdueixen unes modificacions sis-
temàtiques, ja que s’ha optat per una regulació conjunta 
de l’adopció i de l’acolliment preadoptiu fent prevaler la 
consideració d’aquest com a període d’acoblament del 
menor amb la que ha de ser la persona o família adop-
tant. Quant a la formalització de l’acolliment preadoptiu 
es fa remissió al procediment que estableix la legislació 
sobre la infància i l’adolescència. D’altra banda, en lí-
nia amb la legislació comparada més moderna, s’im-
posa als adoptants l’obligació d’informar el fill adoptat 
sobre l’adopció, requisit indispensable perquè pugui 
exercir el seu dret a conèixer els seus progenitors bio-
lògics. Per tal de fer-lo efectiu s’estableix així mateix un  
procediment confidencial de mediació. També i excep-
cionalment, s’obren fórmules perquè en interès del fill 



Núm. 384 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de gener de 2009

23

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

El nombre de disposicions transitòries és de vuit i en 
elles s’hi regulen les diferents conseqüències pràctiques 
de la substitució del dret fins ara vigent. Pot resultar 
especialment important la disposició transitòria tercera, 
que permet acordar la revisió de les mesures adoptades 
en el procediment matrimonial en aquells aspectes en 
què la nova regulació ha obert noves possibilitats.

La llei substitueix tot el dret català de família i de la 
persona fins ara vigent i, convenientment harmonitzat 
i ajustat a les necessitats socials actuals, l’incorpora 
en el que ha de ser el text més emblemàtic del nostre 
dret civil.

Mitjançant dues disposicions finals es modifiquen una 
sèrie de disposicions dels llibres primer i cinquè del 
Codi Civil de Catalunya, a fi d’harmonitzar-ne el con-
tingut amb els criteris fixats al llibre segon i en una ter-
cera disposició s’estableix l’entrada en vigor de la llei.

ArtiCle úniC

S’aprova el llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
amb el contingut següent:

llibre segon. lA PersonA i lA fAMíliA

títol 1. lA PersonA físiCA

CAPítol 1. PersonAlitAt Civil i CAPACitAt

ArtiCle 211-1. PersonAlitAt Civil

1. La personalitat civil és inherent a la persona física 
des del naixement.

2. El concebut té la consideració de persona als efectes 
que li siguin favorables, sempre que arribi a néixer.

3. La personalitat s’extingeix amb la mort.

ArtiCle 211-2. CoMMoriènCiA

La crida a una successió o la transmissió de drets a favor 
d’una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut 
a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys 
setanta-dues hores més que la persona a qui havia de 
sobreviure.

ArtiCle 211-3. CAPACitAt

1. La capacitat d’obrar de la persona es fonamenta en 
la seva capacitat natural, d’acord amb el que disposa 
aquest Codi.

2. La capacitat d’obrar plena s’assoleix amb la majoria 
d’edat.

3. Les limitacions a la capacitat d’obrar s’interpreten de 
forma restrictiva, atenent a la capacitat natural.

ArtiCle 211-4. MAjoriA d’edAt

1. La majoria d’edat s’assoleix als divuit anys.

2. El dia del naixement es considera sencer per al còm-
put de l’edat.

manera que, amb base en el principi d’autosatisfacció 
de les pròpies necessitats, s’explicita amb caràcter ge-
neral que no tenen dret als aliments les persones que es 
troben en situació de necessitat per causa que els sigui 
imputable, mentre dura aquesta causa.

d) Altres relacions convivencials

La Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions 
convivencials d’ajuda mútua va regular les relacions 
convivencials constituïdes per parents en la línia col-
lateral o per persones simplement unides per vincles 
d’amistat o companyonia que, sense constituir una 
família nuclear, comparteixen l’habitatge, posen en 
comú el treball domèstic amb voluntat d’ajuda mútua i 
de permanència. Aquesta llei passa a integrar-se com a 
títol 4 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, amb 
algunes modificacions. La primera es refereix al propi 
nom de la institució, que ara, d’una forma més descrip-
tiva, es denomina ‘relació convivencial d’ajuda mútua’. 
Pel que fa al contingut, s’ha considerat que no esqueia 
mantenir el dret a la compensació per raó treball, que 
partia d’un estricte paral·lelisme amb el matrimoni i 
amb les parelles estables, perquè difícilment es donarà, 
atès que la finalitat de les relacions convivencials d’aju-
da mútua és posar remei a les dificultats pròpies de la 
gent gran. Igualment, s’ha eliminat la norma que, sense 
fixar cap criteri orientatiu, ni limitació temporal, per-
metia atri buir l’ús de l’habitatge de titularitat conjunta 
a algun dels cotitulars. Aquesta és una qüestió que s’ha 
de resoldre per les regles pròpies de la comunitat.

Pel que fa al pacte d’acolliment previst a la Llei 22/2000, 
de 29 de desembre, d’acolliment de gent gran, tot i que 
denota una certa inspiració en institucions de dret de fa-
mília i que dibuixa un contingut amb uns perfils extrets 
de la relació de parentiu, en la mesura que es concep 
com un contracte onerós i intervé una contraprestació ha 
de quedar fora del llibre segon i si escau integrar-se en 
el llibre sisè, relatiu a les obligacions i els contractes.

iv. PArt finAl de lA llei

Aquesta llei inclou nou disposicions addicionals, el con-
tingut de les quals és la futura constitució del Registre 
de patrimonis protegits, les mesures de conciliació del 
treball i la vida familiar del personal d’administracions 
públiques catalanes que conviu en parella estable, el 
tractament fiscal de les relacions convivencials d’ajuda 
mútua, els procediments relatius a la ruptura de parella 
estable i les especialitats processals relatives a preten-
sions patrimonials exercides dins dels processos ma-
trimonials i dins dels processos de liquidació i divisió 
de l’herència. En els dos darrers casos es persegueix 
oferir una via processal per canalitzar la reclamació de 
la compensació per raó de treball i incentivar que en 
el procés corresponent es presenti tota la documenta-
ció rellevant. A aquest efecte, es preveu que l’autoritat 
judicial pugui incorporar al procés la informació relle-
vant que consti per altres causes, pendents o resoltes, 
entre les parts. S’afegeix també una disposició sobre 
els dictàmens pericials relatius al règim d’exercici de la 
responsabilitat parental i una altra sobre els instruments 
de supervisió del règim de visites.
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o amb el tutor, o que dificulten greument l’exercici de 
la potestat parental o de la tutela.

2. La concessió judicial de l’emancipació requereix l’au-
diència prèvia de les persones que exerceixen la potestat 
parental o la tutela i l’informe del ministeri fiscal.

ArtiCle 211-11. vidA indePendent del Menor

1. El menor d’edat de més de setze anys es considera 
emancipat si viu econòmicament independent dels pro-
genitors o del tutor, amb el seu consentiment. Aquest 
consentiment es pot revocar.

2. En aquest cas, el menor necessita el complement de 
capacitat per als mateixos actes que el menor eman-
cipat.

ArtiCle 211-12. ACtes que requereixen CoMPleMent 
de CAPACitAt

1. El menor emancipat necessita el complement de ca-
pacitat per a:

a) Realitzar els actes a què es refereix l’article 236-28.

b) Acceptar el càrrec d’administrador d’una societat.

2. El complement de capacitat no es pot concedir de 
manera general, però es pot atorgar per a una pluralitat 
d’actes de la mateixa naturalesa o referits a la mateixa 
activitat econòmica, encara que siguin futurs, especi-
ficant les seves circumstàncies i característiques fona-
mentals.

3. Els actes realitzats sense el complement de capacitat 
són anul·lables a instància de la persona que havia de 
prestar-lo d’acord amb l’article 211-7 i, a partir de l’ar-
ribada a la majoria d’edat, de la persona interessada en 
el termini de quatre anys.

4. No cal el complement de capacitat en relació amb els 
béns i els drets adquirits per donació o a títol successori 
si el donant o el causant l’han exclòs expressament.

ArtiCle 211-13. MAnCA d’AtorgAMent del CoMPleMent 
de CAPACitAt

El menor emancipat pot demanar autorització judici-
al per actuar tot sol en els casos d’impossibilitat o de 
desacord entre les persones que han de prestar el com-
plement de capacitat, o si aquestes no l’atorguen sense 
causa justificada.

CAPítol 2. AutonoMiA de lA PersonA en l’àMbit de 
lA sAlut

seCCió 1. trACtAMents MèdiCs

ArtiCle 212-1. dret A lA inforMACió sobre lA sAlut

1. Tota persona té dret a ser informada de forma verí-
dica, compressible i adequada a les seves necessitats i 
requeriments sobre l’abast de qualsevol intervenció en 
l’àmbit de la seva salut, per ajudar-lo a prendre decisions 
d’una manera autònoma llevat que hagués expressat la 

ArtiCle 211-5. MinoriA d’edAt

El menor pot realitzar per si mateix, segons la seva edat 
i capacitat natural, els actes següents:

a) Els relatius als drets de la personalitat, llevat que les 
lleis que els regulin disposin altrament.

b) Els relatius a béns o serveis propis de la seva edat, 
conforme als usos socials.

c) Els altres actes que la llei li permeti.

ArtiCle 211-6. interès suPerior del Menor

1. L’interès superior del menor és el principi inspirador 
de qualsevol decisió que l’afecti.

2. El menor d’edat, d’acord amb la seva edat i capacitat 
natural i en tot cas si ha complert dotze anys, té dret a 
ser informat i escoltat abans que es prengui una decisió 
que l’afecti directament en la seva esfera personal o 
patrimonial.

3. Per a qualsevol acte del representant legal que impli-
qui alguna prestació personal del menor, es requereix el 
seu consentiment si ha complert dotze anys o si, tenint-
ne menys, té prou coneixement.

ArtiCle 211-7. eMAnCiPACió

1. El menor emancipat actua jurídicament com si fos 
major d’edat, però necessita el complement de capacitat 
per als actes que estableix l’article 211-12.

2. La capacitat del menor emancipat es complementa 
mitjançant l’assistència del cònjuge major d’edat en cas 
d’emancipació per matrimoni, dels progenitors o, en el 
seu defecte, del curador o curadora.

ArtiCle 211-8. forMes d’eMAnCiPACió

1. L’emancipació pot tenir lloc:

a) Per matrimoni.

b) Per consentiment dels que exerceixen la potestat pa-
rental o la tutela.

c) Per resolució judicial.

2. L’emancipació és irrevocable i s’ha de fer constar al 
Registre Civil. Mentre no s’inscrigui no produeix efec-
tes contra tercers.

ArtiCle 211-9. eMAnCiPACió Per ConsentiMent

1. L’emancipació pels qui exerceixen la potestat parental 
o la tutela requereix que el menor tingui almenys setze 
anys i la consenteixi. En cas d’emancipació pel titular de 
la tutela es requereix, a més, autorització judicial amb 
informe del ministeri fiscal.

2. Aquesta emancipació s’atorga en escriptura pública 
o per compareixença davant de l’autoritat judicial en-
carregada del Registre Civil.

ArtiCle 211-10. eMAnCiPACió Per resoluCió judiCiAl

1. L’autoritat judicial pot concedir l’emancipació, a sol-
licitud del menor de més de setze anys, si hi ha causes 
que fan impossible la convivència amb els progenitors 
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informació concernent a la seva salut i decidir sobre  
la realització d’aquells actes i tractaments.

2. En el document de voluntats anticipades hi poden 
constar previsions referents a la donació dels propis òr-
gans o de la despulla, i a les formes d’enterrament o a 
la incineració.

3. Pel que fa a la forma d’atorgament, al procediment 
de comunicació de les voluntats anticipades al centre 
sanitari i als seus efectes s’ha d’estar al que disposa la 
legislació especial per a l’àmbit sanitari.

4. El document de voluntats anticipades és sempre re-
vocable.

5. Si la persona atorgant d’un document de voluntats 
anticipades hagués fet delació voluntària de la seva tu-
tela d’acord amb l’article 222-3 i ambdós actes contenen 
designacions o instruccions incompatibles, prevalen les 
del document de data posterior.

seCCió 2. internAMents

ArtiCle 212-4. internAMent

L’internament d’una persona amb trastorns psíquics i/o 
amb malalties que puguin afectar la capacitat cognitiva 
en un establiment requereix autorització judicial prèvia 
si la seva situació no li permet decidir per si mateixa, 
qualsevol que en sigui l’edat.

ArtiCle 212-5. internAMent urgent

1. No cal autorització judicial prèvia si concorre causa 
d’urgència mèdica que requereixi l’internament sense 
dilació. Aquesta causa ha de ser constatada per un facul-
tatiu i s’ha de fonamentar en un risc immediat i greu per 
a la salut del malalt o per a la integritat física o psíquica  
del malalt o d’altres persones. 2. El director o directora 
de l’establiment on s’efectuï l’internament ha de comu-
nicar-lo a l’autoritat judicial del lloc on es trobi l’establi-
ment en el termini màxim de vint-i-quatre hores.

3. L’autoritat judicial ratifica o deixa sense efecte l’in-
ternament, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 763 de la 
Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, dins 
del termini de setanta-dues hores des de que rep la co-
municació.

4. En la resolució on es ratifica l’internament s’hi ha 
de fer constar el termini, que no podrà excedir els dos 
mesos, dins el qual el director o la directora de l’establi-
ment haurà d’informar periòdicament sobre la situació 
de la persona internada a fi de revisar la necessitat de 
la mesura. A petició del director o la directora de l’esta-
bliment, l’autoritat judicial pot acordar, atesa la situació 
de la persona internada, que els informes successius 
s’emetin en intervals superiors, que no podran excedir 
els sis mesos.

ArtiCle 212-6. CAnvi de CirCuMstànCies en l’internA-
Ment voluntAri

Si una persona que va consentir l’internament per raó de 
trastorn psíquic ja no està en condicions de decidir-ne 

seva voluntat de no ser-ho. Aquest dret és directament 
exigible davant dels tribunals de justícia.

2. El titular del dret a la informació és el pacient. És qui 
té el dret a permetre i autoritzar l’accés a la informació 
que fa referència a la seva salut, llevat dels casos pre-
vistos en la legislació vigent.

3. Tota persona té dret que es respecti la confidencialitat 
del les dades que fan referència a la seva salut.

4. Quan la persona es troba en un estat físic o psíquic 
que no li permet rebre la informació o comprendre-
la, aquesta s’ha de donar, en la forma prevista en la 
legislació per a l’àmbit sanitari, a la persona designada 
en el document de voluntats anticipades, a l’assistent 
legalment designat, al representant legal, a la persona 
que en té la guarda de fet, o als familiars o persones que 
hi estan vinculades, segons s’escaigui.

ArtiCle 212-2. ConsentiMent inforMAt.

1. Tota persona major de setze anys, o menor que tin-
gui maduresa intel·lectual i emocional per comprendre 
l’abast de la intervenció en la seva salut, ha de donar el 
consentiment per ella mateixa, llevat dels casos previs-
tos en la legislació específica per a l’àmbit sanitari.

2. Quan la persona es troba en un estat físic o psíquic 
que no li permet fer-se càrrec de la seva situació ni deci-
dir, el consentiment s’ha d’obtenir, en la forma prevista 
en la legislació per a l’àmbit sanitari, de les mateixes 
persones que han de rebre la informació a que es refe-
reix l’apartat 2 de l’article 212-1.

3. El consentiment atorgat és revocable per l’interessat, 
o per les persones que supleixen la seva capacitat, en 
interès del mateix.

4. Si les persones cridades a prestar consentiment per 
substitució s’hi neguen, l’autoritat judicial pot autoritzar 
la intervenció a sol·licitud del facultatiu responsable i en 
interès de la persona que no pot consentir.

5. Quan existeixi un risc immediat i greu per a la inte-
gritat física o psíquica d’una persona que pateixi un tras-
torn mental, o per a altres persones del seu entorn, l’au-
toritat judicial pot autoritzar l’aplicació de tractaments 
mèdics sense el consentiment del malalt sempre que la 
gravetat clínica del trastorn li impedeixi la competència 
mental necessària. En tot cas el tribunal ha d’escoltar 
la persona afectada i rebre l’informe d’un facultatiu del 
que es derivi la necessitat de la mesura. L’emissió de 
l’informe mèdic ha d’ajustar-se al protocol d’intervenció 
que, per a aquest tipus de casos, aprovi l’autoritat sanità-
ria. L’autorització judicial ha de contenir un termini, que 
no pot excedir de dos mesos, dins del qual el facultatiu 
ha d’informar de la situació de la persona afectada a fi 
de revisar la necessitat de la mesura.

ArtiCle 212-3. doCuMent de voluntAts AntiCiPAdes

1. La persona major d’edat amb plena capacitat d’obrar 
pot expressar en document de voluntats anticipades les 
instruccions per a la realització d’actes i tractaments 
mèdics, per al cas que es trobi en una situació en què 
no pugui decidir-ho per sí mateixa. També pot desig-
nar la persona que, en substitució seva, ha de rebre la 
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i incapacitat, l’autoritat judicial, d’ofici, a instància dels 
ministeri fiscal, dels titulars de les funcions de protec-
ció, de la pròpia persona protegida o de les persones 
cridades a l’exercici de la tutela d’acord amb l’article 
222-9, pot acordar, en qualsevol moment, les mesures 
que estimi necessàries per al control del bon funciona-
ment de la institució de protecció.

2. Pel seguiment de la evolució i de les condicions de 
vida de les persones i en relació a mesures de control  
de la gestió patrimonial l’autoritat judicial pot requerir 
la intervenció d’especialistes, que tindran la considera-
ció d’auxiliars dels tribunals.

3. Per facilitar el compliment de les funcions d’autorit-
zació d’actes de disposició i gravamen de béns i drets de 
la persona sotmesa a tutela o guarda de fet, i de control 
dels actes d’igual naturalesa realitzats per representació 
en virtut de poders preventius, el tutor ha d’acompanyar 
a l’expedient judicial un informe tècnic elaborat per un 
agent de la propietat immobiliària, per un economista, 
o per un censor jurat de comptes o auditor independent, 
segons la naturalesa del negoci jurídic, quan la reper-
cussió econòmica del mateix superi els 50.000 euros, o 
els comptes anuals superin els 90.000 euros d’ingressos 
bruts. Tenen la consideració d’independents els profes-
sionals imparcials designats pels col·legis professionals 
d’entre llistats o censos predeterminats.

CAPítol 2. lA tutelA

seCCió 1. disPosiCions generAls

ArtiCle 222-1. Persones que s’hAn de PosAr en tutelA

1. S’han de posar en tutela:

a) Els menors no emancipats que no estiguin en po-
testat.

b) Els incapacitats, quan la sentència així ho determina.

2. No cal posar en tutela les persones majors d’edat 
que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent 
de caràcter físic o psíquic, no poden governar-se per sí 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat en escriptura 
pública un apoderat perquè tingui cura dels seus interes-
sos. En aquest cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat 
del poderdant no comporta l’extinció del poder, amb tal 
que aquest s’hagi atorgat en contemplació de la futura 
situació d’incapacitat. Si en interès de la persona pro-
tegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat judicial 
pot, en aquell moment o amb posterioritat, a instància 
del tutor, acordar l’extinció del poder.

ArtiCle 222-2. forMes de delACió

La tutela es defereix per:

a) Testament o codicil.

b) Escriptura pública.

c) Resolució judicial.

la continuació per haver canviat de manera significativa 
les circumstàncies clíniques o el risc associat al tras-
torn, el director o la directora de l’establiment ho ha 
de comunicar a l’autoritat judicial perquè en ratifiqui 
la continuació d’acord amb el que preveu l’apartat 3 de 
l’article 212-5.

seCCió 3. deCisions sobre el ProPi Cos

ArtiCle 212-7. deCisions sobre el ProPi Cos

La lliure decisió de les persones és determinant en les 
qüestions que puguin afectar la seva dignitat, integritat i 
benestar físic i mental i en particular pel que fa al propi 
cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

títol 2. instituCions de ProteCCió de lA PersonA

CAPítol 1. disPosiCions CoMunes

ArtiCle 221-1. funCió de ProteCCió

Les funcions de protecció de les persones menors d’edat 
i de les que no es poden governar per sí mateixes, si no 
estan en potestat parental, i de les persones que neces-
siten assistència, s’exerceixen sempre en interès de la 
persona protegida, d’acord amb la seva personalitat, i 
s’adrecen a la cura de la seva persona, l’administració 
o defensa dels seus béns i interessos patrimonials i a 
l’exercici dels seus drets.

ArtiCle 221-2. deure d’exerCiCi

1. L’exercici de les funcions de protecció constitueix 
un deure i té caràcter personalíssim. Només se n’admet 
l’excusa en els casos previstos per l’article 222-17.

2. Les persones titulars d’aquestes funcions només po-
den atorgar poders especials per a actes concrets o per a 
una pluralitat d’actes de la mateixa naturalesa o referits 
a la mateixa activitat econòmica.

ArtiCle 221-3. grAtuïtAt

Les persones titulars de les funcions de protecció exer-
ceixen els seus càrrecs de forma gratuïta, llevat dels 
casos en què es prevegi expressament una remuneració. 
Tanmateix, tenen dret al reemborsament de les despeses 
i a la indemnització de danys per raó d’aquest exercici a 
càrrec del patrimoni de la persona protegida.

ArtiCle 221-4. obligACió d’inforMAr i esColtAr lA Per-
sonA ProtegidA

Les persones titulars d’aquestes funcions han d’infor-
mar i escoltar la persona protegida d’acord amb el que 
disposa l’article 211-6 si és menor i, si es tracta d’una 
persona major d’edat, sempre que tingui prou conei-
xement.

ArtiCle 221-5. Mesures de Control

1. Sens perjudici de les mesures de control previstes 
per la persona interessada o pels progenitors del menor 
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ArtiCle 222-8. noMenAMent

1. Si es constitueix la tutela, l’autoritat judicial ha de 
nomenar la persona o persones designades en l’acte de 
delació voluntària.

2. Tanmateix, ateses les circumstàncies del cas i a ins-
tàncies del ministeri fiscal o d’alguna de les persones 
cridades per la llei a exercir la tutela d’acord amb l’ar-
ticle 222-9, pot prescindir d’aquella designació en els 
supòsits següents:

a) Si s’ha produït una modificació sobrevinguda de les 
causes explicitades o que presumiblement van ser tingu-
des en compte en efectuar l’acte de delació voluntària.

b) Si l’acte de delació voluntària es va fer dins l’any 
anterior a l’inici del procediment relatiu a la capacitat 
de la persona protegida o a l’inici pel ministeri fiscal de 
les diligències preparatòries.

seCCió 3. delACió judiCiAl

ArtiCle 222-9. ordre de lA delACió

1. La designació correspon a l’autoritat judicial quan no 
hi ha persona designada per acte de delació voluntària o 
bé no procedeix el seu nomenament o s’excusa o cessa 
per qualsevol causa.

2. En aquest cas, l’autoritat judicial prefereix per a la 
tutela:

a) El cònjuge o convivent en parella estable de la per-
sona incapacitada, si hi ha convivència.

b) Els descendents majors d’edat de la persona inca-
pacitada.

c) Els ascendents del menor o incapacitat, llevat que es 
prorrogui o rehabiliti la potestat parental.

d) En cas de mort del progenitor del menor o incapaci-
tat, el cònjuge o convivent en parella estable d’aquell, si 
conviu amb la persona que ha de ser posada en tutela.

e) Els germans del menor o incapacitat.

3. No obstant això, si ho estima més convenient per als 
interessos de la persona menor o incapacitada, l’auto-
ritat judicial, en resolució motivada, pot alterar l’ordre 
establert o elegir una altra persona, com ara la que ha 
actuat com a assistent o com a guardadora de fet, o 
les que es presentin voluntàriament per a assumir els 
càrrecs indicats.

4. Quan existeixin pluralitat de persones que poden 
fer-se càrrec de l’acompliment de la tutela, l’autoritat 
judicial pot remetre les parts a una sessió informativa 
sobre la mediació familiar, amb la finalitat de que es 
pugui assolir un acord respecte de la persona proposada 
per ocupar el càrrec. Si en aquests casos es distribuïssin 
les funcions tutelars en l’àmbit personal i en el patri-
monial, es pot proposar al tribunal la constitució dels 
òrgans familiars de control que els interessats conside-
rin necessaris.

5. Si no hi ha persones de l’entorn familiar o comunitari 
ni altres persones jurídiques, públiques o privades sense 

seCCió 2. delACió voluntàriA

ArtiCle 222-3. delACions fetes Per un MAteix

1. Per al cas que pugui arribar a ser declarada inca-
paç, qualsevol persona amb plena capacitat d’obrar pot 
nomenar o excloure, en escriptura pública, una o més 
persones per a l’exercici dels càrrecs tutelars. També pot 
fer disposicions respecte del funcionament i el contingut 
del règim de protecció que pugui ser escaient, especial-
ment pel que fa a la cura de la seva persona.

2. L’atorgament d’un acte de delació tutelar posterior 
revoca l’anterior en tot allò que el modifiqui o hi resulti 
incompatible.

3. Són ineficaces les delacions fetes per un mateix ator-
gades des que s’insta el procés sobre la seva capacitat o 
el ministeri fiscal n’inicia les diligències preparatòries.

ArtiCle 222-4. tutelA deferidA Pels titulArs de lA 
PotestAt PArentAl

1. Els titulars de la potestat parental poden ordenar, 
amb l’abast establert per l’article 222-3, la tutela dels 
seus fills o filles menors no emancipats i, si en tenen la 
potestat prorrogada o rehabilitada, la dels fills o filles 
emancipats o majors d’edat incapacitats. També poden 
establir òrgans de supervisió de l’exercici de la tutela, 
designar les persones que els hagin d’integrar i les regles 
que regiran el funcionament d’aquests òrgans.

2. En aquest cas, la delació de la tutela es pot fer mitjan-
çant escriptura pública, testament o codicil, i de manera 
individual o conjunta.

ArtiCle 222-5. ConCurrènCiA de noMenAMents o d’ex-
Clusions

En cas de concurrència de nomenaments o d’exclusions 
fets pels titulars de la potestat parental, és preferida la 
voluntat de qui l’ha exercit en darrer lloc, sens perjudici, 
si és el cas, de l’eficàcia del nomenament fet per l’altre 
del titular de l’administració especial dels béns que ell 
mateix hagi disposat per donació, herència o llegat a 
favor del menor o incapaç.

ArtiCle 222-6. substituts

1. En els actes de delació voluntària de càrrecs tutelars, 
es poden designar substituts.

2. Si es designen com a substitutes diverses persones 
i no s’especifica l’ordre de substitució, es prefereix la 
designada en el document posterior i, si n’hi ha més 
d’una, la designada en primer lloc.

ArtiCle 222-7. insCriPCió

1. Les delacions de les tuteles atorgades en escriptura 
pública en ús de les facultats establertes pels articles 
222-3 i 222-4 s’inscriuen en el Registre de Nomena-
ments Tutelars no Testamentaris, sens perjudici de la 
inscripció, si escau, en el Registre Civil.

2. El notari que autoritzi l’escriptura ho comunica d’ofi-
ci als registres esmentats a l’apartat anterior, d’acord 
amb la seva normativa específica.
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ArtiCle 222-14. APtitud Per A exerCir CàrreCs tu-
telArs

Poden ser titulars de la tutela o de l’administració pa-
trimonial les persones físiques que tinguin capacitat 
d’obrar plena i no incorrin en algunes de les causes 
d’ineptitud següents:

a) Estar o haver estat privades o suspeses de l’exercici de 
la potestat o de la custòdia per resolució administrativa 
o judicial ferma.

b) Haver estat remogudes d’una tutela per una causa que 
els fos imputable.

c) Estar complint una pena privativa de llibertat.

d) Estar en situació declarada de concurs i no haver estat 
rehabilitades, llevat que la tutela no inclogui l’adminis-
tració dels béns.

e) Haver estat condemnades per qualsevol delicte que 
faci suposar fonamentadament que no desenvoluparan 
la tutela de manera correcta.

f) Observar una conducta que pugui perjudicar la for-
mació del menor o la cura de l’incapacitat.

g) Estar en situació d’impossibilitat de fet per a exercir 
el càrrec.

h) Tenir enemistat amb la persona tutelada, tenir o ha-
ver tingut amb ella plets o importants conflictes d’in-
teressos.

i) No disposar de mitjans de vida coneguts.

ArtiCle 222-15. tutelA Per Persones jurídiques

1. Poden ser titulars de la tutela les persones jurídiques 
sense afany de lucre que es dediquin a la protecció de 
persones menors o incapacitades i que reuneixin els re-
quisits establerts per la normativa vigent.

2. Les persones jurídiques han de notificar a l’entitat 
pública competent el nomenament i el cessament com 
a tutores en el termini de quinze dies des que hagin 
tingut lloc.

3. Les persones jurídiques han d’assignar una o més 
persones físiques perquè es responsabilitzin del benestar 
de la persona posada en tutela. Aquestes persones no 
han d’estar incurses en cap de les situacions d’ineptitud 
previstes per l’article 222-14.

4. Les persones jurídiques desqualificades per l’Admi-
nistració no poden ser tutores ni administradores pa-
trimonials.

5. L’exercici de la tutela per l’entitat pública competent 
es regeix per la seva legislació específica i, en el seu 
defecte, per les disposicions d’aquest Codi.

ArtiCle 222-16. exClusió Per ConfliCte d’interessos

No poden ser titulars de la tutela ni de l’administració 
patrimonial, ni executores materials de les funcions tu-
telars, les persones físiques o jurídiques privades que es 
trobin en una situació de conflicte d’interessos amb la 
persona protegida. En particular, no ho poden ser les 
que prestin en virtut d’una relació contractual serveis 

ànim de lucre, que puguin assumir satisfactòriament la 
tutela, l’autoritat judicial havent constatat el desempara-
ment, la defereix a l’entitat pública competent.

ArtiCle 222-10. tutelA de gerMAns

La delació judicial de la tutela de germans ha de recaure 
en una mateixa persona, llevat que les circumstàncies 
justifiquin una resolució diferent.

ArtiCle 222-11. sePArACió de l’AdMinistrACió PAtriMo-
niAl

1. En constituir la tutela, l’autoritat judicial pot separar 
la tutela de la persona de l’administració dels béns, de-
signar els titulars d’ambdós càrrecs i fixar el seu àmbit 
de competència.

2. L’autoritat judicial, d’ofici o a sol·licitud del tutor, del 
ministeri fiscal o de la persona posada en tutela, pot 
nomenar administrador patrimonial en el decurs de la 
tutela si el patrimoni de la persona posada en tutela 
assoleix una importància considerable o es dóna una 
altra causa que ho fa necessari.

ArtiCle 222-12. reMunerACió

1. La persona interessada o els titulars de la potestat 
parental, en l’acte de delació voluntària de la tutela, o 
l’autoritat judicial, en la resolució de nomenament, po-
den fixar una remuneració per al tutor, i si és el cas, per 
a l’administrador patrimonial, sempre que el patrimoni 
de la persona posada en tutela ho permeti.

2. L’autoritat judicial pot modificar la quantia de la re-
muneració si resulta excessiva o insuficient ateses les 
circumstàncies de la tutela.

seCCió 4. ConstituCió i exerCiCi

ArtiCle 222-13. Persones obligAdes A ProMoure’n lA 
ConstituCió

1. Les persones indicades en l’article 222-9 i les per-
sones o les institucions que tinguin en llur guarda un 
menor o una persona que s’ha de posar en tutela, estan 
obligades a promoure’n la constitució i responen dels 
danys i perjudicis que causin a aquella persona si no 
la promouen.

2. L’entitat pública competent en matèria de protecció 
de menors ha d’instar la constitució de la tutela dels 
menors desemparats al seu càrrec si hi ha persones que 
la puguin assumir en interès d’aquells.

3. El ministeri fiscal també ha de demanar la constitució 
de la tutela, o disposar-la d’ofici l’autoritat judicial, si 
s’assabenten que hi ha alguna persona que s’ha de posar 
en tutela en l’àmbit de la seva jurisdicció.

4. Qualsevol persona que conegui aquesta circumstàn-
cia ha de posar-la en coneixement de l’autoritat judicial 
o del ministeri fiscal.
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ArtiCle 222-21. Contingut de l’inventAri

1. L’inventari ha de descriure amb detall els béns, crè-
dits, càrregues i deutes que integren el patrimoni objecte 
de la tutela, incloent-hi, si és el cas, els béns l’adminis-
tració dels quals hagi estat encomanada a un adminis-
trador especial. Si la tutela o l’administració comprèn 
alguna empresa mercantil, s’hi ha d’incorporar també 
l’inventari i els darrers comptes anuals d’aquesta.

2. El titular de la tutela i, si és el cas, l’administrador 
patrimonial que no incloguin en l’inventari els crèdits 
que la persona tutelada tingui contra ells han de ser re-
moguts del càrrec. Si l’omissió es refereix a un crèdit a 
favor d’aquells, s’entén que el crèdit ha estat renunciat.

ArtiCle 222-22. diPòsit de vAlors i objeCtes PreCiosos

La persona que exerceix la tutela o, si és el cas, l’admi-
nistració patrimonial ha de dipositar o tenir en lloc se-
gur els valors, les joies, les obres d’art i d’altres objectes 
preciosos de la persona posada en tutela, i posar el fet 
en coneixement del jutjat.

ArtiCle 222-23. desPeses

Les despeses originades per la realització de l’inventari, 
la prestació de caució i les mesures de control establer-
tes per l’article 221-5 són a càrrec del patrimoni de la 
persona posada en tutela.

ArtiCle 222-24. noMbre de titulArs

La tutela s’exerceix per una sola persona, llevat dels 
casos següents:

a) Quan la persona interessada o els titulars de la potes-
tat parental hagin designat dues persones per a l’exercici 
del càrrec.

b) Quan la tutela correspongui a una persona casada 
o que convisqui en parella estable, i es cregui conve-
nient que el cònjuge o l’altre membre de la parella també 
l’exerceixin.

ArtiCle 222-25. tutelA ConjuntA

En els casos en què hi hagi dos tutors, la tutela s’exer-
ceix en la forma que s’estableixi en constituir-la. Si no 
hi ha especificació, ambdós han d’actuar conjuntament 
però qualsevol d’ells pot realitzar els actes que, d’acord 
amb les circumstàncies, pot considerar-se normal que 
siguin exercits per un de sol, i també els actes de ne-
cessitat urgent.

ArtiCle 222-26. distribuCió de funCions entre tutor 
i AdMinistrAdor

Si hi ha un administrador patrimonial, el tutor només 
s’ocupa de l’àmbit personal. Les decisions que concer-
neixin tant l’àmbit personal com el patrimonial s’han 
de prendre conjuntament.

ArtiCle 222-27. desACords

Els desacords entre els tutors o entre el titulars de la 
tutela i de l’administració patrimonial, quan hagin d’ac-
tuar conjuntament, es resolen judicialment, en ambdós 

assistencials, residencials o de naturalesa anàloga a la 
persona protegida.

ArtiCle 222-17. exCuses

1. Es poden al·legar com a excuses per a no exercir càr-
recs tutelars l’edat, la malaltia, la manca de relació amb 
la persona que s’ha de posar en tutela, les derivades de 
les característiques de l’ocupació professional del de-
signat o qualsevol altra que faci especialment feixuc o 
pugui afectar el bon exercici de la tutela.

2. Les persones jurídiques poden excusar-se si no dis-
posen de mitjans humans i materials suficients per al 
desenvolupament adequat de la tutela o si les condicions 
de la persona que s’ha de posar en tutela no s’adeqüen a 
les finalitats per a les que han estat creades.

ArtiCle 222-18. Al·legACió i ACCePtACió de l’exCusA

1. L’excusa s’ha d’al·legar en el termini de quinze dies 
comptadors de la notificació del nomenament. Quan 
l’excusa sobrevé posteriorment, s’ha d’al·legar amb la 
màxima diligència possible.

2. La persona que s’excusa després d’haver acceptat el 
càrrec ha d’exercir-lo fins que l’autoritat judicial accepti 
l’excusa.

3. Simultàniament a l’acceptació de l’excusa, l’autori-
tat judicial nomena una altra persona per a exercir el 
càrrec.

4. L’acceptació de l’excusa comporta la pèrdua del que 
s’hagués donat o llegat en consideració al nomenament. 
Si es produeix de manera sobrevinguda, l’autoritat judi-
cial en pot acordar la pèrdua total o parcial, ateses les 
circumstàncies del cas.

ArtiCle 222-19. CAuCió

Abans de donar possessió d’un càrrec tutelar, l’autoritat 
judicial pot exigir caució a la persona designada per a 
exercir-lo. En qualsevol moment i per justa causa, pot 
deixar-la sense efecte o modificar-la.

ArtiCle 222-20. inventAri

1. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han 
de fer inventari del patrimoni de la persona posada en 
tutela, en el termini de dos mesos comptadors des de 
la presa de possessió del càrrec. L’autoritat judicial pot 
prorrogar aquest termini per causa justa, fins a un mà-
xim de dos mesos més.

2. L’inventari s’ha de formalitzar judicialment o no-
tarialment. En aquest segon cas, el tutor i, si n’hi ha, 
l’administrador patrimonial, n’ha de dipositar una còpia 
en el jutjat que ha constituït la tutela.

3. El ministeri fiscal i la persona posada en tutela, si té 
prou coneixement i en tot cas si es tracta d’un menor de 
més de dotze anys, han d’ésser convocats a la formalit-
zació de l’inventari.

4. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han 
de lliurar còpia de l’inventari a la persona posada en 
tutela, si té prou coneixement i, en tot cas, si té més de 
dotze anys i es tracta de tutela de menor.
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amb indicació de l’estat de salut, el lloc de residència i 
de la seva situació personal i familiar.

ArtiCle 222-32. CAuses de reMoCió

1. La persona titular de les funcions tutelars i, si és el 
cas, de l’administració patrimonial ha de ser remogu-
da del càrrec per causa sobrevinguda d’ineptitud, per 
incompliment dels deures inherents al càrrec o per 
negligència en l’exercici. La persona titular de les fun-
cions tutelars també pot ésser remoguda si es produei-
xen problemes de convivència greus i continuats amb 
la persona posada en tutela.

2. L’autoritat judicial pot ordenar la remoció d’ofici o a 
sol·licitud del ministeri fiscal, de la persona posada en 
tutela, del tutor o de l’administrador, aquests darrers, 
l’un en relació amb l’altre i de les persones obligades a 
demanar la constitució de la tutela.

3. Abans de resoldre sobre la remoció, l’autoritat judicial 
ha d’escoltar la persona afectada, les que poden instar la 
remoció i la persona posada en tutela, si té prou conei-
xement i, en tot cas, si té més de dotze anys i es tracta 
de tutela de menor.

ArtiCle 222-33. noMenAMent de nou CàrreC tutelAr

1. La resolució que ordena la remoció ha de contenir el 
nomenament de la persona que ha d’ocupar el càrrec 
en substitució de la que ha estat remoguda. Mentre no 
recaigui aquesta resolució, s’ha de designar un defensor 
judicial.

2. Ateses les circumstàncies del cas, l’autoritat judicial 
pot acordar que el remogut de la tutela o de l’administra-
ció patrimonial perdi, totalment o parcialment, allò que 
hom li hagi deixat en consideració al nomenament.

seCCió 5. Contingut de lA tutelA

ArtiCle 222-34. deure de CurA i de ProCurAr Ali-
Ments

1. El tutor ha de tenir cura de la persona posada en tutela 
i li ha de procurar aliments, si els recursos econòmics 
d’aquesta no són suficients.

2. L’administrador patrimonial, si n’hi ha, ha de facilitar 
al tutor els recursos perquè pugui complir adequada-
ment les seves obligacions. En cas de desacord sobre 
aquesta qüestió, l’autoritat judicial resol d’acord amb el 
que disposa l’article 222-27.

ArtiCle 222-35. relACió PersonAl

1. El tutor ha de tractar la persona posada en tutela amb 
la major consideració i ambdós s’han de respectar mú-
tuament.

2. La persona posada en tutela, si és menor d’edat, ha 
d’obeir el seu tutor i pot ser corregida de manera pro-
porcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la 
seva dignitat, sense que li puguin ser imposades sanci-
ons humiliants ni que atemptin contra els seus drets. A 

casos sense recurs ulterior i amb audiència prèvia dels 
afectats i de la persona tutelada, si té prou coneixement 
i, en tot cas, si té més de dotze anys i es tracta de tutela 
de menor.

ArtiCle 222-28. ConfliCte d’interessos

En el cas de conflicte d’interessos amb la persona po-
sada en tutela, si hi ha dos tutors o una persona titular 
de la tutela i una altra de l’administració patrimonial, 
la persona afectada és substituïda per l’altra. Si només 
hi ha un titular de la tutela o si el conflicte d’interessos 
també hi és en relació amb la persona que l’hauria de 
substituir, l’autoritat judicial nomena un defensor ju-
dicial.

ArtiCle 222-29. CessAMent d’un tutor

1. En el cas que hi hagi dos tutors o una persona titular 
de la tutela i una de l’administració patrimonial, si per 
qualsevol causa cessa una d’elles, la tutela o l’adminis-
tració és continuada per l’altra. Aquesta ha de posar-ho 
en coneixement de l’autoritat judicial, a fi que designi 
substitut.

2. Les persones obligades a demanar la constitució de la 
tutela estan obligades a posar el fet en coneixement de 
l’autoritat judicial i també pot fer-ho la persona posada 
en tutela.

ArtiCle 222-30. CoMPtes AnuAls

1. La persona titular de la tutela i, si és el cas, la de l’ad-
ministració, han de retre anualment els comptes de la 
tutela dins els sis primers mesos de l’exercici següent. 
Malgrat tot, si el patrimoni de la persona tutelada és 
d’entitat reduïda, l’autoritat judicial, després de la pri-
mera rendició de comptes anuals, pot disposar, amb 
l’audiència prèvia de la persona posada en tutela, si té 
prou coneixement o sempre si ha complert dotze anys i 
es tracta de tutela de menor, que les successives es du-
guin a terme per períodes més llargs, que no ultrapassin 
els tres anys.

2. La rendició de comptes a què fa referència l’apartat 1 
s’ha de fer davant l’autoritat judicial que va constituir la 
tutela, amb intervenció del ministeri fiscal.

3. En els casos en els quals el volum d’ingressos bruts 
del tutelat superi la quantitat de 100.000 euros anuals, 
o que percebi rendes de pensions, plans de pensions o 
altres rendiments periòdics superiors, en conjunt, als 
7.500 euros mensuals, una auditoria independent ha de 
donar el vistiplau als comptes anuals.

4. La rendició anual de comptes consisteix en un estat 
detallat d’ingressos i despeses, un inventari de l’actiu 
i el passiu del patrimoni a la fi de l’exercici i el detall 
dels canvis en relació amb l’inventari de l’any anterior, 
acompanyat dels justificants corresponents.

ArtiCle 222-31. inforMe sobre lA situACió PersonAl

Amb ocasió de la rendició de comptes, la persona titular 
de la tutela ha d’informar detalladament dels canvis re-
llevants que s’hagin produït en la persona incapacitada 
posada en tutela, des de l’anterior rendició de comptes, 
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ArtiCle 222-40. béns subjeCtes A AdMinistrACió esPeCiAl

1. Queden subjectes a administració especial els béns 
adquirits per la persona posada en tutela per donació, 
herència o llegat, quan el donant o causant així ho ha 
ordenat i ha nomenat la persona que ha d’exercir-la.

2. El nomenament d’una persona per a l’administració 
especial no és eficaç mentre no s’hagi acceptat la dona-
ció, l’herència o el llegat.

3. Són aplicables als titulars de l’administració especial 
les normes relatives a la tutela quant a aptitud, excusa 
i remoció dels tutors, i també en allò que fa referència 
a l’administració i la disposició dels béns afectats i a 
la responsabilitat dels qui actuen com administradors 
patrimonials, si en manquen d’altres establertes pel do-
nant o causant.

ArtiCle 222-41. AdMinistrACió Per lA PersonA tutelAdA

El menor de més de setze anys administra els béns que 
adquireix amb la seva activitat que generi benefici i ne-
cessita l’assistència del tutor en els supòsits que preveu 
l’article 222-42.

ArtiCle 222-42. ACtes que requereixen AutoritzACió 
judiCiAl

1. El titular de la tutela o de l’administració patrimonial 
necessita autorització judicial per a:

a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, 
drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns 
de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se 
en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la 
subrogació tingui lloc per finançar l’adquisició del bé.

b) Alienar o renunciar drets reals sobre els béns esmen-
tats a la lletra a), amb l’excepció de les redempcions de 
censos.

c) Alienar o gravar valors, accions o participacions so-
cials. No cal l’autorització, però, per a alienar, almenys 
pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni 
per a alienar els drets de subscripció preferent.

d) Renunciar crèdits.

e) Renunciar donacions, herències o llegats; acceptar 
llegats i donacions modals o oneroses.

f) Donar i prendre diners en préstec, llevat que aquest 
es constitueixi per finançar l’adquisició d’un bé.

g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un 
termini superior a quinze anys.

h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia 
d’obligacions alienes.

i) Constituir o adquirir la condició de soci o sòcia en 
societats que no limitin la responsabilitat de les perso-
nes que en formin part, i també dissoldre, fusionar o 
escindir aquestes societats.

j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir 
en qüestions relacionades amb els béns o els drets indi-
cats en aquest apartat.

aquest objecte, el tutor pot sol·licitar l’assistència dels 
poders públics.

ArtiCle 222-36. deure d’eduCACió.

1. El tutor té el deure d’educar i proporcionar una for-
mació integral a la persona posada en tutela, si escau a 
la seva edat i situació personal.

2. Per a adoptar decisions relatives a l’educació, el tu-
tor necessita l’autorització judicial si la persona posada 
en tutela té més de dotze anys i manifesta una opinió 
diversa.

3. Cal l’autorització judicial per internar la persona po-
sada en tutela en un centre o en una institució d’educa-
ció especial.

ArtiCle 222-37. deures resPeCte de lA PersonA inCA-
PACitAdA

1. El tutor assegura el benestar moral i material de la 
persona incapacitada i respecta tant com sigui possible 
els desigs que aquesta pugui expressar d’acord amb la 
seva capacitat natural.

2. El tutor ha de fer tot el que calgui per a afavorir la re-
cuperació de la capacitat de la persona posada en tutela 
i la seva inserció en la societat o, si això no fos possible, 
per a prevenir el seu empitjorament i per a mitigar les 
conseqüències de la incapacitat.

ArtiCle 222-38. lloC de residènCiA i doMiCili

1. El tutor pot establir el lloc de residència de la persona 
posada en tutela.

2. El tutor ha de conviure amb el menor posat en tutela. 
Amb motiu suficient, l’autoritat judicial pot autoritzar 
que la persona posada en tutela resideixi en un lloc di-
ferent, havent-la escoltat prèviament.

3. En el cas que el tutor sigui una persona jurídica haurà 
de comunicar a l’autoritat judicial el lloc de residència 
de la persona tutelada.

4. El domicili de la persona posada en tutela és el del 
tutor, si n’hi ha més d’un i tenen domicilis diferents, el 
d’aquell amb qui convisqui, llevat que en la constitució 
de la tutela o per resolució judicial posterior s’hagi dis-
posat altrament.

ArtiCle 222-39. AdMinistrACió dels béns

1. En l’exercici de les funcions respectives, la perso-
na titular de la tutela, de l’administració patrimonial o 
l’apoderada d’acord amb l’apartat 2 de l’article 222-1, 
actuen amb la diligència d’un bon administrador i res-
ponen pels danys causats per la seva actuació.

2. L’acció per a reclamar aquesta responsabilitat pres-
criu als tres anys comptadors des de la rendició final 
de comptes.

3. Els fruits dels béns administrats pertanyen a la perso-
na posada en tutela, com també els béns que adquireixi 
amb la pròpia activitat o indústria.
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lables a instància del tutor, prèvia constitució de la tu-
tela, i a instància de la persona poderdant en el termini 
de quatre anys comptadors des de la celebració de l’acte, 
si té prou capacitat, o des que aquesta surti de la tute-
la. També poden impugnar-los els hereus de la persona 
poderdant en el termini de quatre anys a comptar de la 
seva mort, o en el temps que resti per completar-lo si 
hagués començat a córrer abans.

ArtiCle 222-46. rePresentACió legAl

1. El tutor i, si és el cas, l’administrador patrimonial, en 
l’àmbit de les respectives competències, són els repre-
sentants legals de la persona posada en tutela.

2. S’exceptuen de la representació legal els actes se-
güents:

a) Els relatius als drets de la personalitat, llevat que les 
lleis que els regulin disposin altrament.

b) Els que pugui fer la persona posada en tutela d’acord 
amb la seva capacitat natural i, en la tutela de menors, 
els relatius a béns o serveis propis de la seva edat, con-
forme als usos socials.

c) Aquells en els quals hi hagi un conflicte d’interessos 
amb la persona posada en tutela.

d) Els relatius als béns exclosos de l’administració de 
la tutela o, si és el cas, de l’administració patrimonial, 
d’acord amb els articles 222-40 i 222-41.

seCCió 6. extinCió

ArtiCle 222-47. CAuses d’extinCió

1. La tutela s’extingeix per:

a) La majoria d’edat o l’emancipació. L’arribada de la 
majoria d’edat no comporta l’extinció de la tutela si amb 
anterioritat el menor ha estat incapacitat.

b) L’adopció de la persona posada en tutela.

c) La resolució judicial que deixa sense efecte la de-
claració d’incapacitat, o que la modifica i substitueix la 
tutela per la curatela.

d) La mort o la declaració de mort o la d’absència de la 
persona posada en tutela.

2. En cas d’extinció de la tutela, la persona posada en 
tutela, la que exerceix la tutela o la que porta l’adminis-
tració patrimonial, si és el cas, han de comunicar el fet 
que l’ha causat al jutjat on fou constituïda la tutela. Pot 
fer-ho igualment qualsevol altra persona interessada.

ArtiCle 222-48. rendiCió finAl de CoMPtes

1. En acabar la tutela, la persona titular de la tutela i, 
si és el cas, ella i l’administrador patrimonial han de 
retre comptes finals de la tutela a l’autoritat judicial en 
el termini de sis mesos comptadors des de l’extinció 
d’aquella, prorrogables judicialment, per justa causa, 
per un altre període de tres mesos com a màxim. L’obli-
gació es transmet als hereus, si la persona obligada mor 
abans de la rendició de comptes, però, en aquest cas, 

k) Cedir a terceres persones els crèdits que la persona 
posada en tutela tingui contra el tutor o adquirir a títol 
onerós els crèdits de terceres persones contra la persona 
posada en tutela.

2. No cal autorització judicial en relació amb els béns 
adquirits per donació o a títol successori si el donant o 
el causant l’han exclosa expressament.

3. El tutor i l’administrador patrimonial no poden sot-
metre a arbitratge les qüestions relacionades amb els 
béns o els drets indicats en l’apartat 1 d’aquest article.

ArtiCle 222-43. AutoritzACió judiCiAl

1. L’autorització es concedeix en interès de la persona 
tutelada en cas d’utilitat i necessitat justificades deguda-
ment i amb audiència prèvia del ministeri fiscal.

2. L’autorització no es pot concedir de manera general. 
Això no obstant, es pot atorgar amb aquest caràcter 
per a una pluralitat d’actes de la mateixa naturalesa o 
referits a la mateixa activitat econòmica, encara que 
siguin futurs. En tots els supòsits s’han d’especificar 
les circumstàncies i característiques fonamentals dels 
esmentats actes.

3. L’apoderat d’acord amb l’apartat 2 de l’article 222-1  
necessita autorització judicial per als mateixos actes 
que el tutor, llevat que el poderdant l’hagués exclosa 
expressament.

4. Si la repercussió econòmica de l’acte de disposició 
o gravamen que ha de ser autoritzat supera els 50.000 
euros el tutor ha d’aportar un informe tècnic elaborat 
per un agent de la propietat immobiliària, per un eco-
nomista, o per un censor jurat de comptes o auditor 
independent, segons la naturalesa de l’acte. Tenen la 
consideració d’independents els professionals impar-
cials designats pels col·legis professionals d’entre llistats 
o censos predeterminats.

ArtiCle 222-44. denegACió de lA renúnCiA d’Adquisi-
Cions grAtuïtes

La denegació de l’autorització judicial per a les renún-
cies de la lletra e) de l’article 222-42.1 comporta l’ac-
ceptació de la transmissió. Si es tracta d’una herència, 
s’entén acceptada a benefici d’inventari.

ArtiCle 222-45. ACtes reAlitzAts Pel tutor, o Per 
l’APoderAt esPeCiAlMent designAt, sense AutoritzACió 
judiCiAl

1. Els actes realitzats pel tutor, o per l’administrador 
patrimonial, sense l’autorització judicial quan sigui ne-
cessària, són anul·lables a instància del nou tutor o, si no 
n’hi ha, de les persones legalment obligades a constituir 
la tutela i de la mateixa persona posada en tutela, en 
aquest darrer cas en el termini de quatre anys comp-
tadors des que en surti. També poden impugnar-los 
els hereus de la persona posada en tutela en el termini 
de quatre anys a comptar de la mort d’aquesta, o en el 
temps que resti per completar-lo si hagués començat a 
córrer abans.

2. Els actes de l’apoderat nomenat d’acord amb l’article 
222-1 realitzats sense autorització judicial són anul-
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CAPítol 3. lA CurAtelA

ArtiCle 223-1. CAsos de CurAtelA

S’han de posar en curatela, si és el cas:

a) Els menors d’edat emancipats quan els progenitors 
hagin mort o quedin impedits per a exercir l’assistència 
prescrita per la llei, amb excepció del menor emancipat 
per matrimoni amb persona plenament capaç.

b) Els incapacitats en relació amb els quals no s’hagi 
considerat adequada la constitució de la tutela.

c) Les persones declarades pròdigues.

ArtiCle 223-2. ConstituCió

1. Les persones obligades a instar la constitució de la 
tutela estan obligades a demanar la de la curatela, si 
és el cas.

2. L’autoritat judicial pot disposar la constitució de la 
curatela, malgrat que la petició s’hagi fet en relació amb 
la tutela, si així resulta de les circumstàncies de la per-
sona afectada.

ArtiCle 223-3. PreexistènCiA de tutelA

Si s’ha de constituir la curatela d’una persona que està 
posada en tutela, l’ha d’exercir la persona que n’és tutor 
o que té cura de l’administració patrimonial, tret que 
l’autoritat judicial disposi altrament.

ArtiCle 223-4. Contingut

1. El titular de la curatela no té la representació de la per-
sona posada en curatela i es limita a completar-ne la  
capacitat, sens perjudici del que disposa l’article 223-6.

2. Si el curador refusa, sense causa justificada, prestar 
l’assistència en algun dels actes que la requereixin, la 
persona posada en curatela pot demanar autorització 
judicial per actuar tota sola.

3. La sentència que declari la prodigalitat o la incapaci-
tat relativa ha de determinar l’àmbit en el qual la perso-
na afectada necessita l’assistència de la persona titular 
de la curatela. En qualsevol cas, aquesta assistència és 
necessària per als actes definits per l’article 222-42 i per 
a atorgar capítols matrimonials.

ArtiCle 223-5. CurAtelA dels Menors eMAnCiPAts

La curatela dels menors emancipats només s’ha de cons-
tituir, a instància d’aquests, quan calgui la intervenció 
del curador.

ArtiCle 223-6. CurAtelA de les Persones inCAPACitAdes

La sentència d’incapacitació pot conferir al curador 
funcions d’administració ordinària del patrimoni de 
la persona protegida, sens perjudici de les facultats 
d’aquesta per realitzar els actes d’aquesta naturalesa per 
ella mateixa.

ArtiCle 223-7. ConfliCte d’interessos

En els casos en què hi hagi conflicte d’interessos entre la 
persona posada en curatela i la titular d’aquesta, i també 

el termini se suspèn entre la defunció i l’acceptació de 
l’herència.

2. La persona posada en tutela o, si és el cas, el seu 
representant legal o els seus hereus poden reclamar la 
rendició de comptes durant tres anys comptadors des de 
la finalització del termini establert a l’apartat anterior. 
El còmput de la prescripció de l’acció no s’inicia fins 
el moment en què hagi cessat la convivència entre la 
persona posada en tutela i el tutor.

3. Les despeses necessàries de la rendició de comptes 
són a càrrec del patrimoni de la persona posada en tu-
tela.

ArtiCle 222-49. rendiCió de CoMPtes Per CessAMent 
en el CàrreC

1. En el cas que, abans de l’extinció de la tutela, es pro-
dueixi el cessament de la persona titular de la tutela o, 
si és el cas, de l’administració patrimonial, aquestes 
persones han de retre comptes de la seva gestió davant 
l’autoritat judicial que va constituir la tutela, en el ter-
mini indicat per l’article 222-48, comptador des del 
cessament.

2. Si el cessament és per mort, correspon als hereus fer 
la rendició de comptes i el termini es compta des de 
l’acceptació de l’herència.

ArtiCle 222-50. AProvACió dels CoMPtes

1. L’autoritat judicial aprova o denega els comptes, 
tant si són finals com per raó de cessament, amb in-
tervenció del ministeri fiscal i audiència, segons que 
correspongui, de la persona posada en tutela, de la ti-
tular de la tutela, de la de l’administració patrimonial. 
Amb aquesta finalitat, pot practicar les diligències que 
estimi convenients.

2. L’aprovació no impedeix l’exercici de les accions que 
recíprocament puguin correspondre a les persones indi-
cades a l’apartat 1 per raó de la tutela.

ArtiCle 222-51. MeritACió d’interès

1. Les quantitats acreditades en virtut de la rendició de 
comptes per la persona posada en tutela o per la que ha 
exercit la tutela o, si és el cas, l’administració patrimo-
nial meriten l’interès legal.

2. Si el ròssec resultant és a favor de les persones que 
van ocupar els càrrecs tutelars, l’interès es merita des 
que la persona posada en tutela és requerida de paga-
ment, un cop aprovats els comptes i fet lliurament del 
patrimoni. Si és en contra d’aquelles, l’interès es merita 
des del moment de l’aprovació dels comptes.

ArtiCle 222-52. desAProvACió dels CoMPtes

En el cas que es denegui l’aprovació dels comptes, 
l’autoritat judicial ho comunica al ministeri fiscal a fi 
que insti, si escau, les accions oportunes, inclosa la de 
responsabilitat, i pot demanar a les persones que van 
ocupar el càrrec de tutor o, si és el cas, d’administrador 
patrimonial, o als seus hereus, garanties per a la protec-
ció de l’interès de la persona posada en tutela.
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2. El nomenament ha de recaure en la persona que l’au-
toritat judicial cregui més idònia, tenint en compte el 
fet determinant del seu nomenament.

ArtiCle 224-3. ACtuACió

En els casos de conflicte d’interessos l’actuació del de-
fensor judicial es limita als actes que n’hagin determinat 
el nomenament. Si aquests actes requereixen autoritza-
ció judicial, s’entén implícita en el nomenament.

ArtiCle 224-4. inefiCàCiA dels ACtes en CAs de Con-
fliCte d’interessos

Els actes realitzats pel tutor, per l’apoderat nomenat 
d’acord amb l’article 222-1, o per la persona posada en 
curatela amb l’assistència del curador en cas de con-
flicte d’interessos i sense haver estat nomenat defensor 
judicial, són anul·lables d’acord amb el que disposen els 
articles 222-45 i 223-8, respectivament, per a la tutela 
i la curatela.

ArtiCle 224-5. règiM jurídiC

1. Són aplicables al defensor judicial les normes relatives 
a l’aptitud per exercir el càrrec de tutor, a les excuses, a 
les causes de remoció i, si s’escau, a la remuneració. El 
defensor judicial ha de donar compte de la seva gestió 
a l’autoritat judicial, una vegada acabada.

2. En el cas que el defensor judicial, d’acord amb el 
que disposa l’article 224-1, exerceixi funcions tutelars 
s’apliquen les normes de la tutela o de la curatela, se-
gons s’escaigui.

CAPítol 5. lA guArdA de fet

ArtiCle 225-1. guArdAdor de fet

És guardadora de fet la persona física o jurídica que té 
cura d’un menor o d’una persona en la qual concorre 
causa d’incapacitació, sempre que no estigui en potestat 
parental o tutela o, encara que ho estigui, quan els titu-
lars d’aquestes funcions no les exerceixen.

ArtiCle 225-2. obligACió de CoMuniCAr lA guArdA

1. El guardador de fet que ha acollit transitòriament un 
menor que ha estat desemparat per les persones que 
tenen l’obligació de tenir-ne cura ho ha de posar en co-
neixement de l’entitat pública competent en matèria de 
protecció de menors o de l’autoritat judicial en el termi-
ni de setanta dues hores des de l’inici de la guarda.

2. En cas de guarda de fet d’una persona major d’edat 
en la qual concorre causa d’incapacitació, si aquesta es 
troba en un establiment residencial la persona titular de 
l’establiment residencial ha de posar el fet en coneixe-
ment de l’autoritat judicial o del ministeri fiscal en el 
termini expressat a l’apartat anterior.

ArtiCle 225-3. funCions del guArdAdor

1. El guardador de fet ha de tenir cura de la persona en 
guarda i actuar sempre en el seu benefici. En cas d’assu-

en el cas d’impossibilitat, l’autoritat judicial designa un 
defensor judicial.

ArtiCle 223-8. MAnCA de CoMPleMent de CAPACitAt

Els actes realitzats sense la assistència de la persona ti-
tular de la curatela quan sigui necessària són anul·lables 
a instància de la persona titular de la curatela, o de la 
persona posada en curatela en el termini de quatre anys 
comptadors des que surti de la curatela.

ArtiCle 223-9. extinCió

La curatela s’extingeix per:

a) La majoria d’edat del menor emancipat.

b) El matrimoni del menor emancipat amb persona ple-
nament capaç.

c) L’adopció de la persona posada en curatela.

d) La resolució judicial que deixa sense efecte la de-
claració d’incapacitat, o que la modifica i substitueix la 
curatela per la tutela.

e) La mort o la declaració de mort o la d’absència de la 
persona posada en curatela.

f) La resolució judicial que deixa sense efecte la decla-
ració de prodigalitat.

ArtiCle 223-10. règiM jurídiC

S’apliquen a la curatela les normes de la tutela en allò 
que no s’oposi al règim propi d’aquella, incloses les re-
latives a la rendició de comptes en el cas que el curador 
tingui atribuïdes funcions d’administració ordinària.

CAPítol 4. el defensor judiCiAl

ArtiCle 224-1. defensor judiCiAl

L’autoritat judicial ha de nomenar un defensor judicial 
en els casos següents:

a) Quan hi hagi un conflicte d’interessos entre el tutor 
i la persona posada en tutela, o entre el curador i la 
persona posada en curatela.

b) Quan ho exigeixin les circumstàncies de la persona 
que ha de ser posada en tutela mentre no es constitueixi 
aquesta.

c) Mentre no es constitueixi la curatela de pròdigs o de 
persones en situació d’incapacitat relativa.

d) En els supòsits en què per qualsevol causa els titulars 
de la tutela o de la curatela no exerceixin llurs funcions, 
mentre no acabi la causa o no es designi una altra per-
sona per a l’exercici dels càrrecs.

e) En la resta de casos determinats per la llei.

ArtiCle 224-2. noMenAMent

1. L’autoritat judicial nomena defensor judicial, d’ofici o 
a petició del ministeri fiscal, del tutor, del curador, del 
mateix menor o de qualsevol persona amb un interès 
legítim.
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2. En l’àmbit personal, la persona titular de l’assistèn-
cia ha de vetllar pel benestar de la persona protegida, 
amb ple respecte a la voluntat i les opcions personals 
d’aquesta. En particular, correspon a la persona titular 
de l’assistència rebre la informació i prestar el consen-
timent a què es refereixen, respectivament, els articles 
212-1 i 212-2, quan la persona protegida es troba en 
situació de no poder decidir per sí mateixa sobre la rea-
lització d’actes i tractaments mèdics i no havia atorgat 
document de voluntats anticipades.

3. En l’àmbit patrimonial, la persona titular de l’as-
sistència ha d’intervenir, juntament amb la persona 
protegida, en els actes jurídics inclosos en l’àmbit de 
funcions de l’assistència. A petició de la persona prote-
gida, l’autoritat judicial també pot conferir a la perso-
na titular de l’assistència funcions d’administració del 
patrimoni de la persona protegida, sens perjudici de  
les facultats d’aquesta de realitzar actes d’aquesta na-
turalesa per ella mateixa.

ArtiCle 226-3. Anul·lAbilitAt dels ACtes de lA PersonA 
ProtegidA

Els actes jurídics que la persona protegida realitzi sen-
se la intervenció de la persona titular de l’assistència, 
quan sigui necessària, són anul·lables a instància de la 
persona titular de l’assistència i de la persona protegida, 
en aquest darrer cas en el termini de quatre anys comp-
tadors des que s’extingeix l’assistència.

ArtiCle 226-4. ModifiCACió de l’AssistènCiA

1. A petició de part, inclosa la persona protegida, l’au-
toritat judicial ha d’acordar la reducció o l’ampliació de 
l’àmbit de funcions de l’assistent quan sigui necessària 
ateses les circumstàncies.

2. Si la persona titular de l’assistència té coneixement de 
circumstàncies que permeten l’extinció de l’assistència 
o la modificació del seu àmbit de funcions haurà de 
comunicar-ho a l’autoritat judicial.

ArtiCle 226-5. extinCió de l’AssistènCiA

1. L’assistència s’extingeix:

a) Per la mort o la declaració de mort o d’absència de 
la persona protegida.

b) Per la desaparició de les circumstàncies que la van 
determinar.

c) Per la incapacitació de la persona protegida.

2. En el supòsit de la lletra b) de l’apartat anterior, l’au-
toritat judicial, a instància de part, declararà el fet que 
dóna lloc a l’extinció de l’assistència i deixarà sense 
efecte el nomenament de la persona titular de l’assis-
tència.

ArtiCle 226-6. règiM jurídiC

En la mesura en què siguin compatibles amb la funció 
d’assistència, s’apliquen a la persona titular de l’assis-
tència les normes d’aquest Codi en matèria d’aptitud, 
excusa i remoció dels tutors, i també les relatives a la 
rendició de comptes en el cas que la persona titular de 

mir-ne la gestió patrimonial, s’ha de limitar a realitzar 
actes d’administració ordinària.

2. En la guarda de fet de persones que estiguin en potes-
tat parental o en tutela, l’autoritat judicial pot conferir al 
guardador, si ho sol·liciten, les funcions tutelars sempre 
que concorrin circumstàncies que ho facin aconsellable. 
L’atribució de funcions tutelars té lloc en un procedi-
ment de jurisdicció voluntària i amb audiència de les 
persones titulars de la potestat o tutela si fos possible. 
Aquesta atribució comporta la suspensió de la potestat 
parental o tutela.

ArtiCle 225-4. indeMnitzACió

El guardador de fet té dret al reemborsament de les des-
peses i a la indemnització de danys per raó de la guarda, 
amb càrrec als béns de la persona protegida.

ArtiCle 225-5. extinCió

1. La guarda de fet s’extingeix per desaparició de les 
causes que la van motivar, per la declaració de desempa-
rament del menor, pel nomenament de defensor judicial 
o per la constitució del règim de protecció pertinent.

2. En acabar la guarda de fet, l’autoritat judicial pot 
disposar que el guardador de fet li reti comptes de la 
seva gestió atesa la durada de la guarda.

ArtiCle 225-6. deseMPArAMent

Quan no hi hagi cap persona que tingui cura d’una 
persona gran en la qual concorre una possible causa 
d’incapacitació, o indicis de maltractaments o abusos, 
l’autoritat judicial, d’ofici, o a instància del ministeri 
fiscal, pot adoptar les mesures cautelars necessàries 
perquè aquestes persones desemparades quedin degu-
dament protegides, i en especial posar-les sota la guarda 
de les autoritats públiques o de les entitats privades que 
tenen per objecte la protecció d’aquestes persones, en 
les condicions que estableixi la legislació de benestar 
i acció social.

CAPítol 6. l’AssistènCiA

ArtiCle 226-1. noMenAMent d’Assistent

1. La persona major d’edat que ho necessiti per a tenir 
cura de la seva persona o dels seus béns, a causa de la 
disminució no incapacitant de les seves facultats físiques 
o psíquiques, pot sol·licitar a l’autoritat judicial el no-
menament d’assistent d’acord amb el que disposa aquest 
capítol i pel procediment de jurisdicció voluntària.

2. Llevat motiu greu, l’autoritat judicial ha de respectar 
l’opinió de la persona a protegir pel que fa al nome-
nament o l’exclusió d’alguna persona per a exercir la 
funció d’assistència.

ArtiCle 226-2. Contingut de l’AssistènCiA

1. En la resolució de nomenament, l’autoritat judicial 
determina l’àmbit personal o patrimonial de l’assistèn-
cia i els interessos dels que ha de tenir cura la persona 
titular de l’assistència.
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b) L’expressió de la voluntat de constituir un patrimoni 
protegit i d’afectar els béns que l’integren a la satisfac-
ció de les necessitats vitals de la persona o persones 
beneficiàries.

c) La denominació del patrimoni protegit, que s’ha de 
fer mitjançant l’expressió «patrimoni protegit a favor 
de...» seguida del nom i cognoms de la persona bene-
ficiària.

d) La descripció dels béns objecte de l’aportació i la 
forma com es fa o es farà.

e) La persona o persones designades per administrar el 
patrimoni protegit, que no pot ser cap de les persones 
beneficiàries.

f) La persona o persones davant la qual s’hauran de 
retre comptes en cas de conflicte d’interessos.

En la mateixa escriptura s’hi pot fer constar qualsevol 
altra disposició referent al patrimoni protegit i en espe-
cial les normes d’administració dels béns que l’integren, 
les facultats de disposició i administració conferides 
a l’administrador o administradora i les garanties que 
aquesta persona ha de prestar. També hi pot constar la 
destinació del romanent del patrimoni protegit per al 
moment que aquest s’extingeixi d’acord amb l’article 
227-7.

3. Les successives aportacions a un patrimoni protegit 
també s’han de formalitzar en escriptura pública i la 
seva administració resta subjecta al que s’hagi establert 
en l’escriptura de constitució, sens perjudici del que dis-
posa l’article 227-4.5, en matèria de modificació de les 
normes d’administració.

ArtiCle 227-4. AdMinistrACió del PAtriMoni Protegit

1. L’administració del patrimoni protegit correspon a 
la persona física o jurídica designada en l’escriptura 
pública de constitució. Si la persona designada no pot 
o no vol acceptar, o renuncia a continuar en el càrrec, 
qualsevol persona interessada o el ministeri fiscal poden 
sol·licitar a l’autoritat judicial el nomenament d’adminis-
trador o administradora. A aquest efecte són aplicables 
les normes d’aquest Codi, en matèria d’aptitud, excusa 
i remoció del tutor.

2. La persona constituent pot ser administradora del 
patrimoni protegit sempre que no en sigui alhora be-
neficiària.

3. L’administrador o administradora està legitimat 
per defensar processalment el patrimoni protegit, pot 
contreure obligacions a càrrec del patrimoni per donar 
compliment a la finalitat per a la qual es va constituir, 
i té el deure de conservar els béns que l’integren, man-
tenir-ne la productivitat i aplicar-los, directament o per 
mitjà dels seus rendiments, a la satisfacció de les neces-
sitats vitals de la persona beneficiària.

4. A manca de previsió a l’escriptura de constitució res-
pecte a les facultats de disposició i administració sobre 
els béns afectats, s’apliquen a l’administrador o admi-
nistradora els articles 222-39 a 222-45, en matèria d’ad-
ministració dels béns de la persona posada en tutela.

l’assistència tingui atribuïdes funcions d’administració 
ordinària del patrimoni de la persona protegida.

ArtiCle 226-7. PubliCitAt registrAl

1. Mentre no s’inscrigui al Registre Civil, l’assistència 
no és oposable a tercers.

2. La presa de possessió del càrrec s’inscriu al Registre 
Civil del domicili de la persona protegida mitjançant 
comunicació de la resolució judicial.

CAPítol 7. ProteCCió PAtriMoniAl de lA PersonA disCA-
PACitAdA o dePendent

ArtiCle 227-1. Persones benefiCiàries

1. Poden ser beneficiàries de patrimonis protegits cons-
tituïts d’acord amb aquest capítol les persones amb dis-
capacitat psíquica igual o superior al 33% o amb disca-
pacitat física o sensorial igual o superior al 65%. També 
poden ser-ho les persones que es troben en situació de 
dependència de grau II o III, d’acord amb la classifica-
ció de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció de les persones en 
situació de dependència.

2. L’acreditació del grau de discapacitat o de dependèn-
cia es fa per mitjà del certificat emès per l’òrgan admi-
nistratiu competent o per resolució judicial ferma.

ArtiCle 227-2. PAtriMoni Protegit

1. El patrimoni protegit comporta l’afectació de béns 
aportats a títol gratuït per la persona constituent, així 
com dels seus rendiments i subrogats, a la satisfacció de 
les necessitats vitals de la persona beneficiària. S’identi-
fica mitjançant la denominació que consta a l’escriptura 
de constitució i és un patrimoni independent, sense per-
sonalitat jurídica, sobre el qual la persona constituent, 
l’administrador o administradora o la persona benefi-
ciària no tenen la propietat ni cap altre dret real.

2. El patrimoni protegit no respon de les obligacions de 
la persona beneficiària, ni tampoc de les de la persona 
constituent o de qui va fer-hi aportacions. Tanmateix, 
les aportacions realitzades a un patrimoni protegit des-
prés de la data del fet o de l’acte del qual neixi el crèdit 
no perjudiquen als creditors de la persona que les va fer, 
si manquen altres recursos per a cobrar-lo. Tampoc no 
perjudiquen els legitimaris.

ArtiCle 227-3. ConstituCió

1. Qualsevol persona, inclosa la beneficiària, pot consti-
tuir un patrimoni protegit. La constitució d’un patrimo-
ni protegit en interès d’una persona diferent a la consti-
tuent requereix l’acceptació de la persona beneficiària 
o, si escau, la dels seus representants legals.

2. La constitució del patrimoni protegit es formalitza 
mitjançant escriptura pública on s’hi ha de fer constar:

a) La persona constituent i la persona o persones be-
neficiàries, així com les circumstàncies d’aquestes que 
autoritzen la constitució del patrimoni protegit.



Núm. 384 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de gener de 2009

37

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

amb el que disposa la lletra d) de l’article 531-15.1 
d’aquest Codi en matèria de revocació de donacions.

3. L’extinció del patrimoni protegit comporta la seva 
liquidació, que s’ha de dur a terme per les persones 
designades en l’escriptura de constitució o, en el seu 
defecte, per l’administrador o administradora.

ArtiCle 227-8. roMAnent

1. La persona que ha efectuat la liquidació del patrimoni 
protegit ha de donar al romanent la destinació prevista 
en l’escriptura de constitució, que pot incloure la rever-
sió dels béns a la persona constituent o al seus hereus.

2. Si les previsions de l’escriptura de constitució no es 
poguessin complir, el romanent s’ha d’adjudicar a una 
entitat no lucrativa que tingui per finalitat la protecció de 
persones discapacitades o en situació de dependència.

ArtiCle 227-9. PubliCitAt registrAl

1. Els béns que integren el patrimoni protegit són ins-
criptibles en els registres públics a favor del mateix pa-
trimoni amb la denominació que consta a l’escriptura de 
constitució d’acord amb l’article 227-3 lletra c).

2. La inscripció es durà a terme una vegada qualificada 
favorablement l’escriptura de constitució, fent constar 
els pactes i clàusules de la mateixa que tinguin transcen-
dència real i especialment les facultats conferides a la 
persona administradora, les causes d’extinció del patri-
moni protegit i la destinació prevista per al romanent.

CAPítol 8. lA ProteCCió dels Menors deseMPArAts

ArtiCle 228-1. Menors deseMPArAts

1. Es consideren desemparats els menors que es troben 
en una situació de fet en la qual els manquen els ele-
ments bàsics pel desenvolupament integral de la seva 
personalitat, o siguin sotmesos a maltractaments o abu-
sos sexuals, sempre que per a la seva protecció efectiva 
calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del 
menor del seu nucli familiar.

2. L’entitat pública competent ha de prendre les mesures 
necessàries per a assolir la protecció efectiva dels me-
nors desemparats, d’acord amb el que disposen aquest 
Codi i la legislació sobre la infància i l’adolescència.

ArtiCle 228-2. deClArACió de deseMPArAMent

La declaració de desemparament es regeix pel que dis-
posa aquest Codi i per la legislació sobre la infància i 
l’adolescència en allò que es refereix als indicadors de 
desemparament, el procediment, el règim d’impugnació 
i la revisió per canvi de circumstàncies.

ArtiCle 228-3. efeCtes de lA deClArACió de deseMPA-
rAMent

1. La declaració de desemparament comporta l’assump-
ció immediata, per l’entitat pública competent, de les 
funcions tutelars sobre el menor, mentre no es consti-
tueixi la tutela per les regles ordinàries o el menor no 

5. Si les normes d’administració contingudes a l’escrip-
tura de constitució del patrimoni protegit no serveixen 
adequadament la seva finalitat, qualsevol persona inte-
ressada o el ministeri fiscal poden sol·licitar a l’autoritat 
judicial la seva modificació.

ArtiCle 227-5. Mesures de Control de l’AdMinistrACió

1. En constituir el patrimoni protegit es poden establir 
les mesures de control de la gestió de l’administrador o 
administradora que es considerin convenients, inclosa 
la possibilitat de designar persones que supervisin l’ad-
ministració del patrimoni protegit.

2. Si les persones beneficiàries del patrimoni protegit 
són menors d’edat o incapacitades, s’aplica el que dispo-
sa l’article 221-5, sobre la facultat de l’autoritat judicial 
d’acordar d’ofici les mesures que estimi necessàries per 
al bon funcionament de l’administració del patrimoni 
protegit.

ArtiCle 227-6. rendiCió de CoMPtes

1. L’administrador o administradora ha de retre anual-
ment comptes davant de la persona beneficiària o els 
seus representants legals. Si escau, els comptes es ren-
diran davant de la persona designada a aquest efecte 
d’acord amb l’article 227-3 lletra f).

2. Poden demanar la rendició de comptes les persones 
especialment encarregades de supervisar l’administra-
ció del patrimoni protegit, la rendició anual de comptes 
també s’efectuarà davant d’aquestes. Si així s’ha previst 
expressament a l’escriptura de constitució, la rendició 
de comptes es pot fer davant la persona constituent o 
els seus hereus.

3. L’extinció del patrimoni protegit per alguna de les 
causes previstes a l’article 227-7 comporta l’obligació 
de l’administrador o administradora de retre comptes 
finals de la seva gestió davant de la persona beneficiària 
o dels seus hereus.

4. Llevat que l’escriptura de constitució del patrimo-
ni protegit hagi disposat altrament, són d’aplicació els 
articles 222-30 i 222-31, en matèria de rendició dels 
comptes de la tutela.

ArtiCle 227-7. extinCió

1. El patrimoni protegit s’extingeix per les causes se-
güents:

a) per la mort o declaració de mort de la persona be-
neficiària.

b) per pèrdua de la condició de persona discapacitada o 
en situació de dependència.

c) per renúncia de totes les persones beneficiàries.

d) per expiració del termini pel qual es va constituir o 
pel compliment d’alguna condició resolutòria establerta 
en l’escriptura de constitució.

2. A instància de la persona constituent o dels seus he-
reus, l’autoritat judicial acordarà l’extinció del patrimoni 
protegit per haver incorregut la persona beneficiària en 
causa d’ingratitud envers la persona constituent, d’acord 
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comunicació, relació i visites del menor amb els seus 
familiars, llevat que l’interès superior del menor faci 
aconsellable la seva limitació o exclusió.

títol 3. lA fAMíliA

CAPítol 1. AbAst de lA instituCió fAMiliAr

ArtiCle 231-1 lA heterogeneïtAt del fet fAMiliAr

La família gaudeix de la protecció jurídica determinada 
en la llei, que empara sense discriminació les relacions 
familiars derivades del matrimoni, de la convivència 
estable en parella i de les realitats familiars configura-
des partint d’una estructura monoparental. Les famílies 
constituïdes a l’empara d’altres legislacions gaudeixen 
de la mateixa protecció, sempre que no siguin contràries 
als principis constitucionals, i amb els efectes que es 
determinin legalment, es reconeixen com membres de 
la família als fills de cada un dels progenitors que con-
visquin en el mateix nucli familiar, com a conseqüència 
de la reconstitució de noves famílies.

seCCió 1. el MAtriMoni: disPosiCions generAls i efeCtes

ArtiCle 231-2. MAtriMoni

1. El matrimoni és una institució que dóna lloc a un 
vincle jurídic, que origina una comunitat de vida en la 
qual els cònjuges s’han de respectar, actuar en interès 
de la família, guardar-se fidelitat i ajudar-se i prestar-se 
socors mutu.

2. Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos drets 
i deures i han de compartir les responsabilitats domèsti-
ques i la cura i atenció dels altres membres de la família 
que estiguin al seu càrrec i convisquin amb ells.

ArtiCle 231-3. doMiCili fAMiliAr

1. Els cònjuges determinen de comú acord el domicili 
familiar. Davant terceres persones, es presumeix que el 
domicili familiar és aquell on els cònjuges o bé un d’ells 
i la major part de la família conviuen habitualment.

2. En cas de desacord respecte al domicili, qualsevol 
dels cònjuges pot acudir a l’autoritat judicial, qui el de-
terminarà en interès de la família als efectes legals.

ArtiCle 231-4. direCCió de lA fAMíliA

1. La direcció de la família correspon als dos cònjuges 
de comú acord, tenint sempre en compte l’interès de tots 
els seus membres.

2. En interès de la família, qualsevol dels cònjuges pot 
actuar tot sol per atendre les necessitats i despeses fa-
miliars ordinàries, d’acord amb els usos i el nivell de 
vida de la família, i es presumeix que el cònjuge que 
actua té el consentiment de l’altre.

3. Cap dels cònjuges no es pot atribuir la representació 
de l’altre si no li ha estat conferida, llevat de situacions 

sigui adoptat, reintegrat a qui en tingui la potestat o la 
tutela, s’emancipi o arribi a la majoria d’edat. Aques-
tes funcions abasten les mateixes facultats que la tutela 
ordinària, amb aplicació de les normes del capítol 2 
d’aquest títol, llevat d’allò que s’oposi a la regulació 
específica d’aquest capítol o al règim propi de l’entitat 
pública, d’acord amb la legislació sobre la infància i 
l’adolescència.

2. L’assumpció de les funcions tutelars implica la sus-
pensió de la potestat parental o de la tutela ordinària 
durant el temps d’aplicació de la mesura.

3. Si és el cas, l’entitat pública competent pot demanar la 
privació de la potestat parental o la remoció de la tutela 
i exercir les accions penals corresponents.

4. La suspensió o la privació de la potestat parental no 
afecten l’obligació dels progenitors o d’altres parents 
de fer tot el que calgui per assistir els menors ni la de 
prestar-los aliments en el sentit més ampli.

ArtiCle 228-4. dAdes biogenètiques

L’entitat pública competent, mentre exerceix les funci-
ons tutelars sobre el menor desemparat, pot sol·licitar 
les dades biogenètiques dels progenitors d’aquesta, en 
interès de la seva salut.

ArtiCle 228-5. CAnvi de CirCuMstànCies

Només si s’ha produït un canvi substancial en les cir-
cumstàncies que van motivar la declaració de desem-
parament, els progenitors o les persones titulars de la 
tutela que no hagin estat privats de la potestat o remo-
guts de la tutela ordinària poden sol·licitar a l’entitat 
pública competent, dins el termini i amb els requisits 
i el procediment que estableix la legislació sobre la 
infància i l’adolescència, que deixi sense efecte dita 
declaració.

ArtiCle 228-6. guArdA Per l’entitAt PúbliCA

1. L’entitat pública competent assumeix la guarda dels 
menors si li ho demanen els progenitors o les persones 
titulars de la tutela perquè concorren circumstàncies 
greus i alienes que els impedeixen temporalment com-
plir les pròpies funcions de guarda. Pel que fa a la pos-
sibilitat d’aplicar una mesura protectora, cal estar al que 
disposa la legislació sobre infància i adolescència.

2. La guarda no afecta l’obligació dels progenitors o 
d’altres parents de fer tot el que calgui per assistir els 
menors ni la de prestar-los aliments en el sentit més 
ampli.

ArtiCle 228-7. Mesures de ProteCCió

Les mesures de protecció dels menors en situació de 
desemparament, el procediment per a la seva adopció i 
revisió, el règim de recursos i causes de cessament són 
les que disposa la legislació sobre la infància i l’ado-
lescència.

ArtiCle 228-8. règiM de relACió i visites

La declaració de desemparament i la consegüent apli-
cació d’una mesura de protecció no ha d’impedir la 
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ArtiCle 231-9. disPosiCió de l’hAbitAtge fAMiliAr

1. Amb independència de quin sigui el règim econòmic 
matrimonial aplicable, el cònjuge titular, sense el con-
sentiment de l’altre, no pot dur a terme cap acte d’ali-
enació, gravamen o, en general, de disposició del seu 
dret en l’habitatge familiar o en els mobles d’ús ordinari 
que en comprometi l’ús, encara que es refereixi a quotes 
indivises. Aquest consentiment no es pot excloure per 
pacte ni atorgar-se amb caràcter general. Si manca el 
consentiment, l’autoritat judicial pot autoritzar l’acte, 
atès l’interès de la família o si hi concorre una altra 
causa justa.

2. L’acte efectuat sense el consentiment o l’autorització 
que estableix l’apartat 1 és anul·lable, a instància de l’al-
tre cònjuge, si conviu en l’habitatge, dins el termini de 
quatre anys des que en tingui coneixement o des de la 
seva inscripció en el Registre de la Propietat.

3. L’acte manté la seva eficàcia, quan l’adquirent actua 
de bona fe i a títol onerós, si, a més, el titular ha ma-
nifestat que l’immoble no tenia la condició d’habitatge 
familiar, encara que sigui manifestació inexacta. Tan-
mateix, el cònjuge que n’ha disposat respon dels perju-
dicis que hagi pogut causar, d’acord amb la legislació 
aplicable.

seCCió 2. relACions eConòMiques entre els Cònjuges

subseCCió 1. disPosiCions generAls

ArtiCle 231-10. règiM eConòMiC del MAtriMoni

1. El règim econòmic matrimonial és el convingut en 
capítols.

2. Si no hi ha pacte, o en el cas que els capítols matri-
monials siguin ineficaços, el règim econòmic és el de 
separació de béns.

ArtiCle 231-11. llibertAt de ContrACtACió

Els cònjuges es poden transmetre béns i drets per qual-
sevol títol i dur a terme entre ells tot tipus de negocis 
jurídics. En cas d’impugnació judicial, correspon als 
cònjuges la prova del caràcter onerós de la transmissió.

ArtiCle 231-12. PresuMPCió de donACió

1. En cas de declaració de concurs d’un dels cònjuges, 
els béns adquirits per l’altre a títol onerós durant l’any 
anterior a la declaració queden subjectes al règim se-
güent:

a) Si la contraprestació per a adquirir-los procedia del 
cònjuge concursat, se’n presumeix la donació.

b) En aquella part en què no pugui acreditar-se la proce-
dència de la contraprestació, se’n presumeix la donació 
de la meitat.

2. La presumpció de la lletra b) de l’apartat anterior es 
destrueix si s’acredita que, en el moment de l’adquisició, 
l’adquirent disposava d’ingressos o recursos suficients 
per a efectuar-la.

d’urgència o d’impossibilitat que l’altre cònjuge presti 
el seu consentiment.

4. A la gestió feta per un dels cònjuges en nom de l’al-
tre, li són aplicables les regles en matèria de gestió de 
negocis.

ArtiCle 231-5. desPeses fAMiliArs

1. Són despeses familiars les necessàries per al mante-
niment de la família, amb adequació als usos i al nivell 
de vida familiar, i en especial:

a) Les originades en concepte d’aliments en el seu sentit 
més ampli, d’acord amb la definició que en fa aquest 
Codi.

b) Les de conservació dels habitatges o d’altres béns 
d’ús de la família

c) Les atencions de previsió, les mèdiques i les sani-
tàries.

2. També són despeses familiars els aliments, en el 
sentit més ampli, dels fills no comuns que convisquin 
amb els cònjuges, i les despeses originades pels altres 
parents que hi convisquin, llevat, en ambdós casos, que 
no ho necessitin.

3. No tenen la consideració de despeses familiars les 
derivades de la gestió i la defensa dels béns privatius, 
excepte les que tenen connexió directa amb el mante-
niment familiar. Tampoc no tenen la consideració de 
despeses familiars les que responen a l’interès exclusiu 
d’un dels cònjuges.

ArtiCle 231-6. ContribuCió A les desPeses fAMiliArs

1. En la forma que pactin, els cònjuges contribueixen a 
les despeses familiars amb els recursos procedents de 
la seva activitat o dels seus béns, en proporció als seus 
ingressos i, si aquests no són suficients, en proporció als 
seus patrimonis. Es considerarà com una forma d’aques-
ta contribució l’aportació pròpia al treball domèstic. Si 
hi ha béns especialment afectes a les despeses familiars, 
els seus fruits i les seves rendes s’han d’aplicar prefe-
rentment al seu sosteniment.

2. Els fills, comuns o no, mentre conviuen amb la famí-
lia, contribueixen, proporcionalment a aquestes despe-
ses en la forma establerta per l’article 236-23.

3. Els altres parents que conviuen amb la família hi con-
tribueixen, si és el cas, en la mesura de llurs possibilitats 
i d’acord amb les despeses que generen.

ArtiCle 231-7. deure d’inforMACió reCíProCA

Els cònjuges tenen l’obligació recíproca d’informar-se 
adequadament de la gestió patrimonial que duguin a 
terme en relació a l’atenció de les despeses familiars.

ArtiCle 231-8. resPonsAbilitAt Per desPeses fAMiliArs

Davant terceres persones, ambdós cònjuges responen 
solidàriament de les obligacions contretes per atendre 
les necessitats i despeses familiars ordinàries d’acord 
amb els usos i el nivell de vida de la família. En un altre 
cas, en respon el cònjuge que ha contret l’obligació.
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2. En cas de declaració de concurs, la part correspo-
nent al cònjuge concursat s’integra en la massa activa. 
L’altre cònjuge té dret a treure de la massa aquesta part 
satisfent el seu valor. Si es tracta de l’habitatge fami-
liar, el valor serà el del preu d’adquisició actualitzat 
d’acord amb l’índex de preus al consum específic del 
sector de l’habitatge. En els altres béns, el valor és el 
que determinin de comú acord el cònjuge del concursat 
i l’administració concursal o, en el seu defecte, el que 
fixi l’autoritat judicial després d’haver escoltat les parts 
i previ informe d’un expert si així ho considera.

ArtiCle 231-18. extinCió

1. El pacte de supervivència s’extingeix per:

a) Acord dels dos cònjuges durant el matrimoni.

b) Declaració de nul·litat del matrimoni, separació ju-
dicial o divorci.

c) Declaració judicial a instància de qualsevol dels còn-
juges o dels seus hereus en cas de separació de fet.

d) Adjudicació a un tercer de la meitat del bé com  
a conseqüència de l’embargament o d’un procediment 
concursal.

2. El pacte esdevindrà ineficaç si, a la mort d’un dels 
cònjuges, hi havia en tràmit una demanda de separació, 
de divorci o de nul·litat del matrimoni.

3. La ineficàcia i l’extinció del pacte de supervivència 
determinen la cotitularitat, en comunitat indivisa ordi-
nària, dels cònjuges, o del cònjuge supervivent i dels 
hereus del premort, o bé del cònjuge no deutor i de l’ad-
judicatari de la meitat del cònjuge deutor.

seCCió 3. els CAPítols MAtriMoniAls

ArtiCle 231-19. Contingut

1. En els capítols matrimonials, hom pot determinar el 
règim econòmic matrimonial, convenir heretaments, fer 
donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits 
que es considerin convenients, àdhuc en previsió d’una 
ruptura matrimonial.

2. Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o 
després del casament. Els atorgats abans només produ-
eixen efectes a partir de la celebració del matrimoni i 
caduquen si el matrimoni no s’arriba a celebrar en el 
termini d’un any.

ArtiCle 231-20. PACtes en Previsió d’unA ruPturA 
MAtriMoniAl

1. Els pactes en previsió d’una ruptura matrimonial es 
poden atorgar en capítols matrimonials o en escriptu-
ra pública. En cas que siguin avantnupcials només són 
vàlids si s’atorguen almenys trenta dies abans de la data 
de celebració del matrimoni.

2. Abans d’autoritzar l’escriptura, el notari ha d’infor-
mar per separat a cadascun dels atorgants sobre l’abast 
dels canvis que es pretenen introduir per aquells pactes 
respecte al règim legal supletori i ha d’advertir-los del 

3. Les presumpcions establertes en aquest article no re-
geixen si els cònjuges estaven separats judicialment o 
de fet en el moment de l’adquisició.

ArtiCle 231-13. CoMPtes indistints

En cas de declaració de concurs de qualsevol dels còn-
juges o d’embargament de comptes indistints per deutes 
privatius d’un dels cònjuges, el cònjuge no deutor pot 
sostreure de la massa activa del concurs o de l’embarga-
ment els imports que acrediti que li pertanyen.

ArtiCle 231-14. donACions forA de CAPítols

Les donacions entre cònjuges fetes fora de capítols ma-
trimonials són revocables en els casos generals de revo-
cació de donacions, per bé que, en el cas de supervenció 
de fills, només ho són si es tracta de fills comuns.

subseCCió 2. AdquisiCions oneroses AMb PACte de su-
PervivènCiA

ArtiCle 231-15. règiM dels béns

1. Els cònjuges o futurs contraents que adquireixin béns 
conjuntament a títol onerós poden pactar en el mateix 
títol d’adquisició que, quan es produeixi la mort de qual-
sevol d’ells, el supervivent esdevingui titular únic de la 
totalitat.

2. Mentre visquin els dos cònjuges, els béns adquirits 
amb aquest pacte s’han de regir per les normes se-
güents:

a) No poden ésser alienats ni gravats, si no és per acord 
de tots dos.

b) Cap dels cònjuges no pot transmetre a terceres per-
sones el seu dret sobre els béns.

c) Cal mantenir necessàriament la indivisió dels béns.

3. En els béns adquirits amb pacte de supervivència, 
l’adquisició de la participació del premort s’ha de com-
putar en l’herència d’aquest, als efectes del càlcul de la 
llegítima i de la quarta vidual, havent-se d’imputar a 
aquesta. En cas de renúncia s’entén que el renunciant no 
ha adquirit mai la participació del premort.

4. El pacte de supervivència atorgat per futurs contra-
ents caduca si el matrimoni no s’arriba a celebrar en el 
termini d’un any.

ArtiCle 231-16. inCoMPAtibilitAt AMb l’heretAMent

El pacte de supervivència esdevé ineficaç si un dels 
cònjuges adquirents ha atorgat amb anterioritat un 
heretament universal i aquest resulta eficaç en morir 
l’heretant.

ArtiCle 231-17. eMbArgAMent i ConCurs

1. El creditor d’un dels cònjuges pot demanar l’embarga-
ment sobre la part que el deutor té en els béns adquirits 
amb pacte de supervivència. L’embargament s’ha de 
notificar al cònjuge que no sigui part en el litigi.
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a) El reconeixement de fills fet per qualsevol dels còn-
juges.

b) Els pactes establerts en previsió de la ruptura ma-
trimonial.

c) Aquells pactes que tinguin els capítols com a instru-
ment merament documental.

seCCió 4. les donACions Per rAó de MAtriMoni AtorgA-
des forA de CAPítols MAtriMoniAls

ArtiCle 231-27. règiM

Les donacions atorgades fora de capítols matrimonials 
per un dels contraents a favor de l’altre en consideració 
al matrimoni i les que atorguin altres persones per la 
mateixa raó es regeixen per les regles generals de les 
donacions, llevat del que disposa aquesta Secció.

ArtiCle 231-28. donACions CondiCionAls, ModAls i de 
béns grAvAts

1. Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora de 
capítols es poden sotmetre a condicions i modes.

2. Si el bé donat és subjecte a càrrega o gravamen, el 
donant no està obligat a l’alliberament corresponent.

ArtiCle 231-29. revoCACió

Les donacions a que es refereix aquesta Secció es poden 
revocar per:

a) Manca de celebració del matrimoni en el termini d’un 
any des de la donació.

b) Declaració de nul·litat del matrimoni, si el donatari 
és de mala fe i el donant és el seu cònjuge.

c) Incompliment de càrregues.

d) Ingratitud del donatari.

seCCió 5. els drets viduAls fAMiliArs

ArtiCle 231-30. dret Al PArAMent de l’hAbitAtge

1. Correspon al cònjuge supervivent, no separat judi-
cialment o de fet, la propietat de la roba, del mobiliari i 
dels estris que constitueixen el parament de l’habitatge 
conjugal, i no es computen els dits béns en el seu haver 
hereditari.

2. No són objecte d’aquest dret de predetracció les jo-
ies, els objectes artístics o històrics, ni altres béns del 
premort que tinguin un valor extraordinari atès el nivell 
de vida del matrimoni i el patrimoni relicte. Tampoc no 
ho són els mobles de procedència familiar, si el cònjuge 
premort n’ha disposat per actes d’última voluntat a favor 
d’altres persones.

ArtiCle 231-31. Any de viduïtAt

1. Durant l’any següent a la mort d’un dels cònjuges, 
el supervivent no separat judicialment o de fet que no 
sigui usufructuari universal del patrimoni del premort té 

seu deure recíproc de proporcionar-se la informació a 
què es refereix l’apartat 4 d’aquest article.

3. Els pactes d’exclusió o limitació de drets han de tenir 
caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que 
es renuncien o limiten.

4. El cònjuge que pretengui fer valer un pacte en previ-
sió de ruptura té la càrrega d’acreditar que l’altra part 
disposava, en el moment de signar-lo, d’informació su-
ficient sobre el seu patrimoni, ingressos i previsibles ex-
pectatives econòmiques, sempre que aquesta informació 
fos rellevant quant al contingut del pacte.

5. Els pactes en previsió de ruptura que en el moment en 
què se’n pretén el compliment siguin greument perju-
dicials per a un cònjuge no són eficaços si aquest acre-
dita que han sobrevingut circumstàncies rellevants en 
la convivència matrimonial que no es van preveure ni 
es podien raonablement preveure en el moment del seu 
atorgament.

ArtiCle 231-21. CAPACitAt

Poden atorgar capítols matrimonials els qui poden con-
treure vàlidament matrimoni, però necessiten, si escau, 
els complements de capacitat que corresponguin.

ArtiCle 231-22. forMA i insCriPCió

1. Els capítols matrimonials i llurs modificacions s’han 
d’atorgar en escriptura pública.

2. Els capítols matrimonials, les seves modificacions i 
les resolucions judicials que alterin el règim econòmic 
matrimonial no són oposables a terceres persones men-
tre no es facin constar en la inscripció del matrimoni 
en el Registre civil i, quan escaigui, en altres registres 
públics.

ArtiCle 231-23. ModifiCACió

1. Per a la modificació dels capítols o per a deixar-los 
sense efecte cal el consentiment de totes les persones 
que els havien atorgat, o dels seus hereus, si la modifi-
cació afecta drets que haguessin conferit.

2. Els cònjuges poden modificar el règim econòmic ma-
trimonial sense intervenció de les altres persones que 
hagin concorregut a l’atorgament dels capítols.

ArtiCle 231-24. drets Adquirits

La modificació del règim econòmic matrimonial no 
afecta els drets adquirits per terceres persones.

ArtiCle 231-25. donACions

Les donacions atorgades en capítols matrimonials úni-
cament són revocables per incompliment de càrregues

ArtiCle 231-26. inefiCàCiA Per nul·litAt, sePArACió 
judiCiAl o divorCi

Els capítols queden sense efecte si el matrimoni és de-
clarat nul, hi ha separació judicial o es dissol per divor-
ci, però conserven la seva eficàcia:
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2. També té dret a compensació, en els mateixos termes, 
el cònjuge que ha treballat per l’altre sense retribució o 
amb una retribució insuficient.

3. Per a determinar la quantia de la compensació, s’ha 
de tenir en compte la durada i intensitat de la dedicació, 
atesos els anys de convivència, i en particular, en cas 
de treball domèstic, el fet que hagi inclòs la criança de 
fills o l’atenció personal a altres membres de la família 
que convisquin amb els cònjuges.

4. La compensació té com a límit la quarta part de la 
diferència entre els increments dels patrimonis dels còn-
juges, calculada d’acord amb l’article següent.

5. En cas d’extinció del règim de separació per mort, el 
cònjuge supervivent pot reclamar la compensació per 
raó de treball com a dret personalíssim, sempre que 
els drets que el causant li hagi atribuït, en la successió 
voluntària o en contemplació de la seva mort, o els que 
li pertoquin en la successió intestada, no cobreixin l’im-
port que li correspondria.

ArtiCle 232-6. regles de CàlCul

1. Els increments dels patrimonis dels cònjuges es cal-
culen d’acord amb les regles següents:

a) El patrimoni de cadascun dels cònjuges està inte-
grat pels béns que tingui en el moment de l’extinció 
del règim o, en el seu cas, del cessament efectiu de la 
convivència, deduïdes les càrregues que els afectin i 
les obligacions.

b) S’ha d’afegir al patrimoni de cadascun dels cònjuges 
el valor dels béns dels quals hagi disposat a títol gratuït, 
calculat en el moment de la seva transmissió, excloses 
les donacions fetes als fills comuns i les liberalitats d’ús, 
i també el valor del detriment produït per actes realit-
zats amb la intenció de perjudicar l’altre cònjuge.

c) S’ha de descomptar del patrimoni de cadascun dels 
cònjuges el valor dels béns que tenia en començar el 
règim i que conserva en el moment de la seva extinció, 
deduïdes les càrregues que els afectin, i també el dels 
adquirits a títol lucratiu durant la vigència del règim 
i les indemnitzacions per danys personals, exclosa la 
part corresponent al lucre cessant durant el temps de 
convivència.

2. Les atribucions patrimonials que el cònjuge deutor 
hagi fet al cònjuge creditor durant la vigència del règim 
s’imputen a la compensació pel valor que tenen en el 
moment de l’extinció del règim.

ArtiCle 232-7. PACtes sobre lA CoMPensACió

En previsió d’una ruptura matrimonial, o de dissolució 
del matrimoni per mort, hom pot pactar l’increment, 
la reducció o l’exclusió de la compensació per raó de 
treball de conformitat amb l’article 231-19.

ArtiCle 232-8. forMA de PAgAMent de lA CoMPensACió

1. La compensació s’ha de pagar en diners, llevat que 
les parts acordin altrament. No obstant, per causa justi-
ficada i a petició de qualsevol de les parts o dels hereus 

dret a continuar en l’ús de l’habitatge conjugal i a ésser 
alimentat a càrrec d’aquest patrimoni, en consonància 
amb el nivell de vida que havien mantingut els cònju-
ges i amb la importància del patrimoni. Aquest dret és 
independent dels altres que li puguin correspondre en 
virtut de la defunció del premort.

2. El cònjuge supervivent perd aquests drets si, durant 
l’any següent a la mort del seu cònjuge, es torna a casar 
o passa a viure maritalment amb una altra persona, i 
també si abandona o negligeix greument els fills co-
muns en potestat parental. En cap cas no està obligat a 
tornar l’import dels aliments percebuts.

CAPítol 2. règiMs eConòMiCs MAtriMoniAls

seCCió 1. el règiM de sePArACió de béns

ArtiCle 232-1. Contingut

En el règim de separació de béns, cada cònjuge té la 
propietat, el gaudi, l’administració i la lliure disposició 
de tots els seus béns, dins els límits establerts per la 
llei.

ArtiCle 232-2. béns ProPis

En el règim de separació de béns, són propis de cadas-
cun dels cònjuges tots els que tenia com a tals quan es 
va celebrar el matrimoni i els que adquireixi després 
per qualsevol títol.

ArtiCle 232-3. AdquisiCions oneroses

1. Els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni 
pertanyen a aquell dels cònjuges que en consti com a 
titular. Si es prova que la contraprestació va ser pagada 
amb béns o diners de l’altre cònjuge, se’n presumeix 
la donació.

2. Tanmateix, tractant-se de béns mobles destinats a l’ús 
familiar, es presumeix que pertanyen a ambdós cònjuges 
per meitats indivises, sense que prevalgui contra aquesta 
presumpció la mera prova de la titularitat formal.

ArtiCle 232-4. titulAritAts dubtoses

Si és dubtós a quin dels cònjuges pertany algun bé o 
dret, s’entén que correspon a tots dos per meitats in-
divises. Tanmateix, es presumeix que els béns mobles 
d’ús personal d’un dels cònjuges que no siguin d’extra-
ordinari valor i els que estiguin directament destinats 
al desenvolupament de la seva activitat li pertanyen 
exclusivament.

ArtiCle 232-5. CoMPensACió Per rAó de trebAll

1. En el règim de separació de béns, si un cònjuge treba-
lla per a la casa substancialment més que l’altre té dret 
a una compensació econòmica per aquesta dedicació 
sempre que en el moment de l’extinció del règim o, en el 
seu cas, del cessament efectiu de la convivència, l’altre 
hagi obtingut un increment patrimonial superior d’acord 
amb les regles d’aquesta secció.
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seCCió 2. el règiM de PArtiCiPACió

subseCCió 1. disPosiCions generAls

ArtiCle 232-13. Contingut

1. El règim econòmic matrimonial de participació 
atribueix a qualsevol dels cònjuges, en el moment de 
l’extinció del règim, el dret a participar en l’increment 
patrimonial obtingut per l’altre durant el temps que 
aquest règim hagi estat vigent.

2. Constant matrimoni, cada cònjuge té la propietat, 
el gaudi, l’administració i la lliure disposició dels seus 
béns, però té el deure d’informar adequadament l’altre 
de la seva gestió patrimonial.

3. En defecte de pacte i del que es preveu en aquesta 
Secció el règim de participació es regeix per les normes 
del de separació de béns.

ArtiCle 232-14. inventAri

Amb l’escriptura pública de constitució del règim de 
participació s’ha d’acompanyar inventari del patrimoni 
inicial de cada cònjuge, en el qual s’han de ressenyar els 
béns, amb indicació del seu estat material, les càrregues 
i les obligacions.

ArtiCle 232-15. PACtes sobre l’AbAst de lA PArtiCiPACió

1. Els pactes que atribueixin una participació diferent a 
la meitat de l’increment patrimonial solament són vàlids 
si s’estableixen amb caràcter recíproc i igual a favor de 
qualsevol dels cònjuges.

2. La invalidesa del pacte determina la participació en 
la meitat.

ArtiCle 232-16. extinCió

1. El règim de participació s’extingeix per:

a) La nul·litat del matrimoni, la dissolució o la separació 
judicial.

b) L’acord dels cònjuges estipulant en capítols matrimo-
nials un règim diferent.

2. També s’extingeix per decisió judicial, a petició d’un 
dels cònjuges, si concorre alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Separació de fet per un període superior a sis mesos.

b) Incompliment greu o reiterat per l’altre cònjuge del 
deure d’informar.

c) Gestió patrimonial irregular o supervenció d’alguna 
circumstància personal o patrimonial en l’altre cònjuge 
que comprometi greument els interessos de qui sol·licita 
l’extinció.

ArtiCle 232-17. retroACCió dels efeCtes de l’extinCió

En cas que el règim de participació s’extingeixi en virtut 
d’una resolució judicial, els efectes de l’extinció es re-
trotreuen al moment de la presentació de la demanda. A 
petició d’un dels cònjuges o dels seus causahavents, l’au-

del cònjuge deutor, l’autoritat judicial pot ordenar-ne el 
pagament total o parcial amb béns.

2. A petició del cònjuge deutor o dels seus hereus, l’au-
toritat judicial pot ajornar el pagament o ordenar que 
es faci a terminis, amb un venciment màxim de tres 
anys i meritació de l’interès legal a comptar del reconei-
xement. L’autoritat judicial pot, en aquest cas, ordenar 
la constitució, si escau, d’hipoteca d’acord amb el que 
disposa l’article 569-36 o d’altres garanties a favor del 
cònjuge creditor.

ArtiCle 232-9. ACtes en PerjudiCi del dret A lA CoM-
PensACió

1. Si en el patrimoni del cònjuge deutor no hi ha béns 
suficients per a satisfer la compensació per raó de tre-
ball, el creditor podrà demanar la reducció o la supres-
sió de les donacions i atribucions particulars en pacte 
successori fetes per aquell durant la vigència del règim, 
començant per la més recent i així successivament, per 
ordre invers de data. La reducció es fa a prorrata si la 
data és la mateixa o és indeterminada. També podrà 
impugnar els actes a títol onerós celebrats pel deutor 
en frau del seu dret.

2. Aquestes accions caduquen al cap de quatre anys des 
de l’extinció del règim i no són procedents quan els béns 
estiguin en poder de terceres persones adquirents a títol 
onerós i de bona fe.

ArtiCle 232-10. CoMPAtibilitAt

El dret a la compensació és compatible amb els altres 
drets de caràcter econòmic que corresponen al cònjuge 
creditor i ha de ser tingut en compte per a la fixació 
d’aquests drets i si escau per a la seva modificació.

ArtiCle 232-11. exerCiCi del dret A lA CoMPensACió

1. En cas de nul·litat matrimonial, separació o divorci, 
la compensació s’ha de reclamar en el primer procés, 
i en el cas de resolucions o decisions eclesiàstiques, en 
el procés adreçat a obtenir la seva eficàcia civil, sense 
perjudici de que la impugnació de la vigència del règim 
econòmic de separació de bens doni lloc a un darrer 
procés declaratiu.

2. En cas d’extinció del règim de separació per mort, la 
pretensió per a reclamar el pagament prescriu als tres 
anys a comptar de la mort del cònjuge.

ArtiCle 232-12. divisió dels béns en CoMunitAt ordi-
nàriA indivisA

1. En els procediments de separació, divorci o nul·litat i 
en els adreçats a obtenir l’eficàcia civil de les resoluci-
ons o decisions eclesiàstiques, qualsevol dels cònjuges 
pot exercir simultàniament l’acció de divisió de cosa 
comuna respecte als que tinguin en comunitat ordinària 
indivisa.

2. Si hi ha pluralitat de béns en comunitat ordinària in-
divisa i un dels cònjuges ho demana, l’autoritat judicial 
pot considerar-los en conjunt a efectes de la formació 
de lots i la seva adjudicació.
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ArtiCle 232-21. deterMinACió del Crèdit

En defecte de pacte, el crèdit de participació es deter-
mina com segueix:

a) Si únicament un dels cònjuges ha obtingut un in-
crement patrimonial, calculat per la diferència entre el 
patrimoni final i l’inicial, l’altre o els seus successors 
tenen dret a la meitat del valor d’aquest increment.

b) Si tots dos cònjuges han obtingut un increment pa-
trimonial, qui n’hagi obtingut menys, o els seus succes-
sors, tenen dret a la meitat de la diferència entre el valor 
del seu propi increment i el de l’altre cònjuge.

c) Si cap dels cònjuges ha obtingut un increment patri-
monial, no hi ha crèdit de participació.

subseCCió 3. PAgAMent del Crèdit de PArtiCiPACió

ArtiCle 232-22. forMA de PAgAMent

1. El crèdit de participació s’ha de pagar en diners, llevat 
que les parts acordin altrament. No obstant, per causa 
justificada i a petició de qualsevol de les parts o els seus 
hereus, l’autoritat judicial pot ordenar-ne el pagament 
total o parcial amb béns de la persona obligada.

2. Si el règim s’extingeix per la mort d’un dels cònjuges 
i al supervivent li correspon el crèdit de participació, pot 
demanar que se li adjudiqui l’habitatge familiar en pro-
pietat o en usdefruit. Si el valor del bé o el dret adjudicat 
fos superior al del crèdit de participació, l’adjudicatari 
ha de pagar la diferència en diners.

3. Per causa justificada i a petició del cònjuge deu-
tor o els seus hereus, l’autoritat judicial pot ajornar 
el pagament o ordenar que es faci a terminis amb un 
venciment màxim de tres anys i meritació de l’interès 
legal a comptar del reconeixement. L’autoritat judicial 
pot en aquest cas ordenar la constitució de garanties 
a favor del creditor.

ArtiCle 232-23. AnotACió PreventivA

El creditor o creditora o els seus successors poden de-
manar l’adopció de mesures cautelars, inclosa l’anota-
ció preventiva d’embargament als registres públics, per 
assegurar el pagament del crèdit de participació mentre 
es tramita la seva reclamació.

ArtiCle 232-24. ACtes en PerjudiCi del Crèdit

1. Si en el patrimoni del cònjuge deutor no hi ha béns 
suficients per a satisfer el crèdit de participació, el cre-
ditor podrà demanar la reducció o la supressió de les 
donacions i atribucions particulars en pacte successori 
fetes per aquell durant la vigència del règim i fins a 
la seva liquidació, començant per la més recent i així 
successivament, per ordre invers de data. La reducció es 
fa a prorrata si la data és la mateixa o és indeterminada. 
També podrà impugnar els actes a títol onerós celebrats 
pel deutor en frau del seu dret.

2. Aquestes accions caduquen al cap de quatre anys des 
de l’extinció del règim i no són procedents quan els béns 

toritat judicial podrà acordar la retroacció dels efectes 
de l’extinció a la data en què va cessar la convivència.

subseCCió 2. lA liquidACió del règiM

ArtiCle 232-18. iniCi de lA liquidACió

Una vegada extingit el règim de participació en els 
guanys, se’n fa la liquidació als efectes de la fixació del 
crèdit de participació, establint la diferència entre el 
patrimoni final i l’inicial de cada cònjuge.

ArtiCle 232-19. deterMinACió del PAtriMoni finAl

1. El patrimoni final de cadascun dels cònjuges comprèn 
tots els béns que li pertanyin en el moment de l’extinció 
del règim en l’estat material en què es trobin, deduïdes 
les càrregues que els afectin i les obligacions, i exclosos 
els béns comprats amb pacte de supervivència.

2. A aquest patrimoni s’hi ha d’afegir:

a) El valor dels béns dels quals s’hagi disposat a títol 
gratuït durant la vigència del règim, en el seu estat ma-
terial en el moment de la disposició, amb excepció de 
les liberalitats d’ús i de les donacions que l’altre cònjuge 
hagi consentit.

b) El valor dels béns dels quals s’hagi disposat a títol 
onerós durant la vigència del règim per tal de disminuir 
fraudulentament els guanys, segons l’estat material en el 
moment de l’alienació i amb independència del preu que 
s’hagi fet constar, i també el valor de les obligacions o 
dels gravàmens constituïts fraudulentament.

c) El valor dels béns destruïts o deteriorats, en les ma-
teixes circumstàncies indicades en la lletra b).

3. El valor dels béns és el que tenen en el moment de 
l’extinció del règim. En cas de béns alienats, deteriorats 
o destruïts es pren per valor el que tenien en el moment 
de la seva transmissió, deteriorament o pèrdua.

ArtiCle 232-20. deterMinACió del PAtriMoni iniCiAl

1. El patrimoni inicial de cadascun dels cònjuges com-
prèn tots els béns que li pertanyien en el moment de 
començar el règim, deduïdes les càrregues que els afec-
taven i les obligacions. Si el passiu del patrimoni inicial 
fos superior a l’actiu, es computarà el valor negatiu lle-
vat que les parts acordin altrament.

2. A aquest patrimoni s’hi ha d’afegir:

a) El valor dels béns adquirits a títol lucratiu durant 
la vigència del règim, deduïdes les càrregues que els 
afectaven.

b) Les indemnitzacions per danys personals, exclosa la 
part corresponent al lucre cessant durant el temps de 
vigència del règim.

3. El valor dels béns és el corresponent al moment de 
l’extinció del règim, atenent a l’estat material en què 
es trobessin al seu inici i, quant als adquirits a títol 
gratuït, l’estat material que tenien en el moment de la 
seva adquisició.
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pel costum del lloc i, si no n’hi ha, per les disposicions del  
règim de comunitat, en la mesura que ho permeti la 
seva naturalesa específica.

3. La comunitat inclou tots els béns que tinguin els còn-
juges en casar-se o en el moment de convenir el pacte 
d’agermanament, els que adquireixin per qualsevol títol 
i els guanys o lucres de tota mena mentre subsisteixi 
el règim.

4. L’administració de la comunitat correspon a ambdós 
cònjuges.

5. La liquidació de l’agermanament s’ha de fer adjudi-
cant per meitat els béns que inclogui entre els cònjuges o 
entre el cònjuge supervivent i els hereus del premort.

seCCió 5. el PACte de ConvinençA o MitjA guAdAnyeriA

ArtiCle 232-29. règiM

1. La convinença, o mitja guadanyeria, associació prò-
pia de la Vall d’Aran, exigeix pacte exprés en capítols 
matrimonials.

2. En tot allò que no regulin els pactes de la constitució 
del règim ni aquesta secció, s’han d’aplicar el costum de  
la Vall d’Aran i el capítol X del privilegi anomenat  
de la Querimònia.

3. Aquest conveni també pot ésser establert amb els 
progenitors del fill o de la filla, i àdhuc amb estranys, 
pactant que els béns guanyats i els que es guanyaran 
quedaran en comunitat mentre subsisteixi l’associació.

4. Els cònjuges han de contribuir per parts iguals al sos-
teniment de les despeses derivades del règim i el govern 
de la casa i han de dividir, a la dissolució del règim, si 
no hi ha fills, els guanys i els augments.

seCCió 6. el règiM de CoMunitAt de béns

ArtiCle 232-30. Contingut

En el règim de comunitat de béns esdevenen comuns els 
guanys obtinguts indistintament per qualsevol dels còn-
juges i els béns als quals confereixin aquest caràcter.

ArtiCle 232-31. béns CoMuns

Són béns comuns:

a) Els béns als quals els cònjuges confereixin aquest 
caràcter en el moment de convenir el règim o amb pos-
terioritat.

b) Els guanys obtinguts per l’activitat professional o pel 
treball de qualsevol dels cònjuges.

c) Els fruits i rendes de tots els béns, si no hi ha pacte 
en contra.

d) Els béns adquirits per subrogació real d’altres béns 
comuns.

e) Els guanys obtinguts per qualsevol dels cònjuges en 
el joc.

estiguin en poder de terceres persones adquirents a títol 
onerós i de bona fe.

seCCió 3. l’AssoCiACió A CoMPres i Millores

ArtiCle 232-25. règiM

1. L’associació a compres i millores, pròpia del Camp 
de Tarragona i d’altres comarques, exigeix pacte exprés 
en capítols matrimonials.

2. En tot allò que no regulin els pactes de la constitució 
del règim ni aquesta secció, l’associació a compres i 
millores es regeix pel costum de la comarca i, si no n’hi 
ha, per les disposicions del règim de participació en els 
guanys, en la mesura que ho permeti la seva naturalesa 
específica.

3. Cada cònjuge pot associar l’altre a les compres i les 
millores que faci durant el matrimoni. També es pot 
establir l’associació amb caràcter recíproc o associant 
als cònjuges llurs ascendents, tant si els han fet hereta-
ment com si no.

4. Es consideren compres els béns que, constant l’asso-
ciació, adquireixi qualsevol de les persones associades 
a títol onerós o obtingui per la seva activitat professional 
o treball.

5. Es consideren millores els augments de valor dels 
béns de qualsevol de les persones associades deguts a 
impenses útils i a l’alliberament de càrregues i gravà-
mens.

ArtiCle 232-26. AdMinistrACió

1. L’administració de l’associació a compres i millores 
correspon a la persona associada que s’indiqui en els 
capítols. Si no hi ha designacions, correspon a tots 
els associats.

2. L’administrador únic de l’associació, si escau, pot, 
amb la seva sola intervenció, disposar a títol onerós dels 
béns que la constitueixen, però no fiançar en nom de 
l’associació, si no és per a profit de la família.

3. Els deutes particulars de cada persona associada gra-
ven exclusivament la seva part.

ArtiCle 232-27. liquidACió

La liquidació dels guanys de cada persona associada es 
refereix al moment de la seva mort o de l’extinció del 
règim i es pot efectuar amb diners o amb altres béns 
de l’associació.

seCCió 4. l’AgerMAnAMent o PACte de Mig Per Mig

ArtiCle 232-28. règiM

1. L’agermanament o pacte de mig per mig, propi del 
dret de Tortosa, exigeix pacte exprés en capítols ma-
trimonials.

2. En tot allò que no regulin els pactes de la constitució 
del règim ni aquesta secció, l’agermanament es regeix 
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ArtiCle 232-36. extinCió del règiM

1. El règim de comunitat de béns s’extingeix en tot 
cas per:

a) La nul·litat del matrimoni, la dissolució o la separació 
judicial.

b) L’acord dels cònjuges estipulant en capítols matrimo-
nials un règim diferent.

2. També s’extingeix per decisió judicial, a petició d’un 
dels cònjuges, si concorre alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Separació de fet per un període superior a sis mesos.

b) Incompliment greu o reiterat per l’altre cònjuge del 
deure que té d’informar-lo de les seves activitats eco-
nòmiques.

c) Gestió patrimonial irregular o supervenció d’alguna 
circumstància personal o patrimonial en l’altre cònjuge 
que comprometi greument els interessos de qui sol·licita 
l’extinció.

d) Embargament de béns comuns en el supòsit de l’ar-
ticle 232-33.

ArtiCle 232-37. deterMinACió i vAlorACió dels béns

1. Als efectes de la divisió de la comunitat, la determi-
nació dels béns comuns i dels béns privatius es fa amb 
referència al temps de la dissolució.

2. Els béns comuns que es posseeixin en el moment 
de la dissolució de la comunitat es computen segons el 
valor que tinguin en el moment de fer-ne la liquidació.

ArtiCle 232-38. divisió dels béns CoMuns

1. En el cas d’extinció de la comunitat, els béns comuns 
es divideixen entre els cònjuges o entre el cònjuge su-
pervivent i els hereus del premort a parts iguals, llevat 
que s’hagi convingut altrament.

2. En el supòsit regulat per l’apartat 1, si l’habitatge con-
jugal i els seus mobles d’ús ordinari tenen la condició de 
béns comuns, el cònjuge supervivent pot demanar que li 
sigui atribuïda la propietat d’aquests béns en pagament 
de la seva quota. Si el valor és superior al valor de la 
seva quota, l’adjudicatari ha de pagar la diferència en 
diners.

3. En la divisió, els cònjuges poden recuperar els béns 
que abans de l’inici del règim de comunitat eren de la 
seva propietat i que subsisteixin en el moment de l’ex-
tinció, segons l’estat inicial. Els altres béns i les millores 
fetes en els béns aportats s’inclouen en la divisió de 
la comunitat i, si el valor d’aquells béns és superior al 
valor de la quota, l’adjudicatari també ha de pagar la 
diferència en diners.

ArtiCle 232-32. béns PrivAtius

Són béns privatius de cada cònjuge:

a) Els que pertanyien a cada cònjuge abans d’iniciar el 
règim, sempre que no se’ls hagi conferit el caràcter de 
comuns.

b) Els adquirits per donació, herència o llegat.

c) Els adquirits per subrogació real d’altres béns pri-
vatius.

d) Les indemnitzacions per danys personals, exclosa la 
part corresponent al lucre cessant durant el temps de 
vigència del règim.

e) Els béns d’ús personal que no siguin d’un valor ex-
traordinari i els estris necessaris per a l’exercici de la 
professió, encara que l’adquisició s’hagi fet amb càrrec 
a béns comuns.

ArtiCle 232-33. AdMinistrACió i disPosiCió dels béns 
CoMuns

1. Si no hi ha pacte, l’administració i disposició dels 
béns comuns correspon als cònjuges conjuntament, o a 
un d’ells amb consentiment de l’altre.

2. Qualsevol dels cònjuges pot contreure obligacions 
amb càrrec a la comunitat i disposar dels béns comuns 
en atenció al sosteniment de les despeses familiars.

3. Si un dels cònjuges exerceix una activitat professional 
o mercantil valent-se de béns comuns amb el consenti-
ment de l’altre, pot realitzar tot sol i en relació amb béns 
mobles que hi estiguin afectes, els actes d’administració 
i de disposició que siguin conseqüència de l’exercici 
normal d’aquella activitat.

4. En cas de manca de capacitat d’un dels cònjuges o 
d’impossibilitat de gestió conjunta, l’autoritat judicial 
pot conferir l’administració de la comunitat i la dispo-
sició dels béns comuns a un sol dels cònjuges. També 
pot autoritzar la realització d’actes dispositius per un de 
sol, en interès de la família o si concorre una altra justa 
causa, si l’altre no hi presta el seu consentiment.

ArtiCle 232-34. règiM dels béns PrivAtius

1. Cadascun dels cònjuges té l’administració i la lliure 
disposició dels seus béns privatius dins dels límits es-
tablerts per la llei.

2. Dels deutes contrets per qualsevol dels cònjuges, per 
raó de la tinença i administració dels béns privatius 
en responen aquests. En cas que siguin insuficients, la 
persona creditora pot demanar l’embargament de béns 
comuns, que ha d’ésser notificat a l’altre cònjuge, el qual 
pot exigir la dissolució de la comunitat i que l’embarga-
ment tingui lloc sobre la meitat corresponent al cònjuge 
deutor.

ArtiCle 232.35. resPonsAbilitAt Per desPeses fAMiliArs

Dels deutes contrets per atendre despeses familiars, en 
responen solidàriament els béns de la comunitat i els del 
cònjuge deutor i subsidiàriament els de l’altre cònjuge.
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b) Els aliments que hauran de prestar-los, indicant-ne 
la periodicitat, la modalitat de pagament, els criteris 
d’actualització i, si així ho han previst, les garanties.

c) Si escau, el règim de visites, estada i comunicació 
amb els avis i amb els germans que no convisquin en 
el mateix domicili.

3. Si és procedent, el conveni també ha de contenir:

a) La prestació compensatòria que s’atribueixi a un dels 
cònjuges, indicant-ne la modalitat de pagament i, si es-
cau, els criteris d’actualització i les garanties.

b) L’atribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu 
parament.

c) La compensació per raó de treball.

d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i 
la divisió dels béns comuns o en comunitat ordinària 
indivisa

4. En el conveni regulador els cònjuges també poden 
acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats 
que no tinguin recursos econòmics propis.

ArtiCle 233-3. AProvACió judiCiAl dels ACords

1. Els acords adoptats en conveni regulador, degudament 
informats pel Ministeri Fiscal, han d’ésser aprovats per 
l’autoritat judicial, llevat dels punts que no siguin con-
formes amb l’interès dels fills menors.

2. En cas de denegar l’aprovació, l’autoritat judicial ha 
d’indicar els punts que han d’ésser modificats i fixar 
el termini per a fer-ho. Si els cònjuges no formulen 
una proposta de modificació o aquesta tampoc no és 
aprovada, l’autoritat judicial ha de resoldre allò que 
escaigui.

3. La sentència ha d’incorporar els punts del conveni 
que hagin estat homologats i la decisió que correspon-
gui quant als punts no aprovats. També pot contenir les 
mesures necessàries per a garantir-ne el compliment 
efectiu.

ArtiCle 233-4. Mesures definitives ACordAdes Pel 
tribunAl

1. Si el cònjuge pretén demandar la nul·litat del matri-
moni, el divorci o la separació judicial sense consenti-
ment de l’altre, o ambdós cònjuges no arriben a un acord 
quant al contingut del conveni regulador, l’autoritat judi-
cial ha d’adoptar les mesures definitives que procedeixin 
d’acord amb el resultat de les proves practicades.

2. Els pactes assolits en mesures provisionals no son 
vinculants pel Tribunal que pot revisar, d’acord amb 
el resultat de les proves practicades, les mesures an-
teriorment establertes. En tot cas, les mesures d’ordre 
públic en relació amb els fills no tenen la condició de 
cosa jutjada.

3. Quan hi ha fills menors comuns, el tribunal s’ha de 
pronunciar necessàriament sobre la distribució de les 
responsabilitats parentals entre ambdós progenitors. 
Tant en els casos en els quals s’estableixi aquesta res-
ponsabilitat en forma compartida, com en els quals es 
disposi una altra modalitat d’exercici de la custòdia, 

CAPítol 3. els efeCtes de lA nul·litAt del MAtriMoni, 
del divorCi i de lA sePArACió judiCiAl

seCCió 1. disPosiCions generAls

ArtiCle 233-1. Mesures ProvisionAls

1. El cònjuge que pretengui demandar o demandi la 
separació, el divorci o la nul·litat del matrimonial i el 
cònjuge demandat, en contestar la demanda, poden sol-
licitar a l’autoritat judicial que adopti, d’acord amb els 
procediments establerts per la legislació processal, les 
següents mesures provisionals:

a) La distribució de les responsabilitats parentals en-
vers els fills i, si no se estableix en forma compartida, 
l’assignació de la custòdia al progenitor més idoni, en 
interès del menor. En qualsevol cas, s’ha de concretar 
el règim de relació dels fills amb el progenitor amb 
qui no resideixin habitualment. Excepcionalment, l’au-
toritat judicial pot encomanar la guarda dels fills als 
avis, a d’altres parents, a persones properes o, en el seu 
defecte, a una institució idònia, a les quals es poden 
conferir funcions tutelars amb suspensió de la potestat 
parental.

b) La distribució de les responsabilitats alimentícies a 
favor dels fills i, si escau, a favor d’un dels cònjuges.

c) L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu 
parament o, alternativament, l’adopció d’altres mesures 
que garanteixin les necessitats d’habitatge dels cònjuges 
i dels fills. En el cas que s’assigni l’habitatge familiar a 
un cònjuge, l’autoritat judicial ha de fixar la data en què 
l’altre haurà d’abandonar-lo.

d) El règim de tinença i administració dels béns en co-
munitat ordinària indivisa i també dels que per capítols 
matrimonials o escriptura pública estiguin especialment 
afectes a les despeses familiars i, si el règim és de co-
munitat, dels béns comuns.

e) Les necessàries per evitar el desplaçament o la reten-
ció il·lícits dels fills, si n’hi hagués el risc.

2. En cas de violència familiar o de gènere, l’autoritat 
judicial competent ha d’adoptar, a més, les mesures pre-
vistes en la legislació específica.

3. L’autoritat judicial pot acordar les garanties adients 
per assegurar el compliment de les mesures provisio-
nals.

ArtiCle 233-2. Mesures definitives ProPosAdes Per 
Conveni regulAdor.

1. Si els cònjuges insten de comú acord el divorci, la 
separació judicial o l’adopció o modificació de mesures 
reguladores de les conseqüències de la crisi, inclús per 
causa de nul·litat del matrimoni o ho fa un d’ells amb 
el consentiment de l’altre, han d’acompanyar a l’escrit 
inicial un conveni regulador.

2. Si els cònjuges tenen fills comuns que es trobin en la 
seva potestat el conveni ha de contenir:

a) Un pla de parentalitat, en els termes de l’article 233-9.
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ArtiCle 233-6. MediACió fAMiliAr

1. L’inici d’un procés de mediació familiar previ a la 
interposició de la demanda, a iniciativa de les pròpies 
parts o per derivació dels advocats o de qualsevol altre 
professional, queda sotmès al principi de confidencia-
litat i no pot perjudicar de cap manera als litigants que 
han participat en el esmentat procés.

2. En qualsevol fase del procediment matrimonial i en 
qualsevol de les instàncies, els cònjuges poden sotmetre 
les seves discrepàncies a mediació i intentar arribar a 
un acord total o parcial, llevat dels casos de violència 
masclista.

3. L’autoritat judicial pot remetre els cònjuges a una ses-
sió informativa sobre mediació, si considera que, ateses 
les circumstàncies del cas, encara és possible arribar 
a un acord.

4. Les parts de mutu acord poden demanar la suspensió 
del procés mentre dura la mediació. La comunicació a 
l’autoritat judicial del desistiment de qualsevol de les 
parts o de l’acord obtingut en la mediació dóna lloc a 
l’aixecament de la suspensió.

5. Els acords obtinguts en la mediació, un cop incorpo-
rats en forma al procés, resten sotmesos a l’aprovació 
judicial en el mateixos termes que l’article 233-3 preveu 
per al conveni regulador.

6. Els acords assolits en mediació respecte del règim 
d’exercici de la responsabilitat parental, es consideren 
adequats per als interessos del menor. La manca d’apro-
vació per l’autoritat judicial s’ha de fonamentar en cri-
teris d’ordre públic i interès del menor. 

ArtiCle 233-7. ModifiCACió de Mesures

1. Les mesures ordenades en un procés matrimonial 
poden ser modificades, mitjançant resolució judi-
cial posterior, si varien substancialment les circums-
tàncies concurrents en el moment de dictar-les.

2. El conveni regulador o la sentència poden preveure 
anticipadament les modificacions pertinents.

3. Quan la part que sol·licita judicialment la modificació 
de les mesures establertes per alteració substancial de 
circumstàncies, ha intentat arribar a un acord extrajudi-
cial iniciant un procés de mediació, la resolució judicial 
que modifiqui les mesures pot retrotraure els efectes a 
la data d’inici del procés de mediació.

seCCió 2. CurA dels fills

ArtiCle 233-8. resPonsAbilitAt PArentAl

1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació 
judicial no alteren les responsabilitats que corresponen 
als progenitors envers els fills.

2. Per a la distribució de les responsabilitats parentals 
entre els progenitors, l’autoritat judicial ha d’atendre de 
forma prioritària a l’interès del menor, tant si la custò-
dia es manté amb caràcter compartit, com si s’atribueix 
amb caràcter individual. Aquest mateix principi s’aplica 

l’autoritat judicial ha de concretar el pla de parentalitat 
amb el règim de comunicació i estada dels fills amb el 
progenitor amb el que no resideixin habitualment, en 
els termes de l’article 233-9. També s’han de distribuir 
les despeses de manutenció dels fills menors entre els 
dos progenitors, tant respecte de les necessitats ordinà-
ries de manutenció, vestit, educació, sanitat, habitació, 
vacances i oci, com de les que no són previsibles i es 
produeixen amb caràcter extraordinari, i fixar, en el 
seu cas, la contribució que hagi de realitzar qui no 
tingui la responsabilitat directa del pagament de les 
mateixes.

4. Si algun dels cònjuges ho sol·licita, el tribunal ha 
d’adoptar les mesures que procedeixin respecte a l’ús 
de l’habitatge familiar i el seu aixovar, la prestació com-
pensatòria, la compensació per raó del treball quan el 
règim econòmic sigui el de separació de béns, la liqui-
dació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels 
béns comuns, en comunitat ordinària o indivisa.

5. Quan per causa que no les sigui imputable els fills 
majors d’edat no tenen mitjans econòmics propis, o no 
han finalitzat el període de formació a què poden as-
pirar, segons el nivell de vida i possibilitats dels seus 
progenitors, el progenitor amb el que conviuen habitu-
alment pot sol·licitar que la prestació alimentària s’es-
tengui fins que assoleixin la suficiència econòmica. Tant 
el progenitor a favor del qual s’estableixi la prestació, 
com el fill beneficiari, queden obligats a comunicar al 
que ha de realitzar el pagament les modificacions de 
circumstàncies que determinin la reducció o supressió 
de la prestació, tan aviat com aquestes es produeixin. 
El pagament de la prestació al propi fill únicament serà 
procedent si aquest reclama directament la prestació de 
l’article 237-1 als progenitors per fer vida independent 
de la seva família.

ArtiCle 233-5. ACords forA de Conveni regulAdor

1. Els acords en previsió de ruptura matrimonial ator-
gats de conformitat amb l’article 231-19 i els adoptats 
amb posterioritat a la ruptura de la convivència que no 
formin part d’una proposta de conveni regulador vin-
culen els cònjuges, l’acció per exigir-ne el compliment 
es pot acumular a la de nul·litat, separació o divorci i 
se’n pot demanar la incorporació a les resolucions sobre 
mesures provisionals, si escau al contingut d’aquestes, 
i a la sentència.

2. Tanmateix els acords celebrats amb posterioritat a 
la ruptura de la convivència sense assistència lletrada, 
independent per a cadascun dels cònjuges, es poden dei-
xar sense efecte, a instància de qualsevol d’ells, durant 
els tres mesos següents a la data del seu atorgament i 
com a màxim, fins al moment de la contestació de la 
demanda o, si escau, de la reconvenció en el procés 
matrimonial en què es pretenguin fer valer.

3. Els acords en matèria de custòdia i de relacions per-
sonals amb els fills menors, i també els d’aliments a 
favor d’aquests, només són eficaços si són conformes 
amb el seu interès en el moment en què se’n pretengui 
el compliment.



Núm. 384 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de gener de 2009

49

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

a) La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels 
progenitors, i també les relacions amb la resta de per-
sones que conviuen a la respectiva llar.

b) L’aptitud dels progenitors per a garantir el benestar 
dels fills i la possibilitat de procurar-los un entorn ade-
quat, d’acord amb la seva edat.

c) L’actitud de cadascun dels progenitors per cooperar 
amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat als 
fills, en especial per garantir adequadament les relaci-
ons d’aquests amb tots dos progenitors.

d) El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat 
a l’atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que 
efectivament exercia.

e) L’opinió expressada pels fills.

f) Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora 
de conveni amb anterioritat al procediment.

g) La ubicació dels domicilis dels progenitors, els hora-
ris i activitats dels fills, i els dels progenitors.

2. No se separaran els germans llevat que les circums-
tàncies ho justifiquin específicament.

ArtiCle 233-12. relACions PersonAls AMb els Avis i 
els gerMAns

Si els cònjuges proposen un règim de visites, estades i 
comunicació dels seus fills amb els avis i amb els ger-
mans majors d’edat que no convisquin en la mateixa 
llar, l’autoritat judicial pot aprovar-lo prèvia audiència 
dels interessats i sempre que aquests prestin el seu con-
sentiment. Les persones a qui s’hagi concedit el règim 
de visites i comunicació estan legitimades per a recla-
mar-ne judicialment el compliment del que s’hagi resolt 
en el litigi de família, sense perjudici d’exercir l’acció 
directa quan no s’hagi previst en la sentència de sepa-
ració o divorci.

ArtiCle 233-13. suPervisió del règiM de visites

1. L’autoritat judicial pot disposar, per raons fonamen-
tades, que la relació del menor amb el progenitor no 
custodi o amb els avis i família extensa, es desenvolupi 
en determinades condicions que garanteixin la seguretat 
i l’estabilitat emocional del menor.

2. En absència de familiars idonis, la supervisió de la 
relació pot ser confiada a la xarxa de serveis socials 
quan hi hagi situació de risc social o perill o a un Punt 
de Trobada Familiar.

seCCió 3. PrestACió CoMPensAtòriA

ArtiCle 233-14. PrestACió CoMPensAtòriA

1. El cònjuge que, com a conseqüència de la ruptura de 
la convivència, vegi més perjudicada la seva situació 
econòmica té dret a sol·licitar en el primer procés ma-
trimonial una prestació compensatòria que no excedeixi 
el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni,  
ni el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament, 
atès el dret d’aliments dels fills, que és prioritari. En cas 

per a la determinació del règim de relació dels fills amb 
el progenitor amb qui no convisquin habitualment.

3. A efectes de determinar el règim d’exercici de la po-
testat parental, de custòdia i de relació amb els fills, els 
cònjuges han de presentar les seves propostes de pla de 
parentalitat, amb el contingut previst en l’article 233-9.

4. En l’audiència del menor, l’autoritat judicial ha de 
complir el principi d’intervenció mínima i pot requerir 
la col·laboració dels equips tècnics.

5. El ministeri fiscal ha d’informar sobre les mesures a 
adoptar en interès del menor.

ArtiCle 233-9. PlA de PArentAlitAt

1. En les propostes de pla de parentalitat, els proge-
nitors han de concretar la forma d’exercir les seves 
responsabilitats i de prendre decisions pel que fa a la 
cura i educació dels fills, el lloc o els llocs on aquests 
viuran habitualment, el règim de relació en els perío-
des de temps en què els progenitors no tinguin els fills 
amb ells i també les tasques que efectivament exercirà 
cadascun.

2. L’autoritat judicial pot demanar a l’equip tècnic de 
suport judicial que valori la idoneïtat de les propostes 
de pla de parentalitat.

ArtiCle 233-10. AtribuCió de lA CustòdiA

1. La custòdia dels fills s’atribueix en la forma convin-
guda pels cònjuges en el pla de parentalitat, llevat que 
resulti perjudicial per als fills.

2. En cas d’inexistència d’acord o si aquest no és apro-
vat, l’autoritat judicial procura, en benefici dels fills, 
mantenir la responsabilitat parental compartida, deter-
minant-ne la forma d’exercir-la, atenent els informes 
dels especialistes dels equips judicials, llevat que la 
custòdia individual sigui més adient.

3. La distribució de la custòdia en règim de respon-
sabilitat parental compartida no altera el contingut de 
l’obligació d’aliments envers els fills comuns, si bé cal 
ponderar el temps de permanència dels menors amb 
cadascun dels progenitors i les despeses que cadascun 
d’ells hagi assumit pagar directament.

4. En interès dels fills, no s’atribuirà la custòdia al pro-
genitor contra el qual existeixin indicis fonamentats 
d’haver comès actes de violència familiar o masclista 
dels que els fills n’hagin estat o puguin ser víctimes 
directes o indirectes.

5. Excepcionalment, l’autoritat judicial pot atribuir la 
custòdia als avis, a d’altres parents, a persones properes, 
o en el seu defecte a una institució idònia, a les quals 
es poden conferir funcions tutelars amb suspensió de 
la potestat parental.

ArtiCle 233-11. Criteris Per deterMinAr el règiM i lA 
forMA d’exerCiCi de lA CustòdiA

1. Per determinar el règim i la forma d’exercici de la 
custòdia, cal tenir en compte les propostes de pla de 
parentalitat i, en particular, els criteris i circumstàncies 
següents:
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tàncies excepcionals que justifiquin la seva fixació amb 
caràcter indefinit.

ArtiCle 233-18. ModifiCACió de lA PrestACió CoMPen-
sAtòriA

1. La prestació compensatòria, quan s’estableix en for-
ma de pensió, només pot ser modificada per a disminu-
ir-ne l’import si millora la situació econòmica de qui la 
percep o empitjora la de qui la paga.

2. A efectes de determinar la capacitat econòmica del 
deutor, s’ha de tenir en compte les seves noves despeses 
familiars i donar prioritat al dret d’aliments de tots els 
seus fills.

ArtiCle 233-19. extinCió del dret A PrestACió CoM-
PensAtòriA

1. El dret a la prestació compensatòria fixada en forma 
de pensió s’extingeix:

a) Per millora de la situació econòmica del cònjuge cre-
ditor, que deixi de justificar-la, o per empitjorament de 
la situació econòmica del cònjuge obligat al pagament 
que en justifiqui l’extinció.

b) Per matrimoni del cònjuge creditor o per convivència 
marital amb una altra persona.

c) Per la mort del cònjuge creditor.

d) Pel transcurs del termini pel qual es va establir.

2. El dret a la prestació compensatòria fixada en forma 
de pensió no s’extingeix per mort del cònjuge obligat, 
per bé que el cònjuge creditor o els hereus del cònjuge 
deutor poden demanar-ne la substitució pel pagament 
d’un capital, tenint en consideració l’import, i si escau 
la durada, de la pensió i l’actiu hereditari líquid en el 
moment de la mort del cònjuge deutor.

seCCió quArtA. ús de l’hAbitAtge fAMiliAr

ArtiCle 233-20. AtribuCió de l’ús de l’hAbitAtge fA-
MiliAr

1. Els cònjuges poden acordar l’atribució de l’ús de l’ha-
bitatge familiar amb el seu parament a un d’ambdós, a 
fi de satisfer, en la part que sigui escaient, els aliments 
dels fills que convisquin amb el beneficiari de l’ús o la 
prestació compensatòria d’aquest.

2. A manca d’acord o si aquest no és aprovat, l’autoritat 
judicial atribueix l’ús de l’habitatge familiar, preferent-
ment, al cònjuge a qui correspongui la custòdia dels fills 
mentre duri aquesta.

3. Tanmateix, l’autoritat judicial atribueix l’ús de l’ha-
bitatge familiar al cònjuge més necessitat:

a) Si la custòdia dels fills queda compartida o distri-
buïda entre els cònjuges

b) Si els cònjuges no tenen fills o aquests són majors 
d’edat

c) Si malgrat correspondre-li l’ús de l’habitatge per raó 
de la custòdia dels fills és previsible que la necessitat 

de nul·litat del matrimoni hi té dret el cònjuge de bona 
fe, en les mateixes circumstàncies.

2. Si un dels cònjuges mor abans que passi un any des 
de la separació de fet, l’altre podrà interposar deman-
da, dins els tres mesos següents a la mort del causant, 
als únics efectes de determinar el seu dret a la pres-
tació compensatòria. La mateixa regla s’aplicarà quan 
el procediment matrimonial s’extingeixi per causa de 
la mort del cònjuge que hauria de pagar la prestació 
compensatòria.

ArtiCle 233-15. deterMinACió de lA PrestACió CoMPen-
sAtòriA

Per fixar la quantia de la prestació compensatòria, l’au-
toritat judicial ha de valorar especialment:

a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte 
si és procedent la compensació per raó de treball o s’han 
produït altres atribucions derivades de la liquidació del 
règim econòmic matrimonial.

b) La realització de tasques familiars o altres decisions 
preses en interès de la família durant la convivència, si 
això ha minvat la capacitat d’obtenir ingressos per part 
d’un dels cònjuges.

c) Les perspectives econòmiques previsibles dels còn-
juges, tenint en compte la seva edat i estat de salut i la 
forma com s’atribueix la custòdia dels fills comuns.

d) La durada de la convivència.

e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau.

ArtiCle 233-16. PACtes sobre lA PrestACió CoMPensA-
tòriA

1. En previsió de ruptura matrimonial hom pot pactar 
sobre la modalitat, la quantia, la durada i l’extinció de 
la prestació compensatòria de conformitat amb l’article 
231-20

2. No són eficaços els pactes de renúncia no incorpo-
rats a una proposta de conveni regulador en allò que 
comprometin la possibilitat d’atendre les necessitats 
bàsiques del cònjuge creditor.

ArtiCle 233-17. PAgAMent de lA PrestACió CoMPensA-
tòriA

1. La prestació compensatòria es pot atribuir en forma 
de capital, sigui en béns o en diners, o en forma de pen-
sió. En cas de desacord, l’autoritat judicial resol sobre la 
modalitat de pagament ateses les circumstàncies del cas 
i, en especial, la composició del patrimoni i els recursos 
econòmics del cònjuge deutor.

2. L’atribució en forma de capital s’ha de liquidar en el 
termini màxim de tres anys i es indemne a qualsevol 
causa d’extinció de la prestació sobrevinguda.

3. En cas d’atribució en forma de pensió, aquesta s’ha de 
pagar en diners i per mensualitats avançades. A petició 
de part, es poden establir garanties i fixar criteris objec-
tius i automàtics d’actualització de la quantia.

4. La prestació compensatòria en forma de pensió s’ator-
ga per un període limitat llevat que concorrin circums-
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ArtiCle 233-23. obligACions Per rAó de l’hAbitAtge

1. En cas d’atribució de l’ús de l’habitatge, les obliga-
cions contretes per raó de la seva adquisició o millora, 
incloses les assegurances vinculades a aquesta finalitat, 
s’han de satisfer d’acord amb el que resulti del títol de 
constitució.

2. Les despeses ordinàries de conservació, manteniment 
i reparació de l’habitatge, incloses les de comunitat, les 
de subministraments, així com els tributs i les taxes de 
meritament anual són a càrrec del cònjuge beneficiari 
del dret d’ús.

ArtiCle 233-24. extinCió del dret d’ús

1. El dret d’ús s’extingeix:

a) Per les causes pactades entre els cònjuges.

b) Si va ser atribuït per raó de la custòdia dels fills, pel 
seu acabament.

c) Si va ser atribuït amb caràcter temporal per raó de la 
necessitat del cònjuge:

Primer. Per millora de la situació econòmica del cònju-
ge beneficiari de l’ús o per empitjorament de la situació 
econòmica de l’altre cònjuge, que ho justifiqui.

Segon. Per matrimoni o per convivència en parella es-
table amb una altra persona del cònjuge beneficiari de 
l’ús.

Tercer. Per la mort del cònjuge beneficiari de l’ús.

Quart. Pel transcurs del termini pel qual es va establir 
o si és el cas, de la seva pròrroga

2. Produïda l’extinció, el cònjuge que sigui titular de 
l’habitatge en pot recuperar la possessió en execució 
de la sentència que hagués acordat el dret d’ús o de la 
resolució ferma sobre duració o extinció d’aquest dret, i 
sol·licitar, si escau, la seva cancel·lació registral.

ArtiCle 233-25. ACtes disPositius sobre l’hAbitAtge 
subjeCte A dret d’ús

El propietari o titular de drets reals sobre l’habitatge 
familiar pot disposar-ne sense el consentiment del còn-
juge que en tingui l’ús i sense autorització judicial, sens 
perjudici d’aquest dret.

CAPítol 4. ConvivènCiA estAble en PArellA

seCCió 1. disPosiCions generAls

ArtiCle 234-1. PArellA estAble

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida 
anàloga a la matrimonial i amb un compromís de suport 
mutu es consideren parella estable a efectes d’aquesta 
llei si:

a) La seva convivència dura més de dos anys ininter-
romputs.

b) O, iniciada la convivència, tenen un fill comú.

c) O formalitzen la seva relació en escriptura pública

del cònjuge es perllongui després d’arribar els fills a 
l’edat de majoria.

4. Excepcionalment, encara que hi hagi fills menors, 
l’ús de l’habitatge familiar es podrà atribuir al cònjuge 
que no en té la custòdia si és el més necessitat i el còn-
juge a qui correspon la custòdia té mitjans suficients per 
cobrir la seva necessitat d’habitatge i la dels fills.

5. L’atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cònjuges, 
en els casos dels apartats 3 i 4, s’ha de fer amb caràcter 
temporal i és susceptible de pròrroga, també temporal, 
si es mantenen les circumstàncies que la van motivar. La 
pròrroga s’ha de demanar abans dels sis mesos per a que 
arribi el termini fixat i s’ha de tramitar pel procediment 
establert per a la modificació de mesures definitives.

6. L’atribució de l’ús de l’habitatge familiar pot ser subs-
tituïda per la d’altres residències si són idònies per satis-
fer la necessitat d’habitatge del cònjuge i els fills.

7. La repercussió econòmica de l’atribució de l’ús de 
l’habitatge, si aquest pertany en tot o en part al cònju-
ge que no n’és beneficiari, ha de ser ponderada com a 
contribució en espècie per a la fixació dels aliments als 
fills i de la prestació compensatòria que eventualment 
meriti l’altre cònjuge.

ArtiCle 233-21. exClusió i líMits de l’AtribuCió de l’ús 
de l’hAbitAtge

1. L’autoritat judicial, a instància d’un dels cònjuges, 
pot excloure l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar 
en qualsevol dels casos següents:

a) Si el cònjuge que seria beneficiari de l’ús per raó de 
la custòdia dels fills té mitjans suficients per cobrir la 
seva necessitat d’habitatge i la dels fills.

b) Si el cònjuge que hauria de cedir l’ús pot assumir i 
garantir suficientment el pagament de les pensions d’ali-
ments dels fills i, si escau, de la prestació compensatòria 
de l’altre cònjuge en una quantia que cobreixi a basta-
ment les necessitats d’habitatge d’aquests.

2. Si els cònjuges posseeixen l’habitatge en virtut de 
títol diferent del de propietat, els efectes de l’atribució 
judicial del seu ús queden limitats per allò que resulti 
del títol, d’acord amb la llei. Si els cònjuges detenten 
l’habitatge familiar per tolerància d’un tercer, els efectes 
de l’atribució judicial del seu ús acaben quan aquest en 
reclama la restitució.

3. En previsió de ruptura matrimonial, hom pot pactar 
sobre l’atribució de l’ús de l’habitatge i sobre les moda-
litats d’aquest ús. No són eficaços els pactes que resul-
tin en perjudici de l’interès dels fills, ni tampoc, si no 
han quedat incorporats a un conveni regulador, els que 
comprometin les possibilitats d’atendre les necessitats 
bàsiques del cònjuge beneficiari de l’ús.

ArtiCle 233-22. PubliCitAt del dret d’ús de l’hAbitAtge

El dret d’ús de l’habitatge familiar atribuït al cònjuge 
pot ser objecte d’inscripció o, si s’ha atribuït com a me-
sura provisional, d’anotació preventiva, en el Registre 
de la Propietat.
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seCCió 3. efeCtes de l’extinCió de lA PArellA estAble

ArtiCle 234-7. CustòdiA dels fills i relACions Per-
sonAls

En matèria de custòdia dels fills i relacions personals 
s’apliquen a la parella estable els articles 233-8 a 233-13.

ArtiCle 234-8. ús de l’hAbitAtge fAMiliAr

1. Els convivents en parella estable poden acordar 
l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, amb el seu 
parament, a un d’ambdós a fi de satisfer en la part que 
sigui escaient els aliments dels fills que convisquin amb 
el beneficiari de l’ús o l’eventual prestació alimentària 
d’aquest.

2. A manca d’acord o si aquest no és aprovat, si els convi-
vents tenen fills comuns, l’autoritat judicial pot atri buir 
l’ús de l’habitatge familiar, ateses les circumstàncies del 
cas, seguint les regles següents:

a) Preferentment, al membre de la parella a qui corres-
pongui la custòdia dels fills mentre duri aquesta.

b) Si la custòdia dels fills és compartida o distribuïda 
entre els dos membres de la parella, a aquell d’ambdós 
que en tingui més necessitat.

3. L’atribució de l’ús de l’habitatge, si aquest pertany 
en tot o en part al membre de la parella que no n’és 
beneficiari, ha de ser tinguda en compte per a la fixació 
dels aliments als fills i la prestació alimentària que 
eventualment meriti l’altre membre de la parella.

4. S’aplica a l’atribució de l’ús de l’habitatge el que es-
tableixen els articles 233-20 a 233-24.

ArtiCle 234-9. CoMPensACió Per rAó de trebAll

1. Si un convivent ha treballat per a la casa substan-
cialment més que l’altre o treballa per a l’altre sense 
retribució o amb una retribució insuficient té dret a una 
compensació econòmica per aquesta dedicació sempre 
que en el moment del cessament de la convivència l’altre 
hagi obtingut un increment patrimonial superior d’acord 
amb les regles de l’article 232-6.

2. S’aplica a aquesta compensació el que estableixen els 
articles 232-5 a 232-10.

ArtiCle 234-10. PrestACió AliMentàriA

1. Si la parella estable s’extingeix en vida dels convi-
vents, qualsevol dels convivents pot reclamar de l’altre 
una prestació alimentària, si la necessita per a atendre 
adequadament la seva sustentació, en un dels casos se-
güents:

a) Si la convivència ha minvat la capacitat del sol·licitant 
d’obtenir ingressos.

b) Si té al seu càrrec fills o filles comuns, en circums-
tàncies en què la seva capacitat d’obtenir ingressos resti 
minvada.

2. Els pactes de renúncia a la prestació alimentària no 
són eficaços en allò que comprometin la possibilitat 
d’atendre les necessitats bàsiques del convivent que 
té dret a demanar, llevat que hagin estat incorporats a 
una proposta de conveni presentada d’acord amb l’ar-
ticle 234-6.

ArtiCle 234-2. requisits PersonAls

No poden constituir la parella a la qual es refereix l’ar-
ticle anterior les persones:

a) Menors d’edat no emancipades.

b) Relacionades per parentiu en línia recta, o col·lateral 
dins del segon grau.

c) Casades i no separades de fet.

d) Que convisquin en parella amb una tercera persona.

ArtiCle 234-3. règiM durAnt lA ConvivènCiA

1. Les relacions de la parella estable es regulen exclu-
sivament pels pactes dels convivents, mentre dura la 
convivència.

2. Els convivents en parella estable poden adquirir con-
juntament béns amb pacte de supervivència. En aquest 
cas, s’apliquen els articles 231-15 a 231-18, en matèria 
d’adquisicions oneroses amb pacte de supervivència.

seCCió 2. extinCió de lA PArellA estAble

ArtiCle 234-4. CAuses d’extinCió

La parella estable s’extingeix per:

a) Cessament de la convivència amb trencament de la 
comunitat de vida.

b) Mort o declaració de mort d’un dels convivents.

c) Matrimoni de qualsevol dels convivents.

d) Comú acord dels convivents formalitzat en escriptura 
pública.

e) Voluntat d’un d’ells notificada fefaentment a l’altre.

ArtiCle 234-5. PACtes en Previsió del CessAMent de lA 
ConvivènCiA

1. En previsió del cessament de la convivència, els con-
vivents poden pactar en escriptura pública els efectes 
de l’extinció de la parella estable.

2. A aquests acords s’aplica l’article 231-20 en matèria 
de pactes en previsió d’una ruptura matrimonial.

ArtiCle 234-6. ACords Assolits un CoP Produït el 
CessAMent de lA ConvivènCiA

1. Amb posterioritat al cessament de la convivència, 
els convivents també poden arribar a acords sobre els 
efectes de l’extinció de la parella estable.

2. En aquest cas, de comú acord o un dels convivents 
amb el consentiment de l’altre, poden presentar a l’apro-
vació de l’autoritat judicial una proposta de conveni que 
inclogui tots els efectes que l’extinció hagi de produir 
respecte dels fills comuns i entre els convivents.

3. S’apliquen als acords inclosos en una proposta de 
conveni i als assolits fora de conveni els articles 233-4 
i 233-5, respectivament.
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seCCió 2. lA filiACió Per nAturAlesA

subseCCió 1. disPosiCions generAls de lA deterMinACió 
de lA filiACió

ArtiCle 235-3. deterMinACió

La filiació per naturalesa, en relació amb la mare, re-
sulta del naixement; en relació amb el pare i la mare es 
pot establir pel reconeixement, pel consentiment a la 
fecundació assistida de la dona, per l’expedient regis-
tral o per sentència, i, únicament en relació al pare, pel 
matrimoni amb la mare.

ArtiCle 235-4. Període legAl de ConCePCió

El període legal de concepció comprèn els primers cent 
vint dies del període de gestació, que es presumeix d’un 
màxim de tres-cents dies, llevat que proves concloents 
demostrin que el període de gestació ha durat més de 
tres-cents dies.

subseCCió 2. lA deterMinACió de lA filiACió MAtri-
MoniAl

ArtiCle 235-5. PAternitAt MAtriMoniAl

1. Es presumeixen fills del marit els nascuts després de 
la celebració del matrimoni i dins els tres-cents dies 
següents a la separació dels cònjuges, sigui judicial o 
de fet, o a la declaració de nul·litat o a la dissolució del 
matrimoni.

2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents 
a la separació judicial o de fet dels cònjuges són ma-
trimonials si es prova que han nascut a conseqüència 
de les relacions sexuals entre els cònjuges. La mateixa 
regla s’aplica en el cas de nul·litat o de dissolució del 
matrimoni si es prova que les relacions han tingut lloc 
abans de produir-se aquests efectes.

3. Si dins dels tres-cents dies següents a la dissolució o 
a la nul·litat hi ha hagut un nou matrimoni de la mare, 
els nascuts després de la celebració d’aquest matrimoni 
es presumeixen fills del segon marit.

ArtiCle 235-6. ConCePCió AbAns del MAtriMoni

1. Si el fill o filla neix dins els cent vuitanta dies se-
güents a la celebració del matrimoni, el marit pot dei-
xar sense efecte la determinació establerta per l’article 
235-5 declarant que en desconeix la paternitat. Aquesta 
declaració, que ha d’ésser autèntica, ha de tenir entrada 
en el Registre Civil en el termini dels sis mesos següents 
al naixement.

2. El desconeixement no és eficaç si:

a) El marit ha conegut l’embaràs abans de contreure ma-
trimoni, tret que la declaració a què fa referència l’apar-
tat 1 s’hagués fet amb el consentiment de la muller.

b) El marit ha admès la paternitat de qualsevol forma.

c) La mare demostra l’existència de relacions sexuals 
amb el marit durant el període legal de la concepció.

ArtiCle 234-11. ModAlitAts de PAgAMent de lA Pres-
tACió AliMentàriA

1. La prestació alimentària es pot atribuir en forma de 
capital o en forma de pensió.

2. En defecte d’acord, l’autoritat judicial resol sobre la 
modalitat de pagament d’acord amb les regles de l’ar-
ticle 233-17, en matèria de pagament de la prestació 
compensatòria.

3. La prestació alimentària en forma de pensió té caràc-
ter temporal, amb un màxim de tres anualitats, llevat 
que la prestació es fonamenti en la minva de la ca-
pacitat del creditor d’obtenir ingressos derivada de la 
custòdia de fills comuns. En aquest cas, es pot atribuir 
mentre duri la custòdia.

4. La prestació alimentària fixada en forma de pensió 
es pot modificar en els termes de l’article 233-18, en 
matèria de modificació de la prestació compensatòria.

ArtiCle 234-12. extinCió de lA PrestACió AliMentàriA 
fixAdA en forMA de Pensió

La prestació alimentària s’extingeix d’acord amb les re-
gles establertes a l’article 233-19, en matèria d’extinció 
de la prestació compensatòria.

ArtiCle 234-13. exerCiCi dels drets

Els drets a la compensació per raó de treball i a la pres-
tació alimentària prescriuen en el termini d’un any a 
comptar de l’extinció de la parella estable i s’han de 
reclamar, si s’escau, en el mateix procediment on es 
determinen els altres efectes de l’extinció de la parella 
estable.

ArtiCle 234-14. efeCtes de l’extinCió Per Mort

En cas d’extinció de la parella estable per mort d’un dels 
convivents, el sobrevivent té els drets que reconeixen 
els articles 231-30 i 231-31, en matèria de drets viduals 
familiars i els drets que li reconeix la legislació d’arren-
daments en matèria de subrogació.

CAPítol 5. lA filiACió

seCCió 1. disPosiCions generAls

ArtiCle 235-1. ClAsses de filiACió

La filiació pot tenir lloc per naturalesa o per adopció.

ArtiCle 235-2. efeCtes de lA filiACió

1. Tota filiació produeix els mateixos efectes civils, sens 
perjudici dels efectes específics de la filiació adoptiva.

2. La filiació determina la potestat parental, els cog-
noms, els aliments, els drets successoris i qualsevol altre 
assenyalat per les lleis.

3. Els fills, en arribar a la majoria d’edat, o en ésser 
emancipats, poden alterar l’ordre dels cognoms.

Fascicle segon
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b) L’home amb el qual la mare ha mantingut relacions 
sexuals en el període de la concepció.

c) L’home que ha reconegut la paternitat tàcitament o de 
forma diferent de la indicada en l’article 235-9.

2. Les presumpcions a què fa referència l’apartat 1 po-
den ésser destruïdes mitjançant tota classe de proves en 
el judici corresponent.

ArtiCle 235-11. CAPACitAt Per Al reConeixeMent

1. Tenen capacitat per al reconeixement de la paternitat 
els majors de catorze anys i, per al de la maternitat, la 
mare des que s’acrediti el fet del part, sigui quina en 
sigui l’edat.

2. Per a la validesa del reconeixement fet per persones 
menors no emancipades o a les que la sentència d’inca-
pacitació no els ho permet, cal l’aprovació judicial, amb 
audiència del ministeri fiscal.

ArtiCle 235-12. requisits del reConeixeMent

1. Per a l’eficàcia del reconeixement d’un fill o filla no 
matrimonial major d’edat o menor emancipat, cal el seu 
consentiment exprés o tàcit.

2. El pare i la mare poden reclamar que es declari judi-
cialment la paternitat o la maternitat no matrimonials 
encara que el fill o filla hagi denegat el consentiment a 
què es refereix l’apartat 1. La sentència que l’admeti ha 
de determinar la filiació sense cap altre efecte, llevat 
que quedi provada la raó que justifiqui el retard en el 
reconeixement.

3. Per a l’eficàcia del reconeixement d’una persona me-
nor o incapacitada que no es faci en el termini establert 
per a la inscripció del naixement, cal l’aprovació judi-
cial, amb audiència del ministeri fiscal, del representant 
legal del menor i, si és conegut, de l’altre progenitor. 
La denegació de l’aprovació judicial no impedeix la 
reclamació de la filiació segons les regles de l’apartat 2  
i té el mateix abast.

4. Les regles dels apartats 1, 2 i 3 s’apliquen en el cas del 
reconeixement d’un fill o filla no matrimonial ja mort i 
en relació amb la seva descendència de grau més pròxim 
que ja visquessin en el moment de la seva mort.

ArtiCle 235-13. lA feCundACió AssistidA de lA donA

1. Els fills nascuts de la fecundació assistida de la mare 
són fills de l’home o de la dona que l’ha consentida 
expressament en document estès davant d’un centre 
autoritzat o en document públic.

2. En la fecundació assistida després de la mort de l’ho-
me que convivia amb la mare, el nascut es considera fill 
o filla d’aquest sempre que hi concorrin les condicions 
establertes per l’article 235-8, en allò que hi sigui apli-
cable.

ArtiCle 235-14. efiCàCiA liMitAdA

1. Els efectes de la declaració de filiació es limiten 
a la mera determinació d’aquest estat, a petició dels 
fills majors d’edat o emancipats o del seu representant 
legal, si:

ArtiCle 235-7. nAixeMent AbAns del MAtriMoni

1. Els fills comuns nascuts abans del matrimoni del 
pare i de la mare tenen, des de la data de la celebració 
d’aquest, la condició de matrimonials, sempre que la 
filiació quedi determinada legalment.

2. La impugnació d’aquesta filiació es regeix per les 
regles de la filiació no matrimonial.

ArtiCle 235-8. lA feCundACió AssistidA de lA donA 
CAsAdA

1. Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació 
assistida de la muller, practicada amb el consentiment 
exprés del cònjuge formalitzat en document estès davant 
del centre autoritzat o en document públic, són fills ma-
trimonials del cònjuge que ha prestat el consentiment.

2. En la fecundació assistida practicada després de la 
mort del marit amb gàmetes d’aquest, el nascut es té per 
fill o filla seu, sempre que hi concorrin les condicions 
següents:

a) Que consti fefaentment la voluntat expressa del marit 
per a la fecundació assistida després de la mort.

b) Que es limiti a un sol cas, comprès el part múltiple.

c) Que el procés de fecundació s’iniciï en el termini 
màxim de dos-cents setanta dies després de la mort del 
marit. Aquest termini pot ésser prorrogat per l’autoritat 
judicial, per una causa justa i per un temps màxim de 
noranta dies.

subseCCió 3. lA deterMinACió de lA filiACió no MAtri-
MoniAl

ArtiCle 235-9. estAbliMent

1. La filiació no matrimonial es pot establir per:

a) Reconeixement fet en testament o en codicil, en es-
criptura pública o davant la persona encarregada del 
Registre Civil.

b) Resolució dictada en un expedient tramitat d’acord 
amb la legislació del Registre Civil

c) Sentència ferma en un procediment civil o penal.

d) Pel que fa a la mare, en la forma que determina la 
legislació del Registre Civil per a la inscripció.

2. En el reconeixement fet en testament, escriptura pú-
blica o davant la persona encarregada del Registre Civil 
no es pot manifestar la identitat de l’altre progenitor,  
si no és que ja ha estat determinada legalment. Aquesta 
regla no s’aplica al cas del reconeixement del concebut i 
no nascut realitzat en testament o escriptura pública.

ArtiCle 235-10. PresuMPCions de PAternitAt

1. Es presumeix que és pare del fill o filla no matri-
monial:

a) L’home amb el qual la mare ha conviscut en el perí-
ode legal de la concepció.
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ArtiCle 235-19. filiACió ContrAdiCtòriA

1. La determinació de la filiació no té cap mena d’efec-
tes mentre n’hi ha una altra de contradictòria.

2. No es pot reclamar una filiació que en contradigui una 
altra que hagi estat determinada per sentència ferma.

subseCCió 5. lA reClAMACió de lA filiACió

ArtiCle 235-20. filiACió MAtriMoniAl

1. El pare, la mare i els fills, per si mateixos o mitjançant 
els seus representants legals, si és el cas, poden exercir 
l’acció de reclamació de la filiació matrimonial durant 
tota la seva vida. L’acció interposada pels fills pot ser 
continuada pels seus descendents o hereus.

2. L’acció també pot ésser exercida pels descendents o 
hereus dels fills, dins el temps que resti per a completar 
el termini de dos anys comptadors des del descobri-
ment de les proves en les quals s’ha de fonamentar la 
reclamació.

3. Si a la mort del fill o filla no han transcorregut quatre 
anys des de la seva majoria d’edat o de la recuperació de 
la plena capacitat, l’acció es pot exercir o continuar pels 
descendents o hereus dels fills, dins el temps que resti 
per a completar aquest termini, si és superior al termini 
de dos anys establert per l’apartat 2.

ArtiCle 235-21. filiACió no MAtriMoniAl

1. Els fills o els seus representants legals, si és el cas, 
poden exercir l’acció de reclamació de la filiació no ma-
trimonial durant tota la seva vida i, en els supòsits de 
l’article 235-20, poden exercir o continuar l’acció els 
seus fills o descendents i els seus hereus, dins el temps 
que resti per a completar els terminis esmentats.

2. El pare i la mare poden exercir, durant tota la seva 
vida, l’acció de reclamació de paternitat o maternitat 
no matrimonial, en nom i interès propi, si no poden 
reconèixer o el seu reconeixement no ha estat eficaç 
per manca de consentiment dels fills o d’aprovació ju-
dicial.

ArtiCle 235-22. ACuMulACió de Pretensions

L’exercici de l’acció de reclamació de filiació permet 
l’acumulació de l’acció d’impugnació de la filiació con-
tradictòria. En tot cas, és preeminent el règim jurídic de 
l’acció de reclamació.

subseCCió 6. lA iMPugnACió de lA filiACió

ArtiCle 235-23. iMPugnACió Pel MArit de lA PAternitAt 
MAtriMoniAl

1. El marit pot exercir l’acció d’impugnació de la pater-
nitat matrimonial en el termini de dos anys comptadors 
des de la data en què conegui el naixement del fill o filla 
o del descobriment de les proves en les quals fonamenta 
la impugnació.

a) El progenitor ha estat condemnat per sentència ferma 
en procediment penal per causa de les relacions que han 
donat lloc a la filiació.

b) La filiació ha estat declarada judicialment amb l’opo-
sició del progenitor.

c) El reconeixement s’ha fet amb mala fe o amb abús 
de dret.

2. La determinació de la filiació en els casos especificats 
per l’apartat 1 no produeix cap efecte civil a favor del 
progenitor, el qual resta sempre obligat a vetllar pel fill 
o filla i a prestar-li aliments.

subseCCió 4. regles CoMunes A les ACCions de filiACió

ArtiCle 235-15. MitjAns de ProvA

1. En l’exercici de les accions de filiació no cal la pre-
sentació de cap principi de prova.

2. En els processos de filiació s’admeten tota classe de 
proves, sens perjudici del que disposa l’article 235-28, 
en matèria de fecundació assistida de la dona.

ArtiCle 235-16. Persones que intervenen en el ProCés

1. En tot procés de filiació han d’ésser demandades 
les persones la paternitat, la maternitat o la filiació de 
les quals sigui reclamada o estigui legalment deter-
minada.

2. En el cas que una persona que hauria d’ésser deman-
dada hagi mort, l’acció s’ha de dirigir contra els seus 
hereus.

ArtiCle 235-17. Mesures CAutelArs en el judiCi de  
filiACió

Mentre dura el procediment de reclamació o d’impug-
nació de la filiació, l’autoritat judicial pot adoptar les 
mesures de protecció convenients sobre la persona i els 
béns del fill o filla menor o incapacitat i, fins i tot, en 
cas de reclamació, pot acordar aliments provisionals a 
favor del fill o filla.

ArtiCle 235-18. relACions sexuAls AMb Altres hoMes

1. La prova de les relacions sexuals de la mare amb un 
home diferent del demandat durant el període legal de 
concepció no és suficient per a destruir les presumpci-
ons de paternitat.

2. Si en el procés s’invoca l’excepció de relacions sexuals  
amb un home diferent al demandat, a petició de part 
legitimada es podrà cridar al tercer per intervenir en el 
procés en qualitat de demandat.

3. Si el tercer ha estat emplaçat com a demandat, en el 
procés s’ha de declarar pare aquell dels demandats la 
paternitat del qual resulti més versemblant en el procés 
corresponent. Tanmateix, si la probabilitat de paternitat 
entre els possibles pares és semblant, no se’n pot decla-
rar la paternitat de cap.
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ArtiCle 235-28. lA ProvA en lA iMPugnACió

1. Perquè prosperi qualsevol acció d’impugnació de la 
paternitat matrimonial i no matrimonial, s’ha de provar 
de forma concloent que el presumpte pare no és proge-
nitor de la persona la filiació de la qual s’impugna.

2. No s’admet la impugnació que només es basi en la 
fecundació assistida de la mare, si s’ha practicat d’acord 
amb els articles 235-8 i 235-13, i, per tant, encara que 
qui impugna no sigui el progenitor biològic de la perso-
na la filiació de la qual s’impugna.

ArtiCle 235-29. iMPugnACió de lA MAternitAt

1. Els fills, per si mateixos o mitjançant llurs repre-
sentants legals, durant tota la seva vida, poden exercir 
l’acció d’impugnació de la maternitat, si proven la supo-
sició de part o que no és certa la identitat del fill o filla. 
També la pot exercir la mare en el termini de dos anys 
des del naixement o dels del coneixement de les proves 
que fonamentin la impugnació.

2. L’acció d’impugnació es transmet als fills o descen-
dents i als hereus de la mare si aquesta mor després 
d’haver interposat l’acció o abans que fineixin els ter-
minis establerts per l’apartat 1. En aquests casos, l’acció 
pot ésser exercida per qualsevol d’ells, dins el temps que 
resti per a completar els esmentats terminis.

3. Si la mare mor sense tenir coneixement del naixement 
o de les proves en què ha de fonamentar l’acció, els dos 
anys es compten des de la data en què el conegui la 
persona legitimada per a impugnar.

seCCió 3. lA filiACió AdoPtivA

subseCCió 1. CondiCions requerides Per A l’AdoPCió

ArtiCle 235-30. requisits PersonAls Per AdoPtAr

1. Per a poder adoptar es requereix:

a) Tenir la plena capacitat d’obrar.

b) Ésser major de vint-i-cinc anys, llevat que es tracti 
de l’adopció del fill o filla del cònjuge o de la parella 
estable o de parents orfes, i tenir com a mínim catorze 
anys més que la persona adoptada.

2. Només s’admet l’adopció per més d’una persona en el 
cas dels cònjuges o dels membres d’una parella estable. 
En aquests casos, n’hi ha prou que hagi complert els 
vint-i-cinc anys una de les persones que adoptes.

ArtiCle 235-31. ProhibiCions Per AdoPtAr

1. No poden adoptar les persones que hagin estat sus-
peses o privades de la potestat o les que hagin estat re-
mogudes d’un càrrec tutelar mentre estiguin en aquesta 
situació.

2. No poden ser adoptats:

a) Els descendents.

b) Els parents en segon grau de la línia col·lateral per 
consanguinitat.

2. L’acció d’impugnació es transmet als fills o descen-
dents i als hereus del marit si aquest mor després d’ha-
ver interposat l’acció o abans que fineixin els terminis 
establerts per l’apartat 1. En aquests casos, l’acció pot 
ésser exercida per qualsevol d’ells, dins el temps que 
resti per a completar els esmentats terminis.

3. Si el marit mor sense tenir coneixement del naixe-
ment o de les proves en què ha de fonamentar l’acció, 
els dos anys es compten des de la data en què el conegui 
la persona legitimada per a impugnar.

ArtiCle 235-24. iMPugnACió Per lA MAre de lA PAter-
nitAt MAtriMoniAl

La mare, en nom propi o en interès i representació del  
fill o filla, si és menor o incapaç, pot impugnar la pa-
ternitat matrimonial durant els dos anys comptadors 
des de la data del naixement d’aquells o del descobri-
ment de les proves en les quals es fonamenta la im-
pugnació.

ArtiCle 235-25. iMPugnACió Pel fill o fillA

El fill o filla pot exercir l’acció d’impugnació de la 
paternitat matrimonial dins dels dos anys següents a 
la majoria, a la recuperació de la plena capacitat o al 
descobriment de les proves en què fonamenti la im-
pugnació.

ArtiCle 235-26. iMPugnACió de lA filiACió no MAtri-
MoniAl

1. L’acció d’impugnació de la paternitat no matrimonial 
pot ésser exercida pel pare, per la mare, pel represen-
tant legal del menor o incapacitat, en el seu cas, i pel 
fill o filla en el termini de dos anys comptadors des de 
l’establiment de la filiació que s’impugna o, si escau des 
del moment en què es conegui aquest establiment o de 
l’aparició de noves proves contràries a la paternitat.

2. En el cas del fill o filla, l’acció caduca als dos anys 
comptadors des de la majoria d’edat o des de la recupe-
ració de la plena capacitat o de l’aparició de les proves 
abans esmentades. Durant la minoria d’edat o incapa-
citat del fill o filla, pot exercir l’acció la mare, d’acord 
amb el que estableix l’article 235-24.

ArtiCle 235-27. iMPugnACió del reConeixeMent

1. L’acció d’impugnació del reconeixement fet amb er-
ror, violència o intimidació correspon a qui l’ha atorgat. 
L’acció caduca al cap de dos anys, des que cessa el vici 
del consentiment, i pot ésser continuada pels fills, els 
descendents i els hereus de l’atorgant o exercida per 
aquests, si aquell mor abans de transcórrer els dos anys, 
durant el termini que resti.

2. L’acció de nul·litat del reconeixement per defecte de 
forma, per manca de capacitat o per una altra causa, és 
imprescriptible i pot ésser exercida per qualsevol per-
sona amb interès directe i legítim.

3. El que disposa en els dos apartats anteriors s’aplicarà 
també al consentiment donat a la fecundació assistida 
de la dona.
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b) Si els progenitors o titulars de la tutela ho sol·liciten 
a l’entitat pública competent i fan abandonament dels 
drets i dels deures inherents a llur condició.

2. Als efectes previstos en el apartat anterior, s’entén 
que no és factible la reintegració del menor en la seva 
família biològica quan, tot i existir una possibilitat de 
reintegració, aquesta requeriria el transcurs d’un pe-
ríode de temps durant el qual es pot produir un major 
deteriorament psicosocial en el desenvolupament evo-
lutiu del menor.

3. Acordada la mesura d’acolliment preadoptiu, s’han 
de suspendre les visites i les relacions amb la família 
biològica, per tal d’aconseguir la millor integració en la 
família acollidora, si convé a l’interès del menor.

4. Les persones acollidores tenen l’obligació de vetllar 
per ell, tenir-lo en llur companyia, alimentar-lo, educar-
lo i procurar-li una formació integral, sota supervisió de 
l’entitat competent, que ha de facilitar l’assessorament 
necessari.

ArtiCle 235-35. resoluCió d’AColliMent

L’acolliment preadoptiu s’acorda per resolució de l’enti-
tat pública competent dins el termini i amb els requisits 
i el procediment que estableix legislació sobre la infàn-
cia i l’adolescència.

ArtiCle 235-36. CessAMent de l’AColliMent PreAdoPtiu

1. L’acolliment preadoptiu cessa per:

a) Adopció de la persona acollida

b) Mort, incapacitat o voluntat de la persona o persones 
acollidores.

c) Sol·licitud de la persona acollida, si ha complert dotze 
anys.

d) Decisió de l’entitat pública fonamentada en l’informe 
de seguiment desfavorable.

2. El cessament de l’acolliment per les causes previstes 
a les lletres b), c) i d) de l’apartat 1 determina l’adopció 
de la mesura de protecció que més escaigui en benefici 
del menor.

ArtiCle 235-37. ConfidenCiAlitAt de les dAdes

Totes les persones que, prestant o no serveis en l’entitat 
pública competent o en les institucions col·laboradores, 
intervenen en la constitució de l’acolliment preadoptiu o 
de l’adopció estan obligades a guardar secret de la infor-
mació que n’obtinguin i de les dades de filiació dels aco-
llits o adoptats, i han d’evitar, molt especialment, que la 
família d’origen conegui l’acollidora o l’adoptiva.

ArtiCle 235-38. ProPostA d’AdoPCió

1. Per iniciar el procediment d’adopció cal la proposta 
prèvia de l’entitat pública competent, llevat dels casos 
previstos a les lletres a) b) i c) de l’apartat 1 de l’article 
235-32 i a l’article 235-33.

2. En la proposta d’adopció s’han de fer constar, degu-
dament acreditades, les dades següents:

c) Els parents en segon grau de la línia col·lateral per 
afinitat, mentre dura el matrimoni que origina aquest 
parentiu.

ArtiCle 235-32. AdoPCió de Persones Menors d’edAt

1. Poden ésser adoptades les persones menors desempa-
rades que es troben en situació d’acolliment preadoptiu. 
També poden ser adoptades les persones menors d’edat 
següents:

a) Els fills del cònjuge o de la persona amb qui l’adoptant 
conviu en parella estable. En aquests casos l’adopció  
requereix que la filiació no estigui determinada legal-
ment respecte a l’altre progenitor, o que aquest hagi 
mort o que estigui privat de la potestat o que estigui 
incurs en una causa de privació de la potestat o que hi 
hagi donat l’assentiment.

b) Els orfes que són parents de l’adoptant fins el quart 
grau de consanguinitat o afinitat.

c) Les persones que estiguin posades en la tutela de 
qui vol adoptar, un cop aprovat el compte final de la 
tutela.

2. Poden ser adoptades les persones menors desempa-
rades que estiguin en acolliment simple dels que volen 
adoptar, si les circumstàncies han canviat i ja no és pos-
sible el retorn d’aquelles a la seva família, perquè hi 
concorri alguna de les circumstàncies de l’acolliment 
preadoptiu o altres que en facin impossible el reinte-
grament.

3. Es pot constituir l’adopció, encara que l’adoptant o un 
dels adoptants hagi mort si ha donat el seu consentiment 
a l’adopció davant l’autoritat judicial o bé en testament, 
codicil o escriptura pública.

4. En cas de mort de l’adoptant individual o, si és adop-
ció conjunta, de tots dos, és possible un nou procedi-
ment d’adopció de la persona que es trobava en procés 
d’ésser adoptada.

ArtiCle 235-33. AdoPCió de Persones MAjors d’edAt

Només es pot adoptar una persona major d’edat o una 
persona emancipada si ha conviscut ininterrompuda-
ment amb l’adoptant des d’abans d’haver complert cator-
ze anys o si ha estat en situació d’acolliment preadoptiu, 
almenys durant els sis mesos immediatament anteriors a 
la majoritat o l’emancipació i ha continuat convivint-hi 
sense interrupció.

subseCCió 2. l’AColliMent PreAdoPtiu

ArtiCle 235-34. lA MesurA d’AColliMent PreAdoPtiu

1. L’entitat pública competent ha d’acordar la mesura 
d’acolliment preadoptiu, com a pas previ per a l’adopció, 
en els casos següents:

a) Si no és possible la reintegració del menor a la seva 
família d’origen i es considera que el més favorable al 
seu interès és la plena integració en una altra família 
mitjançant l’adopció.
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timent, llevat dels que estan privats de la potestat pa-
rental.

b) Les persones que exerceixen la tutela o la curatela o 
tenen la guarda de fet de l’adoptat o adoptada.

c) La persona adoptada menor de dotze anys, si té prou 
coneixement.

d) Els fills de la persona o persones adoptants que con-
visquin i, si és el cas, els de la persona adoptada, si 
tenen prou coneixement i és possible.

subseCCió 4. AdoPCió i AColliMent internACionAl

ArtiCle 235-44. AdoPCió internACionAl de Menors

1. L’adopció i l’acolliment internacional hauran de res-
pectar els principis dels convenis de drets fonamentals 
relatius als infants, les normes convencionals i les nor-
mes de dret internacional privat que siguin aplicables.

2. En tot cas, s’haurà de garantir:

a) La intervenció d’una autoritat competent.

b) El respecte al principi de subsidiarietat de l’adopció 
internacional.

c) Que l’adopció o l’acolliment responen a l’interès del 
menor.

d) Que els consentiments requerits es donen lliurement 
i sense rebre cap tipus de contraprestació, amb coneixe-
ment de les conseqüències i els efectes que en deriven, 
especialment pel que fa al trencament definitiu, en el 
cas de l’adopció, de tot vincle jurídic amb la família 
d’origen.

e) Que l’adopció o l’acolliment no comporten un bene-
fici material indegut per a les persones responsables del 
menor o a qualsevol altra persona.

f) Que el menor, si té prou coneixement, és escoltat.

3. No es podran iniciar tràmits per a adoptar menors 
en països en situació de conflicte bèl·lic o desastre na-
tural.

4. De forma excepcional, respecte de menors als països 
d’origen dels quals no hi hagi prevista l’adopció ni cap 
altra institució equivalent, l’autoritat judicial pot dis-
posar la constitució de l’adopció d’aquelles situacions 
anàlogues a l’acolliment o a la tutela, constituïdes a l’es-
tranger amb finalitat protectora permanent. Són requi-
sits imprescindibles que la constitució de l’adopció sigui 
necessària per a l’interès del menor, que ho permetin 
les normes de dret internacional privat aplicables i que 
l’entitat pública competent de la residència de la família 
emeti el certificat d’idoneïtat respecte de la persona o 
persones que el tenen confiat i sol·licitin l’adopció.

ArtiCle 235-45. trAMitACió de l’AdoPCió Per l’entitAt 
PúbliCA

1. L’entitat pública competent només tramita les adop-
cions de menors originaris dels països en els quals quedi 
suficientment garantit el respecte als principis i a les 

a) La idoneïtat raonada de la persona o les persones que 
volen adoptar ateses llurs condicions personals, socials, 
familiars, econòmiques i llur aptitud educadora.

b) L’últim domicili, si és conegut, dels progenitors, dels 
tutors o dels guardadors de l’adoptat o adoptada.

subseCCió 3. ConstituCió de l’AdoPCió

ArtiCle 235-39. ConstituCió Per resoluCió judiCiAl

L’adopció es constitueix per resolució judicial motivada, 
d’acord amb les normes d’aquesta Secció i tenint sempre 
en compte l’interès de la persona adoptada.

ArtiCle 235-40. ConsentiMent A l’AdoPCió

Les persones adoptants i la persona adoptada, si ha 
complert dotze anys, han de donar el seu consentiment 
a l’adopció davant l’autoritat judicial.

ArtiCle 235-41. AssentiMent A l’AdoPCió

1. Han de donar el seu assentiment a l’adopció, si no 
estan impossibilitats per a fer-ho:

a) El cònjuge de l’adoptant, llevat del cas de separació 
judicial o de fet, o la persona amb qui l’adoptant conviu 
en parella estable.

b) Els progenitors de l’adoptat o adoptada, llevat que 
estiguin privats legalment de la potestat o estiguin in-
cursos en causa de privació d’aquesta, o en el cas d’aco-
lliment preadoptiu, que la resolució que el va acordar 
hagi esdevingut ferma.

2. L’assentiment s’ha de donar sempre davant l’autoritat 
judicial. La mare no pot donar-lo fins que hagin passat 
trenta dies del part.

3. L’assentiment dels progenitors no es pot referir a una 
persona determinada, llevat del cas excepcional que una 
causa raonable ho justifiqui.

ArtiCle 235-42. ConCurrènCiA de CAusA de PrivACió 
de lA PotestAt

1. La concurrència de causa de privació de la potestat, 
en un dels progenitors o en ambdós a què fa referèn-
cia la lletra b) de l’article 235-41 s’ha d’apreciar en el 
mateix procediment d’adopció, mitjançant resolució 
motivada.

2. L’autoritat judicial, amb suspensió de l’expedient, 
assabenta la persona o persones incurses en causa de 
privació de la potestat dels efectes de la resolució i asse-
nyala el termini que prudencialment consideri necessari, 
no inferior a vint dies, per tal que puguin comparèixer i 
al·legar allò que estimin més convenient en defensa del 
seu dret, seguint els tràmits del judici verbal.

ArtiCle 235-43. Persones que hAn d’ésser esColtAdes

L’autoritat judicial ha d’escoltar en l’expedient d’adop-
ció:

a) Els progenitors dels majors d’edat o dels menors 
emancipats i les persones de les quals no cal l’assen-
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pot disposar el manteniment dels vincles amb la família 
biològica quan es tracti de infants originaris de països 
estrangers, la llei personal dels quals no permet l’adop-
ció plena, o quan hi hagi vincles afectius amb la mare, el 
pare o els germans biològics, el trencaments dels quals 
sigui greument perjudicial per l’interès del menor.

ArtiCle 235-48. CognoMs de l’AdoPtAt o AdoPtAdA

1. La persona que és adoptada per dues persones con-
juntament porta els cognoms dels adoptants en l’ordre 
que estableix la llei o en l’ordre que aquests acordin 
en la inscripció del primer fill o filla que tinguin en 
comú. Si els adoptants són del mateix sexe, l’ordre dels 
cognoms és el que elegeixin de comú acord. Si no hi ha 
acord, l’ordre el decideix el jutge o jutgessa de primera 
instància, dins el procediment d’adopció.

2. L’adoptat o adoptada per una persona porta els cog-
noms d’aquesta, llevat del cas a què es refereix la lletra a)  
de l’article 235-32, en el qual conserva el cognom de la 
persona amb qui té el vincle de filiació establert prèvia-
ment, d’acord amb les normes de l’apartat 1 respecte de 
l’ordre dels cognoms. Si aquesta persona és del mateix 
sexe que l’adoptant, ambdós han d’establir l’ordre dels 
cognoms de comú acord en el moment de l’adopció. Si 
no hi ha acord, l’ordre els decideix el jutge o jutgessa 
de primera instància.

3. L’ordre dels cognoms es pot invertir a petició de 
l’adoptant en el moment de l’adopció o de la persona 
adoptada a partir de l’emancipació o de la majoritat.

4. Les persones adoptades majors d’edat o emancipades 
poden conservar els cognoms d’origen, si així ho sol-
liciten en el moment de l’adopció.

5. En el supòsit a què es refereix la lletra a) de l’article 
235-32 la persona adoptant i aquella amb qui l’adoptat 
té el vincle de filiació prèviament establert, poden sol-
licitar de mutu acord la unió dels dos cognoms d’origen 
de l’adoptat, els quals separats per un guió i col·locant 
en primer lloc el del progenitor que subsisteix, passaran 
a constituir un únic cognom que pot ostentar l’adoptat 
junt amb el de l’adoptant, en l’ordre que s’estableixi 
d’acord amb les normes de l’apartat 2. Serà requisit per 
a dita unió, que el progenitor hagi mort i, en el seu cas, 
que l’adoptat que hagi complert els dotze anys, presti 
el seu consentiment. La unió i conservació de cognoms 
anteriorment exposada, és igualment aplicable als su-
pòsit de la lletra b) de l’article 235-32, prèvia sol·licitud 
de l’adoptant i consentiment, en el seu cas, de l’adoptat 
que hagi complert els dotze anys.

6. En els supòsits anteriors d’elecció, de petició d’in-
versió o de conservació, en el moment de l’adopció, els 
cognoms de la persona adoptada han de ser acordats 
expressament en la part dispositiva de la resolució ju-
dicial per la qual es constitueix l’adopció.

ArtiCle 235-49. obligACió d’inforMAr el fill AdoPtAt 
sobre l’AdoPCió

Els adoptants han de fer saber al fill que el van adoptar, 
tan aviat com aquest tingui prou maduresa i en tot cas 
des que ha complert dotze anys, llevat que aquesta in-
formació sigui contraria a l’interès superior del menor.

normes de l’adopció internacional i la intervenció degu-
da dels seus organismes administratius i judicials.

2. Per tal de garantir el ple respecte als drets de les 
menors, en el cas d’adopcions internacionals, l’entitat 
pública competent exerceix les funcions següents:

a) Prendre les mesures per a evitar lucres indeguts i 
impedir pràctiques contràries a l’interès del menor.

b) Reunir i conservar la informació relativa als adoptats 
i als seus orígens i garantir-ne l’accés quan la llei ho 
permeti.

c) Facilitar i seguir els procediments d’adopció.

d) Assessorar sobre l’adopció i, en cas necessari i en la 
mesura permesa per la legislació vigent, fer el segui-
ment de les adopcions, quan ho exigeixi el país d’origen 
de la persona que es vol adoptar.

e) Seleccionar les persones i les famílies sol·licitants tot 
valorant-ne la idoneïtat d’acord amb els criteris i proces-
sos que més afavoreixin l’èxit del procés adoptiu.

f) Determinar el perfil del menor en concordança amb 
el de la persona o família adoptant, per tal de facilitar 
l’encaix de la persona menor i l’èxit de l’adopció.

ArtiCle 235-46. funCions d’interMediACió

Només pot intervenir amb funcions d’intermediació per 
a l’adopció internacional l’entitat pública competent de 
la Generalitat. No obstant això, la Generalitat pot acre-
ditar entitats col·laboradores per a l’exercici d’aquestes 
funcions en els termes i amb el compliment dels requi-
sits que s’estableixin per reglament. En tot cas, aques-
tes entitats han d’ésser sense ànim de lucre, han d’estar 
legalment constituïdes, tenir com a finalitat la protecció 
dels menors i han de defensar l’interès primordial del 
menor per damunt de cap altre, d’acord amb les normes 
de dret internacional aplicables. S’han de sotmetre a les 
directrius, la inspecció i el control de l’entitat pública 
competent.

subseCCió 5. efeCtes esPeCífiCs de lA filiACió AdoPtivA

ArtiCle 235-47. efeCtes esPeCífiCs de l’AdoPCió

1. L’adopció origina relacions de parentiu entre la perso-
na adoptant i la seva família i la persona adoptada i els 
seus descendents, i produeix els mateixos efectes que 
la filiació per naturalesa.

2. L’adopció extingeix el parentiu entre la persona adop-
tada i la seva família d’origen, llevat dels casos previstos 
a les lletres a) i b) de l’article 235-32, en què es manté el 
parentiu respecte de la branca familiar del progenitor o 
progenitors substituïts.

3. Els vincles de l’adoptat o adoptada amb la seva famí-
lia d’origen es mantenen només en els casos que esta-
bleix la llei i, en especial, als efectes dels impediments 
per a contreure matrimoni i en els casos en els quals es 
mantenen els drets successoris.

4. Excepcionalment en interès del fill l’autoritat judicial, 
a proposta de la Entitat Pública o del ministeri fiscal, 
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ArtiCle 236-2. exerCiCi

La potestat constitueix una funció inexcusable i, en el 
marc de l’interès general de la família, s’exerceix perso-
nalment en interès dels fills, d’acord amb la seva per-
sonalitat i per a facilitar-ne el ple desenvolupament.

ArtiCle 236-3. intervenCió judiCiAl

1. L’autoritat judicial, en qualsevol procediment, pot 
adoptar les mesures que estimi necessàries per a evitar 
qualsevol perjudici personal o patrimonial als fills en 
potestat. A aquest efecte, pot limitar les facultats dels 
progenitors, exigir-los la prestació de garanties i fins i 
tot nomenar un administrador judicial.

2. Aquestes mesures poden ser acordades d’ofici o a ins-
tància dels mateixos fills, dels progenitors, encara que 
no tinguin l’exercici de la potestat, dels altres parents 
dels fills fins al quart grau per consanguinitat o segon 
per afinitat i del ministeri fiscal.

ArtiCle 236-4. relACions PersonAls

1. Els fills i els progenitors, encara que aquests no tin-
guin l’exercici de la potestat, tenen dret a relacionar-se 
personalment, llevat que els primers hagin estat adoptats 
o que la llei o una resolució judicial o administrativa,  
en el cas de menors desemparats, no ho disposin al-
trament.

2. Els fills tenen dret a relacionar-se amb els avis, els 
germans i altres persones properes, i tots aquests tenen 
també el dret a relacionar-se amb els fills. Els proge-
nitors han de facilitar aquestes relacions i només les 
poden impedir si hi ha una justa causa.

3. La pretensió per a fer efectius aquests drets s’ha de 
substanciar, sempre que no escaigui fer-ho en un pro-
cediment matrimonial, pels tràmits del procediment es-
pecial sobre custòdia de menors. L’autoritat judicial pot 
en tot cas prendre les mesures necessàries per a garantir 
l’efectivitat d’aquestes relacions personals.

ArtiCle 236-5. denegACió, susPensió i ModifiCACió de 
les relACions PersonAls

1. L’autoritat judicial pot denegar o suspendre el dret 
dels progenitors o de les altres persones esmentades en 
l’apartat 2 de l’article 236-4 a tenir relacions personals 
amb els fills, com també variar-ne les modalitats d’exer-
cici, si incompleixen els seus deures i també si la relació 
pot perjudicar l’interès dels fills o hi concorre una altra 
justa causa. Hi ha justa causa si els fills pateixen abusos 
sexuals, maltractament, o són víctimes directes o indi-
rectes de violència en el marc d’aquestes relacions.

2. Tractant-se de menors desemparats, l’entitat públi-
ca pot determinar com es faran efectives les relacions 
personals i fins i tot suspendre-les si convé a l’interès 
del menor.

ArtiCle 236-6. PrivACió de lA PotestAt

1. Els progenitors poden ésser privats de la titularitat de 
la potestat per incompliment greu o reiterat dels seus 
deures. Hi ha incompliment greu si el fill o filla menors 
o incapacitats pateixen abusos sexuals o maltractaments, 

ArtiCle 235-50. ConeixeMent de dAdes biològiques

1. La persona adoptada, a partir de la majoritat o de 
l’emancipació, pot exercir les accions que condueixin a 
esbrinar la identitat del seu pare i la seva mare biològics, 
la qual cosa no afecta la filiació adoptiva.

2. Les administracions públiques han de facilitar a la 
persona adoptada, si ho demana, les dades que tinguin 
sobre la seva filiació biològica. A aquest efectes, s’inici-
arà un procediment confidencial de mediació, previ a la 
revelació, en el marc del qual tant la persona adoptada 
com el seu pare i mare biològics hauran de ser informats 
de les respectives circumstancies familiars i socials i de 
l’actitud manifestada per l’altra part en relació amb la 
possible trobada.

3. La persona adoptada pot sol·licitar, en interès de la 
seva salut, les dades biogenètiques dels seus progenitors. 
També ho poden fer els adoptants mentre la persona 
adoptada és menor d’edat.

4. L’exercici dels drets especificats en els apartats 1 i 2 
es duu a terme sense detriment del deure de reserva de 
les actuacions.

subseCCió 6. extinCió

ArtiCle 235-51. irrevoCAbilitAt i iMPugnACió

1. L’adopció es irrevocable

2. L’autoritat judicial pot establir l’extinció de l’adopció 
en interès de la persona adoptada:

a) Si els progenitors, que no havien intervingut d’acord 
amb la llei en l’expedient d’adopció per causa que no els 
fos imputable, la impugnen en el termini de dos anys 
següents a l’adopció.

b) Per la concurrència de les causes previstes en la llei 
per a la revisió de les sentències fermes.

ArtiCle 235-52. efeCtes de l’extinCió

1. L’extinció de l’adopció comporta el restabliment de 
la filiació per naturalesa. L’autoritat judicial pot acordar 
que el restabliment de la filiació ho sigui només del 
progenitor que ha exercit l’acció.

2. Els efectes patrimonials de l’adopció produïts amb 
anterioritat es mantenen.

CAPítol 6. PotestAt PArentAl

seCCió 1. disPosiCions generAls

ArtiCle 236-1. titulArs de lA PotestAt

La filiació establerta jurídicament determina la potestat 
parental respecte dels fills menors no emancipats. La 
potestat es pot estendre als fills majors d’edat incapaci-
tats mitjançant la seva pròrroga o rehabilitació.
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2. A aquest efecte, poden conferir-se apoderaments de 
caràcter general o especial, revocables en tot moment. 
Els apoderaments de caràcter general han d’atorgar-se 
en escriptura pública i la seva revocació ha de tenir lloc 
també mitjançant notificació notarial.

ArtiCle 236-10. exerCiCi exClusiu

La potestat és exercida exclusivament per un dels pro-
genitors en els casos d’impossibilitat, absència o inca-
pacitat de l’altre, llevat que la sentència d’incapacitació 
estableixi altrament, i quan així ho disposa l’autoritat 
judicial en interès dels fills.

ArtiCle 236-11. exerCiCi en CAs de vidA sePArAdA dels 
Progenitors

1. Si els progenitors viuen separats, poden acordar man-
tenir l’exercici conjunt de la potestat, delegar-ne l’exer-
cici a un d’ambdós o distribuir-se’n les funcions d’acord 
amb l’article 236-9.

2. Els progenitors poden sotmetre aquests acords, i tam-
bé el pla de parentalitat que hagin convingut, a aprova-
ció judicial. Els acords han de ser aprovats sempre que 
no siguin perjudicials per als fills, atesos, en la mesura 
que s’escaiguin, els criteris per a l’atribució de la cus-
tòdia de l’article 233-11, i són executius des de la seva 
aprovació.

3. Els acords de delegació o distribució, si no han estat 
incorporats a un conveni regulador aprovat judicial-
ment, han de ser formalitzats en escriptura pública i 
són revocables en qualsevol moment mitjançant noti-
ficació notarial.

4. En cas de desacord sobre l’exercici de la potestat, 
qualsevol dels progenitors pot recórrer a l’autoritat ju-
dicial, que decidirà havent escoltat l’altre progenitor i 
els fills que hagin complert dotze anys o que, tenint-ne 
menys, tinguin prou coneixement.

5. Amb independència de com s’exerceixi la potestat, les 
obligacions de custòdia corresponen a aquell progenitor 
que en cada moment tingui els fills amb ell, bé perquè 
de fet o de dret resideixi habitualment amb ell o bé per-
què els fills s’hi trobin en companyia a conseqüència del 
règim de relacions personals que s’hagi establert.

6. Llevat que l’autoritat judicial disposi altrament, el 
progenitor que exerceix la potestat necessita el consen-
timent exprés o tàcit de l’altre per a decidir el tipus d’en-
senyament dels fills, per a variar-ne el domicili si això 
els aparta del seu entorn habitual i per a realitzar actes 
d’administració extraordinària dels seus béns. S’entén 
tàcitament conferit el consentiment un cop transcorregut 
el termini de trenta dies des de la notificació, deguda-
ment acreditada, que es faci amb la finalitat d’obtenir-lo 
sense que el progenitor que no exerceix la potestat no 
plantegi el desacord d’acord amb l’article 236-13.

ArtiCle 236-12. deure d’inforMACió

1. Si l’exercici de la potestat ha estat atribuït a un dels 
progenitors o distribuït entre ells dos, el progenitor que 
l’estigui exercint ha d’informar l’altre immediatament 
dels fets rellevants que s’esdevinguin en la cura del fill 

o són víctimes directes o indirectes de violència en les 
relacions familiars. Tractant-se de menors desemparats, 
s’entén que hi ha causa de privació de la potestat si els 
progenitors, sense motiu suficient que ho justifiqui, no 
manifesten interès pel menor o incompleixen el règim 
de relacions personals durant sis mesos.

2. La privació de la potestat ha de decretar-se en un 
procés civil o penal i és efectiva des de la fermesa de la 
sentència, sens perjudici de poder acordar cautelarment 
la suspensió del seu exercici.

3. Estan legitimats per a demanar la privació de la 
potestat les persones esmentades en l’article 236-3, 
apartat 2, i, tractant-se de menors desemparats, l’enti-
tat pública competent.

4. Si així s’ha sol·licitat a la demanda, es pot constituir 
la tutela ordinària en el mateix procediment de privació 
de potestat, prèvia audiència de les persones legalment 
obligades a promoure’n la constitució.

5. La privació de la potestat no eximeix el progenitor o 
progenitors de complir la seva obligació de fer tot el que 
calgui per a assistir els fills ni la de prestar-los aliments 
en el sentit més ampli.

ArtiCle 236-7. reCuPerACió de lA PotestAt

L’autoritat judicial ha d’acordar, si l’interès dels fills ho 
aconsella, la recuperació de la titularitat i, en el seu cas, 
de l’exercici de la potestat, quan hagi cessat la causa que 
n’havia motivat la privació.

seCCió 2. l’exerCiCi de lA PotestAt

ArtiCle 236-8. exerCiCi Conjunt

1. Els progenitors exerceixen la potestat respecte dels 
fills conjuntament, llevat que acordin una altra modali-
tat d’exercici o que la llei o l’autoritat judicial disposin 
altrament.

2. En l’exercici conjunt de la potestat s’apliquen les re-
gles següents:

a) En els actes d’administració ordinària i respecte de 
tercers de bona fe, es presumeix que cada progenitor 
actua amb el consentiment de l’altre.

b) En els actes d’administració extraordinària, és a dir, 
aquells que requereixen l’autorització judicial, els pro-
genitors han d’actuar conjuntament o bé, si ho fan indi-
vidualment, amb el consentiment exprés de l’altre.

c) En els actes de necessitat urgent i en aquells que, 
d’acord amb l’ús social o les circumstàncies familiars, 
són realitzats normalment per una persona sola, pot ac-
tuar indistintament qualsevol dels progenitors.

ArtiCle 236-9. exerCiCi AMb distribuCió de funCions o 
individuAl AMb ConsentiMent de l’Altre Progenitor

1. Els progenitors poden acordar que la potestat sigui 
exercida per un d’ells amb el consentiment de l’altre o 
per ambdós amb distribució de funcions.
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ArtiCle 236-16. Progenitors Menors

1. El pare o la mare menors necessiten, per a exercir 
la potestat, l’assistència dels progenitors respectius o 
d’aquell dels dos que tingui l’exercici de la potestat o, si 
aquests hi manquen, del seu tutor o el seu curador.

2. No cal aquesta assistència:

a) Si el pare o mare menor està casat amb una persona 
major d’edat, respecte als fills comuns.

b) Si el pare o mare menors estan emancipats i tenen 
almenys setze anys.

3. En els casos de desacord entre les persones que han 
de donar l’assistència o entre aquestes i el menor ti-
tular de la potestat, i també en el cas d’impossibilitat 
de prestació de l’assistència, es requereix autorització 
judicial.

seCCió 3. el Contingut de lA PotestAt

ArtiCle 236-17. deures dels Progenitors

1. En virtut de la potestat, ambdós progenitors han de 
tenir cura dels fills i tenen en relació amb ells els deu-
res de convivència, d’aliments en el sentit més ampli, 
d’educació i de formació integral.

2. Els progenitors, amb motiu suficient, poden decidir 
que els fills resideixin en un lloc diferent del domicili 
familiar.

3. Els progenitors poden corregir els fills en potestat 
d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb 
ple respecte per llur dignitat i sense imposar-los mai 
sancions humiliants ni que atemptin contra llurs drets. 
A aquest objecte, poden sol·licitar excepcionalment l’as-
sistència i la intervenció dels poders públics.

ArtiCle 236-18. deures dels fills

Els fills, mentre estan en potestat dels progenitors,  
han d’obeir-los, llevat que intentin imposar-los conduc-
tes indignes o delictives, i tots s’han de respectar mú-
tuament.

ArtiCle 236-19. rePresentACió legAl

1. L’exercici de la potestat sobre els fills comporta la 
representació legal d’aquests.

2. S’exceptuen de la representació legal:

a) Els actes relatius als drets de la personalitat, llevat 
que les lleis que els regulin ho disposin altrament.

b) Els relatius a béns o serveis propis de l’edat dels fills, 
conforme als usos socials, i en cas de potestat prorroga-
da o rehabilitada els que pugui fer el fill o filla d’acord 
amb la seva capacitat natural.

c) Els actes en els quals hi hagi un conflicte d’interessos 
entre ambdós progenitors o el dels dos que exerceixi la 
potestat i els fills.

d) Els actes relatius als béns exclosos de l’administració 
dels progenitors.

o filla i en l’administració del seu patrimoni i, amb ca-
ràcter ordinari, almenys cada tres mesos.

2. El mateix deure d’informació té el progenitor amb 
qui el fill o filla es trobi, en relació amb els fets esdevin-
guts mentre es fa efectiu el règim establert de relacions 
personals.

ArtiCle 236-13. desACords

1. En cas de desacord ocasional en l’exercici de la potes-
tat parental, l’autoritat judicial, a instàncies de qualsevol 
dels progenitors, atribueix la facultat de decidir a un 
d’ambdós.

2. Si els desacords són reiterats o concorre qualsevol 
causa que dificulti greument l’exercici conjunt de la 
potestat, l’autoritat judicial pot atribuir totalment o par-
cialment l’exercici de la potestat als progenitors separa-
dament o distribuir-ne entre ells les funcions de manera 
temporal, fins a un termini màxim de dos anys.

3. En els procediments que se substancien per raó de 
desacords en l’exercici de la potestat, els progenitors 
poden sotmetre les seves discrepàncies a mediació. 
L’autoritat judicial pot igualment remetre’ls a una sessió 
informativa al mateix efecte.

ArtiCle 236-14. fACultAts del Cònjuge o Convivent 
en PArellA estAble del Progenitor que té lA CustòdiA 
del fill o fillA

1. El cònjuge o convivent en parella estable amb el pro-
genitor que té la custòdia del fill o filla té dret a parti-
cipar en la presa de decisions sobre els assumptes de la 
vida diària del menor, mentre visqui amb el progenitor 
i amb el fill o filla.

2. En cas de desacord entre el progenitor i el seu còn-
juge o convivent en parella estable preval el criteri del 
progenitor.

3. En cas de risc imminent per al menor, el cònjuge o 
convivent en parella estable del progenitor que té la cus-
tòdia del fill o filla pot prendre les mesures necessàries 
per al benestar del fill o filla informant-ne el seu cònjuge 
o convivent sense demora.

4. En morir el progenitor que tenia atribuïda la custòdia 
de manera exclusiva, l’altre progenitor la recupera. Tan-
mateix, si l’interès del fill o filla ho justifica, el cònjuge 
o convivent en parella estable del progenitor difunt pot 
demanar a l’autoritat judicial que se li atribueixi la cus-
tòdia amb les funcions corresponents a la potestat pa-
rental, sempre que hagi conviscut amb el menor durant 
els últims tres anys. En aquest procediment s’ha d’escol-
tar el progenitor que no tenia atribuïda la custòdia.

ArtiCle 236-15. delegACió de lA CustòdiA

Els progenitors conjuntament, o aquell que tingui atri-
buït l’exercici de la potestat, poden delegar la custòdia 
dels fills, si hi ha un motiu suficient i això no perjudi-
ca el seu interès. El progenitor o progenitors delegants 
han de mantenir un control efectiu de l’exercici de la 
custòdia per la persona delegada. La delegació ha de 
formalitzar-se en escriptura pública i és revocable en 
qualsevol moment.
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ArtiCle 236-25. rendiCió de CoMPtes

1. Al final de l’administració, els progenitors han de 
restituir el patrimoni administrat. Les despeses de res-
titució són a càrrec del patrimoni administrat.

2. Els progenitors estan obligats a retre comptes al  
final de llur administració si el fill o filla i, si és el cas, 
el seu representant legal ho reclamen. En aquest cas, la  
rendició de comptes s’ha de fer en el termini de sis 
mesos, comptadors des de la data de la reclamació, 
termini que pot ésser prorrogat per l’autoritat judicial, 
amb justa causa, per un altre període de tres mesos 
com a màxim.

3. L’acció per a exigir el compliment de l’obligació a què 
fa referència l’apartat 2 prescriu al cap de tres anys.

ArtiCle 236-26. béns exCePtuAts de l’AdMinistrACió

A més del cas d’administració judicial determinat per 
l’article 236-3, s’exceptuen de l’administració dels pro-
genitors els béns i els drets següents:

a) Els adquirits pel fill o filla per donació, herència o 
llegat quan el donant o causant ho hagi ordenat així 
de manera expressa, en el qual cas s’ha de complir es-
trictament la voluntat expressada sobre l’administració 
d’aquests béns i sobre la destinació de llurs fruits.

b) Els adquirits per títol successori, si un dels progeni-
tors o tots dos han estat desheretats justament o n’han 
estat exclosos per causa d’indignitat.

c) Els adquirits pel fill o filla de més de setze anys amb 
la seva activitat que generi benefici.

ArtiCle 236-27. AdMinistrACió esPeCiAl

1. Els béns i els drets assenyalats per l’article 236-26 
han d’ésser objecte d’una administració especial a càr-
rec de la persona designada pel donant o causant. Si no 
hi ha designació, han d’ésser administrats pel progenitor 
que no hagi estat exclòs, si és el cas, o, en darrer ter-
me, per una persona designada per l’autoritat judicial a 
aquest efecte.

2. Els béns i els drets adquirits pel fill o filla de més 
de setze anys amb la seva activitat que generi benefici 
han d’ésser administrats pel fill o filla, que necessita 
l’assistència dels progenitors en els supòsits determinats 
per l’article 211-12.

ArtiCle 236-28. ACtes que requereixen AutoritzACió 
judiCiAl

1. Els progenitors o, si és el cas, l’administrador es-
pecial, en relació amb els béns o els drets dels fills, 
necessiten autorització judicial per a:

a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, 
drets de propietat intel·lectual i industrial, o altres béns 
de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se 
en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la 
subrogació tingui lloc per finançar l’adquisició del bé.

b) Alienar o renunciar drets reals sobre els béns esmen-
tats a la lletra a), amb l’excepció de les redempcions de 
censos.

ArtiCle 236-20. PrestACió PersonAl

Per a qualsevol acte que impliqui alguna prestació per-
sonal dels fills, es requereix el seu consentiment si han 
complert dotze anys, o si, tenint-ne menys de dotze, 
tenen prou coneixement.

ArtiCle 236-21. ConfliCte d’interessos

Si en algun assumpte hi ha conflicte d’interessos entre 
els fills i els progenitors, quan la potestat és exercida per 
ambdós, el fill o filla és representat per aquell d’ells amb 
el qual no tingui conflicte d’interessos. Quan la contra-
posició és amb tots dos alhora o amb el que exerceix 
la potestat, s’ha de nomenar el defensor judicial que 
estableix l’article 224-1.

ArtiCle 236-22. AdMinistrACió dels béns

1. Els progenitors que exerceixen la potestat han d’ad-
ministrar els béns dels fills amb la diligència exigible a 
un bon administrador, segons la naturalesa i les carac-
terístiques dels béns.

2. Pertanyen als fills els fruits i els rendiments dels seus 
béns i drets, i també els pertanyen els guanys de la seva 
pròpia activitat i els béns o els drets que en puguin de-
rivar.

ArtiCle 236-23. ContribuCió dels fills A les desPeses 
fAMiliArs

1. Els fills tenen el deure de contribuir proporcional-
ment a les despeses familiars, mentre convisquin amb 
la família, amb els ingressos que obtinguin de la seva 
activitat, amb el rendiment dels seus béns i drets i amb 
el seu treball en interès de la família, sempre que no 
sigui contrari a l’equitat.

2. Els progenitors poden destinar els fruits dels béns i 
els drets que administren al manteniment de les despe-
ses familiars en la part que correspongui.

3. Si hi ha béns i drets dels fills no administrats pels 
progenitors, la persona que els administra ha de lliurar 
a aquells, o a aquell dels dos que tingui l’exercici de la 
potestat, en la part que correspongui, els fruits i els ren-
diments dels béns i els drets afectats. Se n’exceptuen els 
fruits procedents de béns i drets atribuïts especialment a 
l’educació o la formació del fill o filla, que només s’han 
de lliurar en la part sobrera o, si els progenitors no dis-
posen d’altres mitjans, en la part que, segons l’equitat, 
l’autoritat judicial determini.

ArtiCle 236-24. exerCiCi de l’AdMinistrACió

1. En l’exercici de l’administració dels béns i els drets 
dels fills, els progenitors estan dispensats de fer inventa-
ri i són responsables dels danys i els perjudicis produïts 
en els interessos administrats per dol o culpa pròpia.

2. Els progenitors no tenen dret a remuneració per raó 
de l’administració, però sí a ésser rescabalats amb càr-
rec al patrimoni administrat, si el rescabalament no es 
pot obtenir d’altra manera, per les despeses suportades 
i els danys i perjudicis que els hagi causat aquella, si no 
són imputables a dol o culpa pròpia.
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2. L’acció per a impugnar-los caduca als quatre anys 
d’haver accedit els fills a la majoritat o la emancipació, 
o del reintegrament judicial de la capacitat.

seCCió 4. l’extinCió de lA PotestAt

ArtiCle 236-33. CAuses d’extinCió

Sens perjudici del que estableix l’article 236-6, la po-
testat parental s’extingeix per:

a) La mort o la declaració de mort d’ambdós progenitors 
o dels fills.

b) L’adopció dels fills, llevat que ho siguin del cònjuge 
o de la persona amb qui l’adoptant conviu en parella 
estable.

c) L’emancipació o la majoritat dels fills.

d) La declaració d’absència dels progenitors o dels 
fills.

seCCió 5. lA PròrrogA i lA rehAbilitACió de lA PotestAt

ArtiCle 236-34. PròrrogA

La declaració judicial d’incapacitat dels fills menors no 
emancipats comporta la pròrroga de la potestat paren-
tal quan arriben a la majoria d’edat, en els termes que 
resultin d’aquella declaració.

ArtiCle 236-35. rehAbilitACió

1. La declaració judicial d’incapacitat dels fills majors 
d’edat o emancipats comporta la rehabilitació de la po-
testat en els termes que estableixi la resolució judicial.

2. Tanmateix, la rehabilitació no tindrà lloc en cas que 
la persona incapaç hagués designat tutor o curador per 
ell mateix, d’acord amb el que s’estableix en aquest 
Codi, o que correspongui constituir la tutela o la cura-
tela a favor del cònjuge, de la persona amb qui conviu 
en parella estable o dels descendents majors d’edat de 
la persona incapaç.

ArtiCle 236-36. ConstituCió de lA tutelA o de lA 
CurAtelA

L’autoritat judicial, no obstant el que disposen els arti-
cles 236-34 i 236-35, atesa l’edat i la situació personal i 
social dels progenitors, el grau de deficiència del fill o 
filla incapaç i les seves relacions personals, pot no acor-
dar la pròrroga o la rehabilitació de la potestat i ordenar 
la constitució de la tutela o de la curatela.

ArtiCle 236-37. extinCió

1. La potestat parental prorrogada o rehabilitada s’ex-
tingeix per:

a) Les causes establertes per l’article 236-33, sens per-
judici del que estableix l’article 236-6.

b) La declaració judicial de cessació de la incapacitat 
del fill o filla.

c) Alienar o gravar valors, accions o participacions so-
cials. No cal l’autorització, però, per a alienar, almenys 
pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni 
per a alienar els drets de subscripció preferent.

d) Renunciar crèdits.

e) Renunciar donacions, herències o llegats; acceptar 
llegats i donacions modals o oneroses.

f) Donar i prendre diners en préstec, llevat que aquest 
es constitueixi per finançar l’adquisició d’un bé.

g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un 
termini superior a quinze anys.

h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia 
d’obligacions alienes.

i) Constituir o adquirir la condició de soci o sòcia en 
societats que no limitin la responsabilitat de les perso-
nes que en formin part, i també dissoldre, fusionar o 
escindir aquestes societats.

j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir 
en qüestions relacionades amb els béns o els drets indi-
cats en aquest apartat.

2. No cal autorització judicial en relació amb els béns 
adquirits per donació o a títol successori si el donant o 
el causant l’han exclosa expressament.

ArtiCle 236-29. AutoritzACió judiCiAl

1. L’autorització judicial es concedeix en interès dels 
fills en cas d’utilitat o necessitat justificades deguda-
ment i amb l’audiència prèvia del ministeri fiscal.

2. L’autorització no es pot concedir de manera general. 
Això no obstant, es pot atorgar amb aquest caràcter 
per a una pluralitat d’actes de la mateixa naturalesa o 
referits a la mateixa activitat econòmica, encara que 
siguin futurs. En tots els supòsits s’han d’especificar 
les circumstàncies i característiques fonamentals dels 
esmentats actes.

ArtiCle 236-30. denegACió de lA renúnCiA d’Adquisi-
Cions grAtuïtes

La denegació de l’autorització judicial per a les renún-
cies de la lletra e) de l’article 236-28.1 comporta l’ac-
ceptació de la transmissió.

ArtiCle 236-31. AutoritzACions AlternAtives

L’autorització judicial pot ésser substituïda pel consen-
timent de l’acte, manifestat en escriptura pública:

a) Del fill o la filla, si té almenys setze anys.

b) Dels dos parents més pròxims del fill o filla, en la 
forma establerta per l’article 424-6.1.a).

ArtiCle 236-32. MAnCA d’AutoritzACió

1. Els actes determinats per l’article 236-28 són anul-
lables si s’han fet sense l’autorització judicial o sense 
els requisits exigits per l’article 236-31.
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o extrajudicial, fins al màxim d’un any, si la reclamació 
no es va fer per causa imputable a la persona obligada 
a prestar-los.

ArtiCle 237-6. ordre de reClAMACió

1. La reclamació dels aliments, si escau i si hi ha plu-
ralitat de persones obligades, s’ha de fer per l’ordre 
següent:

1r. Al cònjuge.

2n. Als descendents, segons l’ordre de proximitat en 
el grau.

3r. Als ascendents, segons l’ordre de proximitat en el 
grau.

4t. Als germans.

2. Si els recursos i les possibilitats de les persones pri-
merament obligades no resulten suficients per a la pres-
tació d’aliments, en la mesura que correspongui, en la 
mateixa reclamació es poden demanar aliments a les 
persones obligades en grau posterior.

ArtiCle 237-7. PlurAlitAt de Persones obligAdes

1. Si són més d’una les persones obligades a prestar 
aliments, l’obligació s’ha de distribuir entre elles en pro-
porció amb els seus recursos econòmics i amb les seves 
possibilitats. Tanmateix, excepcionalment i ateses les 
circumstàncies del cas, l’autoritat judicial pot imposar 
la prestació completa a una persona de les obligades 
durant el temps que ho consideri necessari. Aquesta pot 
reclamar a cadascuna de les altres obligades la part que 
els correspongui amb els interessos legals.

2. Si l’obligació s’extingeix o es redueix la quantia de 
la prestació respecte a una de les persones obligades, 
s’incrementa la de les restants en la proporció que resulti 
d’aplicar els criteris establerts per l’apartat 1.

ArtiCle 237-8. PlurAlitAt de reClAMACions

Si hi ha dues o més persones que reclamen aliments a 
una mateixa persona obligada a prestar-los i aquesta no 
disposa de mitjans suficients per a atendre-les totes, s’ha 
de seguir l’ordre de preferència establert per l’article 
237-6, llevat que hi concorrin el cònjuge i un fill o filla 
en potestat de la persona obligada. En aquest cas, els 
fills han d’ésser preferits.

ArtiCle 237-9. quAntiA

La quantia dels aliments es determina en proporció a 
les necessitats de l’alimentat i als mitjans econòmics 
i a les possibilitats de la persona o persones obligades 
a prestar-los. En ésser determinats, les parts, de mutu 
acord, o l’autoritat judicial poden establir les bases  
de llur actualització anual d’acord amb les variacions de  
l’índex de preus al consum o similar, sens perjudici 
que s’estableixin altres bases complementàries d’ac-
tualització.

ArtiCle 237-10. CoMPliMent de l’obligACió

1. L’obligació d’aliments s’ha de complir en diners i per 
mensualitats avançades. Si la persona creditora d’ali-

c) La constitució posterior de la tutela a favor del còn-
juge, de la persona amb qui conviu en parella estable o 
dels descendents.

d) El matrimoni de d’incapaç amb persona major d’edat 
capaç.

e) La sol·licitud dels qui exerceixin la potestat prorroga-
da, aprovada judicialment, si la situació personal i social 
d’aquests i el grau de deficiència del fill o filla incapaç 
impedeixen l’adequat compliment de la seva funció.

2. Si en cessar la potestat prorrogada o rehabilitada 
subsisteix la incapacitació, s’ha de constituir la tutela 
o la curatela.

CAPítol 7. AliMents d’origen fAMiliAr

ArtiCle 237-1. Contingut

S’entén per aliments tot el que és indispensable per al 
manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica 
de la persona alimentada, i també les despeses per a la 
formació si aquesta és menor, i per a la continuació de 
la formació, un cop arribat a la majoria d’edat, si no 
l’ha acabada abans per causa que no li sigui imputable, 
sempre que mantingui un rendiment regular. Així ma-
teix, els aliments inclouen les despeses funeràries, si no 
estan cobertes d’altre manera.

ArtiCle 237-2. Persones obligAdes

1. Els cònjuges, els descendents, els ascendents i els 
germans estan obligats a prestar-se aliments.

2. Els deures d’assistència entre cònjuges i entre els pro-
genitors i els seus fills, es regulen per les disposicions 
específiques i, subsidiàriament, per les establertes per 
aquest Capítol.

3. Els germans majors d’edat i no discapacitats només 
tenen dret als aliments necessaris per a la vida.

ArtiCle 237-3. exeMPCió de l’obligACió

Queden exemptes de prestar aliments entre parents les 
persones que tenen reconeguda la condició de discapa-
citades, llevat del cas que previsiblement llurs possibi-
litats excedeixin llurs necessitats futures, tenint present 
el grau de discapacitació que tenen.

ArtiCle 237-4. dret A reClAMAr AliMents

Té dret a reclamar aliments només la persona que els 
necessita o, si és el cas, el seu representant legal i l’en-
titat pública o privada que l’aculli, sempre que la neces-
sitat no derivi de causa que li sigui imputable, mentre 
la causa subsisteixi.

ArtiCle 237-5. nAixeMent del dret

1. Hom té dret als aliments des que es necessiten, però 
no es poden demanar els anteriors a la data de la recla-
mació judicial o extrajudicial.

2. En el cas dels aliments als fills o filles menors també 
es poden demanar els anteriors a la reclamació judicial 
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compliment de l’obligació sense desatendre les neces-
sitats pròpies i les de les persones amb dret preferent 
d’aliments.

d) La millora de les condicions de vida de la persona 
alimentada, de manera que faci innecessària la pres-
tació.

e) El fet que la persona alimentada, encara que no tingui 
la condició de legitimaria, incorri en alguna de les cau-
ses de desheretament especificades per l’article 451-17.

f) La privació de la potestat sobre la persona obligada, 
si la persona alimentada és un dels progenitors, llevat 
de recuperació.

2. Les causes assenyalades en la lletra e) no tenen efecte 
si consta el perdó de la persona obligada o la reconci-
liació de les parts.

ArtiCle 237-14. subsidiArietAt

Les normes establertes en aquest Capítol s’apliquen 
subsidiàriament als aliments ordenats en testament o 
en codicil, als convinguts per pacte i als aliments legals 
que tenen regulació específica, en allò que no establei-
xen els testaments, els codicils i els pactes o la regulació 
corresponent.

títol 4. les relACions ConvivenCiAls d’AjudA MútuA

ArtiCle 240-1. règiM jurídiC

Dues o més persones que conviuen en un mateix habi-
tatge habitual i que comparteixen, sense contraprestació 
i amb voluntat de permanència i d’ajuda mútua, les des-
peses comunes o el treball domèstic, o ambdues coses, 
constitueixen una relació de convivència d’ajuda mútua 
que es regeix pels acords que hagin estipulat i en el seu 
defecte pel que disposa aquest Títol.

ArtiCle 240-2. requisits PersonAls

1. Poden constituir una relació convivencial d’ajuda 
mútua les persones majors d’edat unides per vincles 
de parentiu en línia col·lateral sense límit de grau i les 
que tenen relacions de simple amistat o companyonia, 
sempre que no estiguin unides per vincle matrimonial 
o formin una parella estable amb una altra persona i 
convisquin amb ella.

2. El nombre de convivents, si no són parents, resta 
limitat a quatre.

ArtiCle 240-3. ConstituCió

Les relacions convivencials es poden constituir en es-
criptura pública, a partir de la qual tenen plena efecti-
vitat, o pel transcurs d’un període de dos anys de con-
vivència.

ArtiCle 240-4. ACords

1. Els convivents poden regular vàlidament, amb lliber-
tat de forma, les relacions personals i patrimonials, i els 
drets i deures respectius durant la convivència, sense 
que en cap cas pugui perjudicar terceres persones. En 

ments hagués mort, els seus hereus no han de tornar 
la pensió corresponent al mes en què s’hagi produït la 
defunció.

2. El deutor o deutora d’aliments pot optar per satisfer 
els aliments acollint i mantenint a casa seva la persona 
que té dret a rebre’ls, llevat que aquesta s’hi oposi per 
una causa raonable o quan la convivència sigui invia-
ble. Si hi ha diverses persones obligades i n’hi ha més 
d’una que vol acollir a casa seva la persona creditora, el 
jutge o jutgessa decideix després d’escoltar la persona 
alimentada i els diferents obligats. Si la persona amb 
dret a rebre aliments té plena capacitat d’obrar i més 
d’una persona vol acollir-lo a casa seva, es té en compte 
preferentment la voluntat d’aquella.

3. L’autoritat judicial, ateses les circumstàncies, pot 
adoptar les mesures necessàries per a assegurar el com-
pliment de l’obligació de prestar aliments, si la persona 
obligada ha deixat de fer efectiu puntualment més d’un 
pagament.

ArtiCle 237-11. PrestACió d’AliMents Per terCers

1. L’entitat pública o privada qualsevol altra persona 
que presti aliments, si la persona obligada no ho fa, 
pot repetir contra aquesta darrera o els seus hereus o 
hereves les pensions corresponents a l’any en curs i a 
l’any anterior, amb els interessos legals, i subrogar-se 
de ple dret, fins a l’import assenyalat, en els drets que 
la persona alimentada té contra la persona obligada a 
prestar-los, llevat que consti que es van donar desinte-
ressadament i sense ànim de reclamar-los.

2. A petició de l’entitat pública o privada o de la persona 
o les persones que presten els aliments quan la persona 
obligada no ho fa o del ministeri fiscal, l’autoritat judi-
cial pot adoptar les mesures que estimi convenients per 
assegurar el reintegrament de les bestretes. També pot 
disposar les mesures que estimi oportunes per a assegu-
rar el pagament dels aliments futurs, després d’escoltar 
la persona alimentada i les persones obligades.

ArtiCle 237-12. CArACterístiques del dret

1. El dret als aliments és irrenunciable, intransmissible 
i inembargable, i no pot ésser compensat amb el crèdit, 
que, si s’escau, l’obligat a prestar-lo pugi tenir respecte 
a la persona alimentada.

2. La persona alimentada pot compensar, renunciar i 
transigir les pensions endarrerides posteriors a la data 
de la seva reclamació judicial o extrajudicial i també 
transmetre, per qualsevol títol, el dret a reclamar-les, 
tot sense perjudici del dret de repetició establert per 
l’article 237-11.

ArtiCle 237-13. extinCió

1. L’obligació de prestar aliments s’extingeix per:

a) La mort de la persona alimentada o de la persona o 
les persones obligades a prestar-los.

b) El divorci i la declaració de nul·litat del matrimoni.

c) La reducció de les rendes i del patrimoni de les 
persones obligades, de manera que no faci possible el 
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a) El cost del manteniment.

b) El temps en què fou mantingut o mantinguts.

c) El cabal relicte.

3. La capitalització de la pensió a l’interès legal del diner 
no pot excedir la meitat del valor del cabal relicte si els 
hereus són descendents, ascendents o col·laterals fins al 
segon grau de consanguinitat del causant. Si els hereus 
són menors d’edat o discapacitats el límit ha d’ésser la 
cinquena part del valor de l’herència.

4. No correspon dret a pensió si s’ha pactat així en la 
constitució del règim de convivència, i es perd si durant 
el temps fixat el beneficiari es casa o passa a conviure 
maritalment amb una altra persona o ha obtingut ali-
ments de les persones obligades a prestar-los-hi.

5. Aquest dret s’ha de reclamar en el termini d’un any a 
comptar de l’extinció de la relació de convivència.

disPosiCions AddiCionAls

PriMerA. registre de PAtriMonis Protegits

1. Es crea el Registre de patrimonis protegits, adscrit 
al departament competent en matèria de dret civil mit-
jançant el centre directiu que tingui atribuïda la com-
petència.

2. Al Registre de patrimonis protegits s’hi faran cons-
tar:

a) Les escriptures de constitució de patrimonis protegits 
i les seves modificacions.

b) Les escriptures d’aportació de béns a patrimonis pro-
tegits constituïts i inscrits al Registre.

c) Els canvis en la persona de l’administrador o admi-
nistradora de patrimonis protegits inscrits al Registre.

d) Qualssevol mesures adoptades judicialment, amb ca-
ràcter transitori o permanent, referides a l’administració 
de patrimonis protegits inscrits al Registre.

3. L’organització, el funcionament i la publicitat del Re-
gistre de patrimonis protegits es determinaran per via 
reglamentària.

segonA. Mesures de ConCiliACió del trebAll i lA vidA 
fAMiliAr del PersonAl d’AdMinistrACions Públiques CA-
tAlAnes que Conviu en PArellA estAble

1. Les mesures de conciliació del treball amb la vida 
familiar aplicables en les administracions públiques 
catalanes i que la legislació vigent estableixi en favor 
de convivents es refereixen a la parella estable d’acord 
amb l’article 234-1 del Codi civil.

2. Als efectes d’acreditar l’existència de parella estable, 
es pot aportar l’escriptura pública a què fa referència 
la lletra c) de l’article 234-1 del Codi civil o acta de 
notorietat que demostri la convivència ininterrompuda 
durant dos anys o durant un període inferior, si iniciada 
la convivència els convivents han tingut un fill comú.

particular, hom pot convenir sobre la contribució igual 
o desigual a les despeses comunes i fins i tot que el 
treball domèstic i la càrrega econòmica sigui assumida 
íntegrament per algun dels convivents.

2. En previsió d’una ruptura futura també poden pactar 
sobre els efectes de l’extinció de la relació convivencial 
d’ajuda mútua.

ArtiCle 240-5. extinCió de lA ConvivènCiA

1. Les relacions de convivència s’extingeixen per les 
causes següents:

a) L’acord de tots els convivents.

b) La voluntat unilateral d’un dels membres.

c) La mort d’un dels convivents.

d) Les establertes pel pacte entre els convivents.

2. Si la relació de convivència s’ha establert entre més 
de dues persones, la voluntat unilateral, el matrimoni, 
la constitució d’una parella estable o la mort de qual-
sevol dels convivents, no extingeix la relació si la resta 
continuen convivint, sens perjudici de les modificacions 
que es consideri convenient fer en els pactes reguladors 
de la convivència.

3 L’extinció de la relació deixa sense efecte els poders 
que un dels convivents hagi atorgat a favor de qualsevol 
dels altres. Igualment queden sense efecte els poders 
que un dels membres hagi atorgat a favor de qualsevol 
dels altres o tingui atorgats a favor seu des que s’aparti 
de la convivència.

ArtiCle 240-6. efeCtes de l’extinCió resPeCte A l’hA-
bitAtge

1. Si l’extinció es produeix en vida de tots els convi-
vents, els que no siguin titulars de l’habitatge disposen 
de tres mesos per abandonar-lo.

2. Si l’extinció es produeix per defunció de la persona 
propietària de l’habitatge, els convivents poden conti-
nuar ocupant-lo durant sis mesos, llevat que haguessin 
pactat una altra cosa.

3. Si la persona morta era arrendatària de l’habitatge, 
els convivents tenen dret a subrogar-se en la titularitat 
de l’arrendament pel termini d’un any, o pel temps que 
manqui per a l’expiració del contracte, si és inferior. A 
aquests efectes hauran de notificar-ho a l’arrendador, en 
el termini de tres mesos des de la mort de l’arrendata-
ri, assenyalant la identitat del subrogat i acompanyant 
certificat de defunció.

ArtiCle 240-7. Pensió PeriòdiCA en CAs de defunCió

1. En cas d’extinció de la convivència per defunció 
d’un dels convivents, el convivent o els convivents que 
sobrevisquin que eren mantinguts totalment o parcial-
ment pel premort durant l’any previ a la defunció i no 
tinguin mitjans econòmics suficients per a mantenir-se 
tenen dret a una pensió alimentària, a càrrec dels hereus 
d’aquell, per un període màxim de tres anys.

2. Per a establir la quantia i la durada s’ha de tenir en 
compte:
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CinquenA. esPeCiAlitAts ProCessAls relAtives A Pre-
tensions eConòMiCo-MAtriMoniAls exerCides en els 
ProCessos de liquidACió i divisió de l’herènCiA

1. En cas de dissolució del matrimoni per mort, el còn-
juge sobrevivent pot instar l’acció de divisió de cosa 
comuna respecte als béns que tinguessin en comunitat 
ordinària indivisa i la determinació de la compensació 
per raó de treball, d’acord amb el procediment dels ar-
ticles 782 i següents de la Llei 1/2000, de 7 de gener 
d’Enjudiciament Civil.

2. L’acord a que s’arribi o la sentència que es dicti en 
aquest procediment de divisió d’herència inclourà la de-
terminació, liquidació i divisió dels béns que tinguessin 
en comunitat indivisa durant el matrimoni, i també, si 
s’escau, la compensació per raó de treball, concretats 
com a crèdits del cònjuge supervivent abonables pels 
qui resultin hereus.

sisenA. ProCediMents relAtius A lA ruPturA de lA 
PArellA estAble

1. Els procediments judicials relatius al trencament de la 
parella estable es tramiten, en allò no previst expressa-
ment pel Codi civil, per les normes de la Llei 1/2000, de 
7 de gener, d’Enjudiciament Civil en matèria de proces-
sos matrimonials. En aquests processos, les parts poden 
sotmetre les seves discrepàncies a mediació i l’autoritat 
judicial els pot remetre a una sessió informativa sobre 
mediació, en els termes que preveu l’article 233-6 del 
Codi Civil.

2. Les reclamacions fonamentades en el Capítol 4 del 
Títol 3 del Llibre segon del Codi civil es poden acumu-
lar en un únic procés. En el mateix procés, qualsevol 
dels membres de la parella pot exercir l’acció de divisió 
de cosa comuna respecte als béns que tinguin en comu-
nitat ordinària indivisa. Si hi ha pluralitat de béns en 
comunitat ordinària indivisa i un dels membres de la 
parella ho demana, l’autoritat judicial pot considerar-los 
com una massa comuna a efectes de la formació de lots 
i la seva adjudicació.

setenA. diCtàMens PeriCiAls relAtius Al règiM d’exer-
CiCi de lA resPonsAbilitAt PArentAl

1. Els dictàmens pericials relatius al règim d’exercici 
de la responsabilitat parental tenen per objecte primor-
dial esbrinar o apreciar l’existència en el menor, o en 
algun dels progenitors o en altres membres de la famí-
lia, d’una malaltia mental o d’anomalies de conducta 
que incideixin o interfereixin en les relacions familiars, 
en ordre a l’establiment del règim de custòdia i de les 
visites. També poden tenir com a objecte l’adequada 
comprensió del sistema de relacions personals existent 
en la família o en els nous nuclis en els quals el menor 
ha d’integrar-se, així com de les mesures de seguiment 
que procedeixi implantar per garantir el dret dels me-
nors a mantenir la normalitat en les relacions amb els 
seus

2. Els dictàmens que sobre aquests extrems aportin les 
parts al procés, equivalen als que elabora l’equip tècnic 
de suport judicial o el professionals que jutge designa en 
lloc seu, sempre que el perit hagi estat designat per un 

terCerA. trACtAMent fisCAl de les relACions Convi-
venCiAls d’AjudA MútuA.

1. Dins l’àmbit de competències assumides per la Ge-
neralitat en el marc de la Llei 14/1996, de 30 de de-
sembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats 
autònomes i de mesures fiscals complementàries, les 
relacions convivencials d’ajuda mútua tenen, en relació 
amb l’impost de successions i donacions i respecte a 
les adquisicions mortis causa d’un dels convivents en 
l’herència de l’altre, l’assimilació als parents del III 
grup.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, el convivent 
o convivents supervivents han d’acreditar l’existència 
de la convivència d’ajuda mútua mitjançant l’escriptura 
pública de formalització de la convivència, atorgada, 
com a mínim, dos anys abans de la mort del causant, o 
bé mitjançant acta de notorietat de la convivència i del 
transcurs del període mínim de dos anys d’aquesta.

quArtA. esPeCiAlitAts ProCessAls relAtives A Preten-
sions liquidAtories de règiM eConòMiC exerCides dins 
dels ProCessos MAtriMoniAls

1. Per determinar la titularitat de béns i si escau per 
dividir els comuns o adjudicar-los en qualsevol règim 
econòmic matrimonial, per fixar el crèdit de partici-
pació d’acord amb l’article 232-21 del Codi Civil i per 
determinar la procedència i quantia de la compensació 
per raó de treball d’acord amb l’article 232-5 del Codi 
Civil, en el procediment matrimonial se seguiran les 
següents regles:

1a. A la demanda, o si escau en la reconvenció, s’ha 
d’acompanyar una proposta d’inventari que inclogui 
els béns propis i els de l’altre cònjuge, amb indicació 
del seu valor, i l’import de les obligacions, així com 
la documentació de rellevància patrimonial de què es 
disposi.

2a. Contestada la demanda o la reconvenció, si s’obser-
va discrepància quant a la composició, la titularitat o el 
valor dels béns, el tribunal requerirà les parts per tal que 
subsanin les omissions i completin la informació submi-
nistrada en el termini improrrogable de deu dies.

3a. Les parts hauran de comparèixer a la vista amb tota 
la prova de la que hagin de valer-se. En cas que calgui 
alguna diligència de prova que s’hagi d’obtenir mitjan-
çant auxili judicial, l’autoritat judicial decidirà, escol-
tades les al·legacions d’ambdues parts, amb suspensió 
de la tramitació el temps indispensable.

2. En decidir sobre la prova proposada, l’autoritat judi-
cial indicarà la conveniència de practicar prova sobre 
aspectes controvertits de les pretensions patrimonials 
i, comunicant-ho a les parts, disposarà, si s’escau, la 
incorporació al procés de la informació rellevant per 
resoldre qualsevol aspecte del litigi que ja consti per al-
tres causes, pendents o resoltes, entre les parts.

3. La sentència que es dicti en el procés principal resol-
drà totes les pretensions.
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4. En els casos en els que no existeixi cap risc de violèn-
cia, abusos o maltractaments, quan la relació parental es 
consolidi, els responsables del Punt de Trobada Familiar 
poden proposar a l’autoritat judicial la derivació del cas 
a una sessió informativa de mediació familiar.

5. El tribunal pot delegar al servei tècnic de suport judi-
cial, el seguiment de les mesures establertes respecte al 
compliment del règim de visites i la seva supervisió.

novenA. intervenCió d’esPeCiAlistes CoM A AuxiliArs 
dels tribunAls en el Control de les instituCions de 
ProteCCió.

Als efectes de l’art. 221-5 del Codi, l’autoritat judicial 
podrà requerir la intervenció d’especialistes en psi-
cologia, psiquiatria, pediatria, geriatria, medicina de 
família, treball o educació social. L’autoritat judicial 
també pot requerir la intervenció d’agents de la pro-
pietat immobiliària, d’economistes, auditors o censors 
de comptes, per la realització del seguiment i control de 
la gestió econòmica encarregada als òrgans tutelars i, 
específicament per l’examen de la conveniència d’actes 
de disposició i gravamen de béns i drets de les persones 
protegides.

disPosiCions trAnsitòries

PriMerA. instituCions tutelArs

1. Els règims de protecció constituïts abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei se subjectaran, quant als 
seus efectes i l’exercici dels càrrecs, a les disposicions 
del Codi civil. Les persones amb càrrecs tutelars els 
mantindran si no es troben subjectes a causa d’inep-
titud d’acord amb les disposicions del Codi civil. Els 
protutors nomenats en virtut de la Llei 39/1991, de 30 
de desembre, de la tutela i institucions tutelars, que con-
tinuaven en exercici dels seus càrrecs en aplicació de la 
disposició transitòria cinquena de la Llei 9/1998, de 15 
de juliol, del Codi de família, cessaran en els mateixos, 
sens perjudici que l’autoritat judicial pugui acordar les 
mesures de protecció de la persona posada en tutela o 
del seu patrimoni que consideri necessàries.

2. Els poders en contemplació d’una futura situació d’in-
capacitat atorgats, en aplicació del Dret estatal supleto-
ri, abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei quedaran 
subjectes quant a la seva eficàcia i règim d’exercici a les 
disposicions del Codi civil.

3. Els processos sobre nomenament de càrrecs tutelars 
i els adreçats a obtenir l’autorització judicial per a po-
der realitzar determinats actes se substanciaran d’acord 
amb la normativa vigent anteriorment sempre que s’ha-
guessin iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
si bé, en cas de delació feta per un mateix, l’autoritat 
judicial podrà prescindir de la designació si concorren 
les circumstàncies de l’article 222-8 del Codi civil.

4. Els consells de tutela constituïts abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei es continuaran regint per les dis-
posicions de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi 
de família.

col·legi professional o entitat reconeguda per l’adminis-
tració de justícia a partir d’un cens d’especialistes i de 
manera que se’n garanteixi l’objectivitat, la imparcialitat 
i la capacitat tècnica.

3. Els cònjuges o integrants de la parella tenen en deure 
de col·laborar amb els perits designats de la manera 
indicada en el paràgraf anterior. La negativa a fer-ho, 
quan hagin estat requerits fefaentment, pot impedir la 
designació d’un perit judicial a instància de part amb 
càrrec als pressupostos de l’administració de justícia, 
tret que s’apreciï una causa o circumstancia que la jus-
tifiqui.

4. Quan els mitjans probatoris aportats per les parts 
relatius al règim de custòdia o a les visites no ofereixin 
suficients elements de judici, el tribunal pot disposar 
l’elaboració d’un informe per un perit judicial.

Si el tribunal té dubtes sobre la idoneïtat d’establir la 
custòdia compartida, pot demanar un informe específic 
al respecte.

El perit es designarà entre els especialistes dels equips 
tècnics de suport judicial, de la clínica mèdic forense o 
dels col·legis professionals corresponents quan els ser-
veis públics d’assessorament no existeixin, no puguin 
assumir la designació sense donar lloc a dilacions o 
sigui necessària una intervenció especialitzada.

5. Els especialistes integrats en els equips tècnics que 
donen suport als tribunals o els designats en lloc seu 
son auxiliars dels mateixos. Qualsevol autoritat i orga-
nisme públic i privat, i qualsevol professional que hagi 
intervingut prèviament amb la família té el deure de 
col·laborar-hi. Quan la col·laboració sol·licitada es refe-
reix a aspectes protegits pel secret professional, pel dret 
d’intimitat o per la normativa relativa a dades personals, 
es requereix resolució expressa del tribunal.

vuitenA. suPervisió del règiM de visites Per lA xArxA 
de serveis soCiAl o el Punt de trobAdA fAMiliAr.

1. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de ser-
veis socials, l’autoritat judicial pot confiar la supervisió 
del règim de visites a la xarxa de serveis socials, quan 
hi hagi una situació de risc social o de perill, perquè es 
faci un seguiment de la situació familiar.

2. L’autoritat Judicial, quan disposi la intervenció d’un 
Punt de Trobada Familiar d’acord amb el que estableix 
l’art. 233-13, ha de concretar la modalitat d’intervenció. 
La supervisió pot consistir en el control dels lliuraments 
i les recollides, en la vigilància de la relació dins del 
centre, en l’assistència per facilitar la relació o qualsevol 
altra modalitat d’intervenció que sigui adequada.

3. Els responsables del Punt de Trobada Familiar han 
d’adreçar a l’autoritat judicial un informe de seguiment 
cada tres mesos o, sense esperar a la finalització del 
termini, sempre que sigui necessari. Han de proposar 
la modificació de la modalitat d’intervenció si apreci-
en que concorren circumstàncies que ho aconsellen, i, 
tanmateix, han de proposar al jutjat el cessament de la 
mesura si entenen que la relació que es pretén garantir 
pot ser perjudicial per al menor.
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quArtA. ConvivènCiA estAble en PArellA

1. El temps de convivència, entre persones del mateix 
o de diferent sexe, transcorregut abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, s’ha de tenir en compte als efectes 
del còmput dels dos anys previstos en l’article 234-1 del 
Codi civil, en matèria de parella estable.

2. Les disposicions del capítol 4 del títol 3 del Llibre 
segon del Codi civil s’apliquen a les parelles estables re-
gides fins a l’entrada en vigor d’aquest llibre per la Llei 
10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella.

3. Els pactes entre convivents celebrats d’acord amb la  
legislació anterior produiran els seus efectes segons 
la mateixa. Conserven la validesa els pactes atorgats 
en previsió d’una ruptura abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, sempre que complissin els requisits es-
tablerts per la legislació vigent en el moment del seu 
atorgament. Si aquesta legislació no emparava el con-
tingut d’algun pacte, aquest serà tanmateix eficaç si és 
vàlid d’acord amb les disposicions del Codi civil.

4. En els processos per al reconeixement d’efectes deri-
vats de l’extinció d’una parella estable iniciats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei és d’aplicació la norma-
tiva vigent en el moment de començar-los. No obstant 
això, si les dues parts hi estan d’acord i ho manifesten 
en moment processal oportú, es poden adoptar les me-
sures provisionals i definitives i, si escau, liquidar els 
béns comuns de què siguin titulars amb subjecció a les 
disposicions del Codi civil.

5. Els efectes de l’extinció d’una parella estable que ja 
haguessin estat establerts de conformitat amb la norma-
tiva anterior es mantindran, incloent-hi la possibilitat de 
modificar les mesures per circumstàncies sobrevingu-
des. No obstant això, a petició de part es podrà acordar 
la revisió de les mesures adoptades en relació amb la 
cura i la custòdia dels fills comuns o el règim de rela-
cions personals, la substitució de l’atribució judicial de 
l’ús de l’habitatge familiar per l’abonament d’una pres-
tació dinerària, i la substitució de la pensió alimentària 
acordada amb anterioritat per un capital en béns o en 
diners, d’acord amb el que disposen els articles 234-7, 
234-8 i 234-11 del Codi civil. La revisió es tramitarà 
pel procediment previst per a la modificació de mesures 
definitives.

CinquenA. filiACió

1. Les disposicions del capítol 4 del títol 3 del Llibre se-
gon del Codi civil tenen efectes retroactius, sigui quina 
sigui la data de determinació de la filiació.

2. Les accions de filiació nascudes a l’empara de la le-
gislació anterior s’han d’ajustar als terminis que l’es-
mentada legislació assenyali, llevat que el termini cor-
responent fixat pel Codi civil sigui més llarg. Pel que 
fa al règim jurídic i a la transmissibilitat, s’han de regir 
per la legislació que resulti més favorable al fill o filla o 
a les persones legitimades per a exercir l’acció.

3. Les sentències fermes sobre filiació dictades a l’em-
para de la legislació anterior no impedeixen que es 
pugui exercir de nou l’acció que es fonamenti en una 

segonA. efeCtes del MAtriMoni

1. Les disposicions dels capítols 1 i 2 del títol 3 del 
Llibre segon del Codi civil s’apliquen als matrimonis 
celebrats i subsistents en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta llei, sens perjudici del que estableix la disposi-
ció transitòria tercera quant als processos matrimonials 
iniciats amb anterioritat i als efectes ja decretats per 
resolució judicial.

2. Els règims econòmics matrimonials i altres actes 
convinguts en capítols matrimonials que s’haguessin 
atorgat d’acord amb la legislació anterior produiran 
els seus efectes d’acord amb la mateixa. Conserven la 
validesa els pactes atorgats en previsió d’una ruptu-
ra matrimonial abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, sempre que complissin els requisits establerts per 
la legislació vigent en el moment del seu atorgament. 
Si aquesta legislació no emparava el contingut d’algun 
pacte, aquest serà tanmateix eficaç si és vàlid d’acord 
amb les disposicions del Codi civil.

3. Els dots, les tenutes, els aixovars i els cabalatges, 
els esponsalicis o escreixos, els tantumdem, els pactes 
d’igualtat de béns i guanys i els altres drets similars 
constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es 
continuaran regint per les disposicions del text refós de 
la Compilació del Dret Civil de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 1/1984, de 19 de juliol.

terCerA. efeCtes de lA nul·litAt del MAtriMoni, del 
divorCi i de lA sePArACió judiCiAl

1. En els processos matrimonials iniciats abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei és d’aplicació la normativa 
vigent en el moment de començar-los. No obstant això, 
si les dues parts hi estan d’acord i ho manifesten en 
moment processal oportú, es poden adoptar les me-
sures provisionals i definitives i, si escau, liquidar els 
béns comuns amb subjecció a les disposicions del Codi 
civil.

2. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, el divorci 
o la separació judicial decretats a l’empara de la le-
gislació anterior es mantindran, amb la possibilitat de 
modificar les mesures per circumstàncies sobrevingu-
des en aplicació de les normes vigents en el moment 
de la seva adopció. El manteniment d’aquest efectes es 
produeix sens perjudici de l’aplicació del Codi civil en 
els processos matrimonials que puguin entaular-se en-
tre els mateixos cònjuges després de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

3. No obstant el que disposa l’apartat 2, a petició de part 
es podrà acordar la revisió de les mesures adoptades en 
relació amb la cura i la custòdia dels fills comuns o el 
règim de relacions personals, la substitució de la pensió 
compensatòria acordada amb anterioritat per l’entrega 
d’un capital en béns o en diners, i la substitució de l’atri-
bució judicial de l’ús de l’habitatge familiar per l’abo-
nament d’una prestació dinerària, d’acord amb el que 
disposen els articles 233-10, 233-17 i 233-21 del Codi 
civil. La revisió es tramitarà pel procediment previst per 
a la modificació de mesures definitives.
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disPosiCions finAls

PriMerA. ModifiCACió del llibre PriMer del Codi Civil 
de CAtAlunyA

Es modifiquen els següents articles del Llibre primer 
del Codi civil:

a) La lletra a) de l’article 121-16 passa a tenir la redacció 
següent: «En les pretensions de les quals siguin titulars 
persones menors d’edat o incapaces, mentre no disposin 
de representació legal o hagin nomenat apoderat d’acord 
amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 222-1, en l’àm-
bit de les seves funcions».

b) A la lletra c) de l’article 121-16 se substitueix l’in-
cís «de la unió estable de parella» per «de la parella 
estable».

c) S’afegeix a l’article 121-16 una lletra f), amb la re-
dacció següent: «En les pretensions entre la persona 
protegida i la persona apoderada d’acord amb el que 
disposa l’apartat 2 de l’article 222-1, en l’àmbit de les 
seves funcions».

segonA. ModifiCACió del llibre Cinquè del Codi Civil 
de CAtAlunyA

Es modifiquen els següents articles del Llibre cinquè 
del Codi civil:

a) A l’apartat 3 de l’article 531-9 se substitueix l’incís 
«del Codi de Família» per «del Llibre segon».

b) A l’apartat 1, lletra d), de l’article 531-15 se substi-
tueix l’incís «de la unió estable de parella» per «de la 
parella estable» i l’apartat 2 passa a tenir la següent 
redacció: «Les donacions oneroses únicament són re-
vocables per incompliment de càrregues».

c) Als apartats 1 i 6 de l’article 531-19 se substitueix 
l’incís «de la unió estable de parella» per «de la parella 
estable».

d) A l’apartat 3 de l’article 531-20 se substitueix l’in-
cís «de la unió estable de parella» per «de la parella 
estable».

e) A l’apartat 2 de l’article 531-21 se substitueix l’incís 
«persones sotmeses a potestat o a un règim tutelar» per 
«persones en potestat parental o posades en tutela o un 
altre règim de protecció» i l’incís «Codi de Família» se 
substitueix per «Llibre segon».

f) A la lletra c) de l’article 531-26 se substitueix l’in-
cís «de la unió estable de parella» per «de la parella 
estable» i a la lletra d) s’hi afegeix «o entre la persona 
protegida i la persona apoderada d’acord amb el que 
disposa l’apartat 2 de l’article 222-1, en l’àmbit de les 
seves funcions».

g) A l’apartat 6 de l’article 552-10 se substitueix l’incís 
«l’article 43 del Codi de Família» per «l’article 232-
11» i l’incís «ruptura d’unions estables de parella» per 
«ruptura d’una parella estable».

h) A l’apartat 1 de l’article 561-14 se substitueix l’incís 
«de persones en situació d’unió estable de parella» per 
«convivents en parella estable».

disposició del Codi civil o en un fet o una prova només 
admissible a l’empara d’aquest.

sisenA. AdoPCió

1. Les adopcions constituïdes en aplicació de la Llei 
37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció 
dels menors desemparats i de l’adopció, i les adopcions 
plenes constituïdes amb anterioritat a l’esmentada llei, 
produeixen els efectes que el llibre segon del Codi civil 
estableix per a l’adopció.

2. Les adopcions simples o menys plenes subsisteixen 
amb els efectes que els reconeixia la legislació anterior 
a la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de 
protecció dels menors desemparats i de l’adopció. Si 
concorren els requisits exigits pel llibre segon del Codi 
civil, es pot promoure l’adopció, d’acord amb les seves 
disposicions, de les persones ja adoptades anteriorment 
en forma simple, sense que sigui obstacle el fet que no 
hi hagi hagut acolliment preadoptiu.

3. Els expedients d’adopció pendents de resolució da-
vant els tribunals en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei s’han de tramitar d’acord amb la legislació 
anterior.

setenA. PotestAt PArentAl

El termini previst en l’apartat 1 de l’article 236-6 del 
Codi civil, en cas que es pretengui fer valer com a causa 
de privació de la potestat, s’haurà de computar des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, sens perjudici que es 
pugui acreditar la concurrència de causa de privació de 
la potestat per qualsevol altre mitjà.

vuitenA. relACions ConvivenCiAls d’AjudA MútuA

Les relacions convivencials d’ajuda mútua constituïdes 
a l’empara de la Llei 19/1998, de 28 de desembre, de 
situacions convivencials d’ajuda mútua, produeixen els 
efectes previstos en el títol 4 del llibre segon del Codi 
civil, sens perjudici de la validesa dels pactes reguladors 
de la convivència atorgats de conformitat amb l’esmen-
tada Llei.

disPosiCió derogAtòriA

es deroguen:

a) La Llei 9/1998, de 15 juliol, del Codi de família.

b) La Llei 10/1998, de 15 de juliol d’unions estables 
de parella.

c) La Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions 
convivencials d’ajuda mútua.

d) Els articles 13, 14, 15, 34 i 35 de la Llei 37/1991, de 
30 de desembre, sobre mesures de protecció dels me-
nors desemparats i de l’adopció.
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9. Al·legacions i observacions rebudes a l’Avantprojecte 
de Llei.

10. Memòria justificativa de les modificacions intro-
duïdes en l’Avantprojecte de Llei, del director gene-
ral de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia.

11. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica.

12. Avantprojecte de llei presentat al Consell Tècnic 
de 18 de novembre de 2008.

13. Avantprojecte de llei presentat al Consell Tècnic 
de 25 de novembre de 2008.

14. Avantprojecte de llei sotmès al Govern.

15. Certificats dels acords del Consell Tècnic i del 
Govern.

16. Altres informes.

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

projecte de llei de l’agència de l’Habi-
tatge de catalunya
Tram. 200-00055/08

Text presentat
Reg. 38132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

CertifiCo:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres, 
l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del Conseller de Medi Ambient i Habitatge 
s’aprova l’Avantprojecte de Llei de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i s’autoritza l’esmentat Conseller 
perquè el presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva 
tramitació pel procediment d’urgència.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-tres de desembre de dos 
mil vuit.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

i) A l’apartat 2 de l’article 562-4 se substitueix l’incís 
«l’article 83 del Codi de Família» per «els articles 233-
19 a 233-24 i 234-8, en matèria d’habitatge familiar».

j) A la lletra c) de l’article 565-16 se substitueix l’incís 
«convivents estables» per «convivents en parella esta-
ble» i l’incís «de la unió estable de parella» per «de la 
parella estable».

k) A l’apartat 2 de l’article 569-29 se substitueix l’incís 
«en el Codi de família» per «en aquest Codi».

l) A l’article 569-30 se substitueix l’incís «béns com-
prats» per «béns adquirits».

m) L’article 569-31 resta redactat de la següent manera:

«1. En les hipoteques constituïdes per un cònjuge so-
bre drets o participacions de l’habitatge familiar, l’altre 
cònjuge no titular hi ha de donar el consentiment. Si 
manca el consentiment, el cònjuge titular pot demanar 
l’autorització judicial d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 231-8.

»2. La persona casada que hipoteca un habitatge, si 
aquest no té el caràcter de familiar, ho ha de mani-
festar expressament en l’escriptura de constitució de la 
hipoteca. La impugnació per l’altre cònjuge, en cas de 
declaració falsa o errònia de la persona que hipoteca, no 
pot perjudicar els creditors hipotecaris de bona fe.»

n) A la rúbrica de l’article 569-36 se substitueix l’incís 
«pensions compensatòries» per «prestacions compen-
satòries en forma de pensió», a l’apartat 1 d’aquest arti-
cle l’incís «compensatòria o d’aliments» se substitueix 
per «prestació compensatòria en forma de pensió o una 
pensió alimentària» i a l’apartat 7 l’incís «l’article 86.2 
del Codi de família» se substitueix per «l’apartat 2 de 
l’article 233-18». A l’apartat 8 se suprimeix l’incís «eco-
nòmica».

o) A l’article 569-37 se substitueix l’incís «el Codi de 
família» per «aquest Codi».

terCerA. entrAdA en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2010.

AnteCedents del ProjeCte de llei

1. Memòria justificativa del director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

2. Llista de disposicions afectades i taula de vigències.

3. Informe econòmic.

4. Avantprojecte de Llei presentat al Consell Tècnic  
de 29 de juliol de 2008.

5. Informes del Departament d’Economia i Finances.

6. Avantprojecte de Llei sotmès a informació pública.

7. Tràmit d’informació pública i d’audiència.

8. Informe interdepartamental d’impacte de gènere 
emès per l’Institut Català de les Dones.
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ProjeCte de lA llei de l’AgènCiA de l’hAbitAtge de 
CAtAlunyA

PreàMbul

I. L’objecte de la present Llei és la creació de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya per tal de disposar d’una 
eina administrativa que faciliti la resposta de la Gene-
ralitat als reptes actuals existents a Catalunya sobre una 
matèria tan estratègica expressats mitjançant el Pacte 
Nacional per a l’Habitatge (2007-2016). La, creació de 
l’Agència es troba recollida com una de les mesures del 
Pacte, com a instrument adient per a tractar coherent-
ment el creixement i la diversificació de les responsabi-
litats públiques en matèria d’habitatge, mitjançant una 
gestió articulada i coherent. La fita essencial d’aquest 
procés ha estat la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de 
Dret a l’Habitatge, la qual haurà de ser la peça cabdal 
de la nova política de la Generalitat en aquest àmbit, 
procedint ara, mitjançant aquesta Llei, a la creació d’un 
instrument organitzatiu que haurà de permetre una exe-
cució adequada d’aquesta política. La Llei s’aprova a 
l’empara de les competències de la Generalitat en ma-
tèria d’habitatge d’acord amb el que disposa l’article 137 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

II. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’acord amb 
les més recents tendències organitzatives del sector 
públic, garanteix la possibilitat de combinar amb prou 
agilitat les diverses tècniques de dret públic i de dret 
privat que ofereix l’ordenament jurídic. D’aquesta ma-
nera, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya permetrà 
que la Generalitat de Catalunya disposi d’una estructura 
organitzativa amb la força suficient per a desplegar les 
polítiques d’habitatge d’acord amb un objectiu estratègic 
de plena eficàcia i de màxima proximitat a les diverses 
parts del territori.

III. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el àmbit 
de les seves funcions, executarà les polítiques i les de-
cisions estratègiques adoptades pel Departament com-
petent en matèria d’Habitatge, la qual cosa serà el seu 
principal objectiu

IV. La present Llei s’articula en set capítols, una dispo-
sició addicional, quatre disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria i una disposició final.

En el capítol primer es regula la naturalesa jurídica i 
els objectius de l’Agència amb la vocació d’evidenciar 
que es tracta d’un òrgan dinàmic, versàtil i flexible per 
poder donar una resposta moderna, eficaç i eficient a 
les necessitats i la problemàtica en matèria d’habitatge 
a Catalunya.

El capítol segon tracta de forma integral de totes les 
funcions atribuïdes a l’Agència i del seu àmbit d’actu-
ació. Es permet igualment l’ampliació o la modulació 
d’aquestes funcions mitjançant les diverses tècniques 
jurídiques que estiguin a l’abast del nou ens.

L’organització de l’Agència es regula en el capítol ter-
cer, definint els seus òrgans de govern i de gestió per a 
poder dur a terme els objectius pretesos i les funcions 
encomanades.

En el capítol quart es tracta el règim jurídic, en una 
clara manifestació de la flexibilitat atribuïda a l’Agència 
per a poder contractar i participar en d’altres empreses 
i organismes, així com consorcis, i el règim d’impug-
nació d’actes, com a conseqüència de les potestats de 
resolució, inspecció i sanció que se li atribueixen.

Així mateix, en aquest capítol es regula la composició 
mixta de l’Agència amb personal laboral i funciona-
ri, en una mostra del caràcter dinàmic i flexible de la 
mateixa.

El capítol cinquè regula les relacions entre l’Agència 
i el Departament de la Generalitat de Catalunya com-
petent en matèria d’Habitatge, basades necessàriament 
en el contracte programa que ha d’establir els objectius  
i el finançament de l’Agència.

El pressupost i el control econòmic financer de l’Agèn-
cia són tractats en el capítol sisè

En el capítol setè es preveu la dissolució i modificació 
de l’Agència com a entitat amb personalitat jurídica 
pròpia.

A la disposició addicional és regula l’aprovació dels 
Estatuts de l’Agència.

Les disposicions transitòries incorporades a la present 
Llei aborden la assumpció per l’Agència d’una part de 
les activitats i funcions que fins ara desenvolupa la Se-
cretaria competent en matèria d’habitatge i de la totali-
tat de les que desenvolupa l’empresa pública Adminis-
tració, Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA); la situació 
del personal funcionari i laboral que formarà part de 
l’Agència; i el tractament dels procediments adminis-
tratius en tramitació.

Per últim, s’incorpora una disposició derogatòria i una 
disposició final d’entrada en vigor de la Llei.

CAPítol i. disPosiCions generAls

ArtiCle 1. CreACió i nAturAlesA jurídiCA

1. Es crea l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que 
ajusta la seva activitat al dret privat, amb personalitat 
jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi 
per tal d’assolir els seus objectius.

2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’adscriu al 
Departament competent en matèria d’habitatge i actua 
sota les directrius d’aquest. El Departament competent 
en matèria d’habitatge exerceix el control d’eficàcia i 
d’eficiència de l’activitat de l’Agència d’acord amb els 
termes del contracte programa que formalitzin ambdues 
parts.

ArtiCle 2. objeCtius

L’objectiu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
és la execució i la gestió de les polítiques d’habitatge 
que són competència de la Generalitat de Catalunya. 
Especialment, té com a objectiu executar la resposta 
de la Generalitat al creixement, la complexitat i la ne-
cessària proximitat al territori de les actuacions públi-
ques en matèria d’habitatge mitjançant la seva gestió 
integrada.
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nació de les informacions sobre cèdules d’habitabilitat 
atorgades pels ajuntaments.

k) La gestió dels registres administratius dels agents 
vinculats amb l’habitatge adscrits al Departament de la 
Generalitat competent en matèria d’habitatge.

l) Les funcions inspectores i sancionadores en matèria 
d’habitatge que corresponen al Departament de la Ge-
neralitat competent en matèria d’habitatge. Li correspon 
igualment l’adopció de les mesures provisionals i de 
reconducció previstes al règim sancionador de la Llei 
del Dret a l’Habitatge.

2. Sens perjudici de les funcions relacionades a l’apartat 
anterior i per tal de donar compliment als objectius de 
l’article 2, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya li 
corresponen totes aquelles funcions que, mitjançant els 
instruments jurídics adients en cada cas, li siguin atribu-
ïdes o encarregades pel Govern de la Generalitat o pel 
Departament competent amb matèria d’habitatge

3. Les funcions anteriors, i les altres que se li puguin 
atribuir o encomanar, poden ser desenvolupades per 
l’Agència directament o indirectament mitjançant els 
mecanismes previstos en la normativa aplicable i, en 
particular, a través de la participació en societats, con-
sorcis i entitats públiques i privades l’objecte de les 
quals sigui la realització d’activitats relacionades amb 
les funcions de la pròpia Agència, tot això dins del marc 
de la legislació en matèria de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques, de l’empresa pública, de finances 
públiques, i d’organització.

CAPítol iii. orgAnitzACió

ArtiCle 4. òrgAns de govern

1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’estructura en 
els següents òrgans de Govern:

a) La Presidència.

b) El Consell d’Administració.

c) La Direcció.

ArtiCle 5. lA PresidènCiA

1. La Presidència de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya correspon a la persona titular de la Secretaria 
competent en matèria d’habitatge

2. El president o presidenta de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya exerceix les funcions següents:

a) Exercir l’alta representació de l’Agència.

b) Informar el Govern i el titular del Departament d’ads-
cripció sobre l’activitat de l’Agència.

c) Supervisar les activitats de l’Agència.

d) Presidir el Consell d’Administració.

e) Vetllar pel compliment del acords adoptats pel Con-
sell d’Administració.

f) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions 
del Consell d’Administració, fixar l’ordre del dia, dirigir 

CAPítol ii. funCions

ArtiCle 3. funCions

1. A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya li correspo-
nen les funcions següents:

a) La gestió, execució, coordinació i difusió dels ajuts 
que el Departament de la Generalitat competent en ma-
tèria d’habitatge encomani a l’Agència incloent, entre 
d’altres, els ajuts destinats a la promoció i el foment 
d’habitatges amb protecció oficial, a la seva compra, 
al lloguer d’habitatges, a la rehabilitació d’habitatges 
i edificis d’habitatges i a la mediació social en l’àmbit 
del lloguer privat.

b) L’administració i la gestió, entre d’altres, del parc 
d’habitatges de titularitat de la Generalitat de Catalu-
nya, de les promocions d’habitatge amb protecció oficial 
en règim de lloguer d’altres promotors, públics o pri-
vats, que convinguin la seva gestió i administració amb 
l’Agència, així com l’administració i la gestió d’altres 
habitatges que sigui encarregada a l’Agència, sempre 
que totes aquestes activitats responguin a interessos 
públics.

c) L’execució, seguiment i control de la rehabilitació 
d’habitatges realitzada per l’Agència en virtut dels pro-
grames o convenis en què aquesta participi.

d) La gestió i la coordinació del Registre de sol·licitants 
d’habitatges amb protecció oficial a Catalunya, d’acord 
amb la seva normativa regulatòria.

e) La gestió de les adjudicacions d’habitatges amb pro-
tecció oficial, siguin nous o de segona mà, que hagi 
de realitzar l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, en els termes legalment i reglamentàriament 
establerts.

f) La gestió i l’execució de programes socials relacionats 
amb l’habitatge.

g) Quan així ho requereixin el programes aprovats pel 
Govern de la Generalitat, i sense perjudici de les com-
petències atribuïdes al Departament de la Generalitat 
competent en matèria de sòl i de remodelació urbana i 
de barris, correspon a l’Agència la construcció d’habi-
tatges amb protecció oficial, la participació en els pro-
cessos urbanístics per a la urbanització de sòls destinats 
a habitatges amb protecció oficial i en les operacions de 
remodelació de barris.

h) La gestió dels ajuts als Ajuntaments que siguin com-
petència del Departament competent en matèria d’ha-
bitatge, destinats al manteniment de les oficines locals 
d’habitatge, a la realització dels plans locals, a la de-
claració d’àrees de tempteig i retracte, a la declaració 
d’àrees de conservació i rehabilitació, i a qualsevol altra 
actuació d’aquest tipus susceptible de rebre ajuts de la 
Generalitat de Catalunya.

i) La gestió del programa d’Inspecció Tècnica d’Edi-
ficis.

j) La gestió de la tramitació, la inspecció i el control de 
les cèdules d’habitabilitat atorgades directament per la 
Generalitat de Catalunya, així com també la coordi-
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b) Aprovar els contractes programa per part de l’Agèn-
cia i aplicar i executar les directrius d’actuació que en 
ells es determinin.

c) Debatre i aprovar els programes d’actuació anual i 
fer-ne el seguiment.

d) Aprovar l’avantprojecte del pressupost de l’Agèn-
cia.

e) Aprovar els comptes i la memòria anuals de l’Agèn-
cia.

f) Aprovar l’estructura organitzativa de l’Agència, ex-
cepte la que es pugui regular als estatuts i, en tot cas, 
excepte, pel que fa als òrgans o unitats al front dels 
quals hi hagi funcionaris, en que s’aplica el que dispo-
sa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat.

g) Vetllar per l’assoliment dels objectius assignats a 
l’Agència.

h) Vetllar pel compliment dels Estatuts.

i) Totes aquelles funcions atribuïdes o encomanades a 
l’Agència que no s’hagin atribuït o encomanat específi-
cament a un altre òrgan.

ArtiCle 7. lA direCCió

1. El director o directora de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya és la persona amb màxima responsabilitat 
executiva d’aquesta.

2. El director o directora de l’Agència es nomena pel 
Govern a proposta de la persona titular del Departament 
competent en matèria d’habitatge, un cop escoltat el 
Consell d’Administració de l’Agència.

3. Corresponen al director o directora de l’Agència les 
funcions següents:

a) Exercir la màxima responsabilitat executiva de 
l’Agència.

b) Elaborar l’avantprojecte del pressupost de l’Agència 
i fer el seguiment de la seva execució, de conformitat 
amb el que estableixi el contracte programa.

c) Coordinar els programes estratègics i econòmics i 
definir la seva estratègia operativa.

d) Dirigir i coordinar les diverses unitats de l’Agència.

e) La representació legal de l’Agència en tota mena de 
relacions jurídiques sotmeses al dret públic, privat i la-
boral.

f) Autoritzar els contractes de l’Agència, en els termes 
indicats a l’article 15.

g) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts en aquesta Llei.

h) Exercir la direcció en matèria de personal i de la 
política de recursos humans.

i) Les funcions que li siguin encomanades específica-
ment pel Consell d’Administració o per la Presidència.

les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de 
qualitat i visar les actes i certificacions del acords que 
s’adoptin.

g) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts en aquesta Llei.

3. El President o Presidenta de l’Agència pot delegar 
l’exercici de les seves funcions en el Director o Direc-
tora de l’Agencia i/o en la resta d’autoritats i òrgans sota 
la seva dependència, d’acord amb la legislació de règim 
jurídic i procediment administratiu.

ArtiCle 6. el Consell d’AdMinistrACió

1. El Consell d’Administració de l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya, és integrat per les següents persones 
membres, totes amb veu i vot, llevat del secretari o se-
cretaria, que té veu, però no vot:

a) El president o presidenta, que exerceix la presidència 
de l’Agència.

b) El director o directora de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya.

c) Set persones, nomenades pel Govern a proposta del 
conseller o consellera competent en matèria d’habitat-
ge, i que tinguin la condició d’alt càrrec o personal de 
l’Administració de la Generalitat o de les seves entitats 
vinculades

d) El secretari o secretària, que serà un llicenciat/da 
en dret.

2. En la constitució del Consell d’Administració s’ha 
de tendir a la participació paritària de dones i homes 
a l’hora de nomenar les persones membres que no ho 
siguin per raó del seu càrrec.

3. El president o presidenta del Consell pot convidar 
persones expertes en matèria d’habitatge o d’altres per-
sones relacionades a participar en les sessions del Con-
sell d’Administració amb veu però sense vot.

4. Les persones membres del Consell d’Administració 
resten sotmeses a la normativa vigent en matèria d’in-
compatibilitats.

5. El funcionament del Consell d’Administració que-
da sotmès a la legislació aplicable a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya en matèria d’òrgans col-
legiats.

6. Les persones membres del Consell d’Administració 
que tinguin la condició d’alt càrrec o de personal fun-
cionari de la Generalitat no tenen dret a cap retribució, 
amb l’excepció dels drets d’assistència i dietes que els 
puguin correspondre, d’acord amb la normativa vigent 
i amb els imports aplicables al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les 
persones membres no funcionàries i les persones ex-
pertes a que es refereix el punt 3 gaudiran del mateix 
tractament.

7. Corresponen al Consell d’Administració de l’Agència 
les funcions següents:

a) Aprovar el reglament de règim interior.
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3. L’òrgan competent per a la imposició de sancions 
no superiors a 25.000 euros, a què es refereix l’article 
131-d de la Llei abans indicada, s’ha de determinar re-
glamentàriament.

ArtiCle 11. règiM d’iMPugnACió dels ACtes

1. Els actes dictats pels òrgans de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya en l’exercici de les seves potestats 
administratives tenen la consideració d’actes adminis-
tratius.

2. Els actes administratius dictats per la persona titular 
de la Presidència i pel Director o Directora de l’Agèn-
cia esgoten la via administrativa i poden ésser objecte 
de recurs en els termes previstos a la legislació sobre 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i a la legislació de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

3. Els actes administratius dictats pels òrgans inferiors 
a la persona titular de la Direcció de l’Agència poden 
ésser objecte de recurs d’alçada davant el Director o Di-
rectora de l’Agència, en la forma i els terminis establerts 
a la legislació sobre règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

ArtiCle 12. PersonAl

1. El personal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
es regeix pel dret laboral, llevat dels llocs de treball que, 
en relació amb la naturalesa del seu contingut, i especi-
alment si comporten l’exercici de potestats públiques, 
quedin reservades al personal funcionari públic.

2. Per a la provisió de les places reservades a funciona-
ris esmentades a l’apartat anterior podran ser adscrits 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat, o d’al-
tres administracions públiques, d’acord amb allò que 
disposa la normativa aplicable sobre funció pública.

ArtiCle 13. béns

Constitueixen el patrimoni de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya els béns i els drets de tota naturalesa que li 
siguin adscrits o transferits, i els béns i els drets de tota 
naturalesa que adquireixi per qualsevol títol. La seva 
adquisició, gaudi, gestió i transmissió es regeixen per la 
normativa pública o privada que pertoqui en cada cas.

ArtiCle 14. reCursos eConòMiCs

Els recursos econòmics de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya estan integrats per:

a) Les aportacions procedents de la Generalitat de Cata-
lunya, d’altres Administracions catalanes, de l’Adminis-
tració General de l’Estat, o de la Unió Europea.

b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis 
o que tinguin adscrits.

c) Els recursos generats per la pròpia activitat econò-
mica de l’Agència.

d) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra 
aportació voluntària d’entitats públiques, privades o de 
particulars.

j) La resta de funcions que li siguin encomanades en 
els Estatuts.

4. El Director o Directora de l’Agència resta sotmès al 
règim de dedicació i d’incompatibilitats dels alts càrrecs 
al servei de la Generalitat de Catalunya.

ArtiCle 8. el seCretAri o seCretàriA

1. El Secretari o Secretària del Consell d’Administració 
es nomena pel President o Presidenta de dit Consell, a 
proposta del Director o Directora de l’Agència, entre el 
personal de l’Agència.

2. El Secretari o Secretària del Consell d’Administració 
desenvolupa les funcions que se li assignin al reglament 
de règim interior i, específicament les següents:

a) Assistir a les reunions del Consell d’Administració, 
amb veu i sense vot, i aixecar-ne les actes correspo-
nents.

b) Estendre els certificats relatius als acords adoptats 
pel Consell d’Administració, a petició de qualsevol de 
les persones membres.

CAPítol iv. règiM juridiC

ArtiCle 9. règiM jurídiC

1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es regeix pel 
que determinen aquesta Llei i els seus Estatuts; per la 
normativa reguladora de l’empresa pública catalana; i 
per l’ordenament jurídic privat, amb les excepcions que 
s’estableixen en aquesta Llei.

2. L’Agència sotmet la seva activitat, en les relacions 
externes, a les normes de dret civil, mercantil i labo-
ral que li siguin aplicables, llevat dels actes i funcions 
que impliquin l’exercici de potestats públiques i de les 
relacions amb el Departament d’adscripció, que resten 
sotmesos al dret públic.

3. L’exercici de les funcions i potestats de caràcter pú-
blic correspon al personal funcionari adscrit a l’Agèn-
cia, sens perjudici de la participació de personal tècnic 
no funcionari d’acord amb el que disposin les lleis i els 
Estatuts de la pròpia Agencia. En qualsevol cas, el per-
sonal no funcionari no pot exercir funcions o potestats 
de caràcter públic.

ArtiCle 10.règiM sAnCionAdor

1. Corresponen al president o presidenta de l’Agència 
les competències per a la imposició de les sancions atri-
buïdes al conseller o consellera competent en matèria 
d’habitatge, a l’apartat 1-b de l’article 131 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge.

2. El Director o Directora de l’Agència és l’autoritat 
competent a efectes de l’adopció de les mesures provi-
sionals i de reconducció recollides als apartats 2 i 3 de 
l’article 109 de la llei del dret a l’Habitatge, així com 
de la imposició de les sancions atribuïdes a la persona 
titular de la direcció general competent per l’article 
131-1-c) de la mateixa norma.
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de normativa pressupostària de la Generalitat que sigui 
aplicable.

ArtiCle 19. Control eConòMiC i finAnCer

1. El règim de comptabilitat i de control de l’Agència és 
el corresponent al sector públic, atesa la seva naturalesa, 
d’acord amb les normes reguladores de les finances pú-
bliques de Catalunya i de l’empresa pública catalana.

2. El control de caràcter financer de l’Agència té per ob-
jecte comprovar-ne el funcionament econòmic-financer i 
s’efectua pel procediment d’auditoria, el qual substitueix 
la intervenció prèvia de les operacions corresponents. 
L’auditoria s’ha de fer sota la direcció de la Intervenció 
General de la Generalitat.

CAPítol vii. dissoluCió

ArtiCle 20. dissoluCió

La dissolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
es produeix per Llei, la qual, si s’escau, ha d’establir el 
procediment de liquidació i la forma mitjançant la qual 
els òrgans de l’Agència continuaran exercint les seves 
funcions fins que la liquidació sigui total.

disPosiCió AddiCionAl

úniCA

Les funcions atribuïdes a l’Agència s’entenen sense per-
judici de les que corresponen al Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona, al Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona i altres ens que tenen atribuï-
des funcions en matèria d’habitatge.

disPosiCions trAnsitòries

PriMerA. AssuMPCió de CoMPetènCies.

El corresponent decret del Govern o l’ordre del conse-
ller o consellera, en aquest últim cas, quan es tracti de 
negociats, determinaran els canvis i adaptacions orgàni-
ques en l’estructura del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge que comporta la creació de l’Agència, i la 
conseqüent assumpció per aquesta de les funcions que 
li assigna la llei. Aquests canvis es poden fer efectius de 
forma progressiva en funció de les obligacions deriva-
des dels corresponents contractes programes.

segonA. AdMinistrACió, ProMoCió i gestió, s.A. 
(AdigsA)

1. Les diverses activitats i funcions que desenvolupi 
ADIGSA quan entri en vigor aquesta Llei passaran a ser 
assumides per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

2. Els òrgans administratius competents realitzaran 
les gestions pertinents per portar a terme la dissolució 
d’ADIGSA, i la subrogació per part de l’Agència en les 
posicions jurídiques d’ADIGSA pel que fa als béns, els 

e) Els crèdits, préstecs i finançaments que li siguin ator-
gats, d’acord amb la normativa vigent.

f) El cobrament de serveis directes, tributs, sancions i 
d’altres ingressos de dret públic.

g) Els drets i altres prestacions patrimonials que li per-
toquin.

h) Qualsevol altre ingrés que li pugui correspondre.

ArtiCle 15. règiM de ContrACtACió

1. Als efectes previstos a la legislació de contractes del 
sector públic, l’Agència de l’Habitatge té la condició 
de medi propi i servei tècnic de la Generalitat, en els 
termes i condicions que estableixen els seus estatuts.

2. Els contractes que subscrigui l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya s’han d’ajustar al que estableix la normati-
va reguladora dels contractes del sector públic.

3. L’òrgan de contractació de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya és el Director o Directora de l’Agència.

CAPítol v. relACions AMb el dePArtAMent d’Ads-
CriPCió

ArtiCle 16 ContrACte ProgrAMA

1. El contracte programa entre el Departament de la 
Generalitat competent en matèria d’habitatge i l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, sense perjudici del que 
disposa el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, ha d’incloure, en tot cas, la previsió 
de resultats i objectius a obtenir en la seva gestió, la 
determinació dels serveis i activitats de les quals es fa 
càrrec, l’assignació de recursos i els instruments de se-
guiment i control de resultats a què ha de sotmetre la 
seva activitat.

2. Els contractes programa han de tenir una durada 
pluriennal.

ArtiCle 17 Control de resultAts

El Departament competent en matèria d’habitatge exer-
ceix el control dels resultats de l’Agència en el compli-
ment dels objectius que li són encomanats mitjançant 
el Contracte programa.

CAPítol vi. PressuPost i Control

ArtiCle 18. PressuPost

1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’elaborar 
i aprovar anualment el seu avantprojecte de pressupost, 
que ha d’ésser tramès al Departament competent en ma-
tèria d’habitatge per a la seva integració en els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquest pressupost es regeix pel que estableixen les 
normes reguladores de les finances públiques de Ca-
talunya i de l’empresa pública catalana, i per la resta 
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disPosiCions finAls

PriMerA. estAtus de l’AgènCiA

1. Correspon al Govern aprovar els Estatuts de l’Agèn-
cia. Entre d’altres continguts, els Estatuts de l’Agència 
regularan les seves funcions dins del marc establert per 
aquesta Llei, incloent els termes contemplats a l’article 
6.7 f) d’aquesta Llei, desenvoluparan l’estructura, el rè-
gim d’organització, funcionament i competències dels 
seus òrgans centrals i territorials.

2. L’Agència es dotarà amb serveis Juridics propis

segonA. entrAdA en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de un mes després 
d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

AnteCedents del ProjeCte de llei

1. Text inicial de l’avantprojecte de llei

2. Memòria justificativa

3. Memòria econòmica

4. Llista de disposicions afectades i taula de vigències

5. Informe d’impacte de gènere

6. Tràmit d’informació pública

7. Tràmit de consulta institucional a departaments i ens 
de la Generalitat

8. Informe del Departament d’Economia i Finances i 
del Departament d Governació i Administracions Pú-
bliques.

9. Informe jurídic

10. Certificat del Consell Tècnic

11. Text de l’Avantprojecte de llei presentat a l’aprovació 
del Govern

12. Projecte de llei aprovat amb mosca del conseller

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 38132).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.01.2009.

drets i les obligacions de tot tipus de què sigui titular, 
sens perjudici del que s’estableix per al personal, tot 
això d’acord amb la normativa que sigui aplicable.

3. Els béns que en la data d’entrada en vigor d’aquesta 
Llei estiguin adscrits a ADIGSA passen a ser adscrits a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i no se’n modifi-
ca la condició jurídica originària. Pel que fa a les opera-
cions d’endeutament, serà la Generalitat de Catalunya 
qui es subrogui en la posició contractual d’ADIGSA; a 
aquests efectes, el Departament d’Economia i Finances 
realitzarà els tràmits pertinents.

terCerA. PersonAl

1. El personal funcionari i laboral que estigui ocupant 
llocs de treball en ADIGSA o en les unitats adminis-
tratives del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
les funcions de les quals passen a ser assumides per 
l’Agència, s’integrarà en aquesta en els termes indicats 
en la Disposició transitòria primera, segons les neces-
sitats de personal i d’acord amb la relació de llocs de 
treball que s’aprovi, i hi restarà vinculat per una relació 
subjecta a les normes de dret administratiu o laboral 
que hi siguin aplicables. La incorporació del personal 
laboral s’efectuarà en els termes previstos a l’article 44 
de l’Estatut dels Treballadors.

2. El personal funcionari podrà optar per acollir-se o no 
a l’opció que se li atorgui per a ocupar un lloc de treball 
previst a la plantilla de personal laboral de l’empresa. 
En el cas d’acollir-se a aquesta opció restarà en situació 
d’excedència voluntària per incompatibilitat en el seu 
cos d’origen, i se li reconeixerà l’antiguitat. En el cas 
que no es vulgui acollir a l’esmentada opció mantindrà 
sense cap mena d’alteració la seva condició de personal 
funcionari.

quArtA. ProCediMents AdMinistrAtius en tràMit

Els procediments administratius en tràmit que es refe-
reixin a funcions i matèries que siguin assumides per 
l’Agència seran tramitats i resolts pels òrgans de l’Agèn-
cia de rang i àmbit territorial equivalents als propis dels 
òrgans del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
que en coneguessin d’acord amb la normativa anterior. 
Els Estatuts de l’Agència podran desenvolupar i concre-
tar aquesta regla si s’escau.

disPosiCió derogAtòriA

úniCA

Queda derogada qualsevol disposició de rang igual o 
inferior que contradigui aquesta Llei o s’hi oposi. En 
particular queden derogades les previsions dels articles 
130 i 131 de la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge, que 
es contradiguin amb les previsions d’aquesta Llei.
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en especial de les petites i mitjanes, amb la finalitat que 
l’impacte d’aquelles les redueixi significativament.

ArtiCle úniC

Es modifica l’apartat 3 de l’article 36 de la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, que queda redactat de la manera següent:

«Els avantprojectes de llei han de contenir una exposi-
ció de motius i han d’anar acompanyats amb la docu-
mentació següent:

a) Una memòria general, amb els estudis, els informes 
i els dictàmens pertinents sobre la necessitat de la ini-
ciativa, sobre l’adequació de la norma als fins que es 
persegueixen i sobre el marc normatiu en què s’insereix, 
amb una llista de les disposicions afectades i una taula 
de vigències en què es consignin expressament les dis-
posicions que han de quedar totalment o parcialment 
derogades.

b) Una memòria econòmica sobre l’estimació del cost i 
l’impacte econòmic derivats de l’aplicació de la norma.

c) Un informe de valoració que garanteixi la disminu-
ció de les càrregues administratives que es derivin de 
l’aplicació de la proposta d’iniciativa legislativa per a 
la ciutadania i les empreses, en especial de les petites 
i mitjanes.

d) Un informe d’impacte de gènere que avaluï la in-
corporació de la perspectiva d’igualtat de gènere a la 
norma.

e) Una memòria en què constin les consultes formu-
lades, les al·legacions presentades, les raons que han 
dut a estimar-les o desestimar-les i la incidència de 
les consultes i les al·legacions en la redacció final de 
l’avantprojecte de llei.

f) Un informe emès pels serveis jurídics dels departa-
ments concernits i els altres informes que siguin pre-
ceptius d’acord amb la normativa vigent.

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’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

proposició de llei d’avaluació de les càr-
regues administratives per a l’activitat 
productiva, especialment les petites i 
mitjanes empreses, de la nova regula-
ció del govern de catalunya
Tram. 202-00052/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Pilar Pifarré i Matas, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb l’article 100 i concordants del Reglament del Parla-
ment, presenten per a la seva tramitació la següent:

ProPosiCió de llei d’AvAluACió de les Càrregues AdMi-
nistrAtives Per A l’ACtivitAt ProduCtivA, esPeCiAlMent 
les Petites i MitjAnes eMPreses, de lA novA regulACió 
del govern de CAtAlunyA

exPosiCió de Motius

Una de les línies estratègiques que està impulsant  
la Unió Europea des de l’Agenda de Lisboa és la d’acon-
seguir una política de millora de la regulació, que es 
coneix com a «better regulation». En síntesi, es tracta 
d’alleugerir les càrregues administratives que han de 
suportar empreses i activitat econòmica per donar com-
pliment a la legalitat vigent, millorant la legislació.

Així, quan es pretén impulsar una nova norma, caldria 
tenir la seguretat, del tot necessària, que no es poden 
obtenir les finalitats preteses amb la normativa existent, 
i que si finalment la nova norma s’ha d’acabar impulsant 
comportarà un cost mínim en el seu compliment i es 
coneixeran d’avançada els impactes que tindrà sobre 
l’activitat productiva i, de manera especial, sobre les 
petites i mitjanes empreses.

Hi ha països que han avançat de manera notable en 
l’aplicació d’aquesta filosofia com Holanda, Bèlgica, 
Dinamarca i el Regne Unit i s’han detectat reduccions 
en el volum de càrregues de tot tipus que s’exigien a 
les empreses sense pèrdua de la capacitat de control 
i orientació per part del sector públic de les activitats 
afectades.

És per aquest motiu que a Catalunya caldria incorporar 
en les iniciatives legislatives del Govern una valoració 
de les càrregues administratives que es derivin de la 
seva aplicació per a la ciutadania i per a les empreses, 



19 de gener de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 384

80

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.20.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre el pla edu-
catiu d’entorn del barri del baró de vi-
ver, de barcelona
Tram. 250-01402/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 12.01.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36937)

1 esMenA núM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte, en el marc de la Comissió mixta Departament 
d’Educació - Entitats Municipalistes de Catalunya, el 
barri de Baró de Viver (Barcelona), el barri de Bon 
Pastor (Barcelona) i el barri de la Zona Franca (Bar-
celona), juntament amb altres indrets que reuneixin les 
característiques per participar en l’aplicació de Plans 
Educatius d’Entorn durant l’any 2009.»

3.10. PROCEDIMENTS qUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE NO-
MENAMENT O DE CONFORMITAT

procediment per a elegir els onze mem-
bres del plenari del consell nacional de 
la cultura i de les arts
Tram. 284-00020/08

Proposta de candidats
Reg. 37290 / Admissió a tràmit:, 13.01.2009

Molt honorable Senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

El passat mes de maig el Parlament de Catalunya va 
aprovar la llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts, que estableix la com-
posició del mateix en el seu article 6.2.

En aquest sentit, i per tal de procedir al nomenament 
dels membres del Consell, us faig arribar, en compli-
ment de l’article 6.3 de l’esmentada llei, la proposta dels 
noms que s’hauran de sotmetre a la consideració del ple 
del Parlament de Catalunya:

Xavier Antich i Valero, Xavier Bru de Sala i Castells, 
Juli Capella i Samper, Jordi Coca i Villalonga, Manel 
Forcano Aparicio, Chantal Grande i Paumier, Francesc 
Guardans i Cambó, Sílvia Munt i Quevedo, Marta Oli-
veres i Tortosa, Pilar Parcerisas i Colomer, i Rosa Ver-
gés i Coma.

Rebi una cordial salutació,

Jose Montilla
President de la Generalitat

Barcelona, 19 de desembre de 2008
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proposta de resolució sobre el pla edu-
catiu d’entorn de la Zona franca, de bar-
celona
Tram. 250-01404/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 12.01.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36938)

1 esMenA núM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte, en el marc de la Comissió mixta Departament 
d’Educació - Entitats Municipalistes de Catalunya, el 
barri de Baró de Viver (Barcelona), el barri de Bon 
Pastor (Barcelona) i el barri de la Zona Franca (Bar-
celona), juntament amb altres indrets que reuneixin les 
característiques per participar en l’aplicació de Plans 
Educatius d’Entorn durant l’any 2009.»

proposta de resolució sobre l’adhesió a 
la campanya de peace boat «viatge glo-
bal per un món lliure d’armes nucle-
ars» i l’impuls al desarmament nuclear
Tram. 250-01423/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
37428).

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el pla edu-
catiu d’entorn del barri del bon pastor, 
de barcelona
Tram. 250-01403/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 12.01.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36936)

1 esMenA núM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte, en el marc de la Comissió mixta Departament 
d’Educació - Entitats Municipalistes de Catalunya, el 
barri de Baró de Viver (Barcelona), el barri de Bon 
Pastor (Barcelona) i el barri de la Zona Franca (Bar-
celona), juntament amb altres indrets que reuneixin les 
característiques per participar en l’aplicació de Plans 
Educatius d’Entorn durant l’any 2009.»
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proposta de resolució sobre l’impuls 
d’un sistema d’ajuts per a l’adquisi-
ció de l’habitatge habitual per a famí-
lies nombro ses, monoparentals, amb 
membres discapacitats o amb ingres-
sos mitjans o baixos
Tram. 250-01479/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la signa-
tura d’un annex a l’acord amb les enti-
tats financeres per a l’establiment dels 
requisits mínims per a la concessió de 
préstecs per a l’adquisició d’habitatge 
protegit
Tram. 250-01480/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el desple-
gament de l’article 71 de la llei 18/2007, 
del dret a l’habitatge
Tram. 250-01477/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre l’impuls 
d’un programa d’avals públics per a l’ad-
quisició d’habitatges protegits o concer-
tats
Tram. 250-01478/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.
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proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels mossos d’esquadra al 
barri de la Trinitat vella, de barcelona
Tram. 250-01483/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el disseny i 
l’aplicació d’un pla específic de prevenció 
de la drogoaddicció per als alumnes de  
diversos centres educatius del barri de la  
Trinitat vella, de barcelona
Tram. 250-01484/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la cons-
trucció dels accessos des de l’autopis-
ta c-32 a sant andreu de llavaneres 
(maresme)
Tram. 250-01481/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la promo-
ció de l’esport de base femení
Tram. 250-01482/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.



19 de gener de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 384

84

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre la conces-
sió de bestretes a les comunitats autò-
nomes per a la millora del finançament 
de la salut
Tram. 250-01487/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la con-
tinuïtat del batxillerat nocturn a l’ies 
olorda de sant feliu de llobregat i la 
promoció de la formació d’adults
Tram. 250-01488/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre l’equipa-
ració de l’edat de jubilació als seixanta 
anys entre els mossos d’esquadra, la 
policia foral de navarra i l’ertzaintza
Tram. 250-01485/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre l’increment 
del límit de velocitat al tram entre man-
resa i berga de l’autovia c-16
Tram. 250-01486/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.
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proposta de resolució sobre la recupe-
ració de la connexió ferroviària de mer-
caderies entre els ports de bilbao i bar-
celona
Tram. 250-01491/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el suport 
a les víctimes de l’explosió de gas del 
barri de gavà (baix llobregat) i a llurs 
familiars i sobre el compliment del reial 
decret 919/2006 pel que fa a les instal-
lacions de distribució de combustibles 
gasosos per canalització
Tram. 250-01492/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre un calen-
dari únic de vacunacions per a les co-
munitats autònomes d’espanya i per a 
la unió europea
Tram. 250-01489/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la configu-
ració d’enllaços ferroviaris d’alta veloci-
tat amb estació al centre de Tarragona
Tram. 250-01490/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.
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proposta de resolució sobre el suport a 
la indústria agroalimentària
Tram. 250-01495/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la regula-
rització dels llocs de treball del perso-
nal no judicial que depèn del ministeri 
de Justícia
Tram. 250-01496/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la campa-
nya «plantem pel planeta» del progra-
ma de les nacions unides per al medi 
ambient
Tram. 250-01493/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
de l’oficina liquidadora del registre de 
la propietat de banyoles (pla de l’es-
tany)
Tram. 250-01494/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.
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proposta de resolució sobre les mesu-
res per a garantir la seguretat dels viat-
gers dels trens de rodalia
Tram. 250-01499/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre l’ús del ca-
talà en la compra de bitllets de tren per 
internet
Tram. 250-01500/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la gestió 
dels comptes de dipòsits i consigna-
cions judicials
Tram. 250-01497/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la variació 
dels preus reflectits en els catàlegs de 
viatges
Tram. 250-01498/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.
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proposta de resolució sobre l’increment 
de personal de manteniment i atenció al 
públic de renfe
Tram. 250-01503/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre les obres 
de cobriment de la carretera b-20 a san-
ta coloma de gramenet
Tram. 250-01504/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la declara-
ció d’espècie cinegètica del corb marí i 
sobre l’estudi de la seva alimentació
Tram. 250-01501/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un sistema de devolució ràpida 
de l’import del bitllet de transport públic 
en els casos de retard o interrupció del 
servei
Tram. 250-01502/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.
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proposta de resolució sobre la regula-
rització de vies d’accés per a vehicles 
motoritzats en zones rurals
Tram. 250-01507/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del programa «noces d’or»
Tram. 250-01508/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el finança-
ment de la compensació del cèntim sa-
nitari sobre els hidrocarburs
Tram. 250-01505/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la senya-
lització i la publicació del camí de sant 
Jaume
Tram. 250-01506/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indús-
tria, Co merç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.



19 de gener de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 384

90

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre la versió 
en llengua castellana del web de la ge-
neralitat
Tram. 250-01511/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el reforç 
dels estudis científics i tècnics en l’en-
senyament obligatori
Tram. 250-01512/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat mercantil al partit judicial de 
mataró (maresme)
Tram. 250-01509/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre la coordi-
nació entre administracions en l’emis-
sió de campanyes de publicitat institu-
cional
Tram. 250-01510/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.



Núm. 384 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de gener de 2009

91

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre la reforma 
i el millorament de l’estació del tren de 
Tarragona
Tram. 250-01515/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el disseny 
del traçat de la variant sud de lleida 
d’acord amb la moció que l’ajuntament 
de lleida va aprovar el 27 de juliol de 
2006
Tram. 250-01516/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Maria Pelegrí 
i Aixut, Portaveu adjunt, Josep Grau i Seris, Anna Mi-
randa i Torres, i Marta Alòs i Lòpez, Diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten el següent,

exPosiCió de Motius

L’Horta, el gran pulmó verd de la ciutat de Lleida, forma 
part hores d’ara del patrimoni ambiental, social, econò-
mic i cultural de la capital del Segrià. La responsabilitat 
de les administracions vers aquesta realitat històrica, és 
l’obligada preservació d’aquesta riquesa així com el seu 
foment i difusió.

proposta de resolució sobre el millora-
ment de la connexió de l’autopista ap-7 
amb la carretera c-15 a la sortida 29
Tram. 250-01513/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.

proposta de resolució sobre el millora-
ment de l’accés a l’estació del tren d’al-
ta velocitat del camp de Tarragona i de 
la connexió amb els municipis de l’en-
torn
Tram. 250-01514/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2009 al 28.01.2009).

Finiment del termini: 29.01.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2009.
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proposta de resolució sobre la conven-
ció de la unesco sobre la protecció i la 
promoció de la diversitat de les expres-
sions culturals
Tram. 250-01517/08

Presentació
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. 37233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145.3 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució:

exPosiCió de Motius

La Convenció UNESCO sobre la Protecció i Promoció 
de la Diversitat de les Expressions Culturals va entrar 
en vigor el 18 de març de 2007, després de la ratificació 
per part de trenta estats. L’Estat espanyol va presentar 
els instruments de ratificació a la Convenció, el 18 de-
sembre de 2006.

La Convenció reforça la idea que la diversitat cultural 
s’ha de considerar com un «patrimoni comú de la huma-
nitat» i la seva defensa «com un imperatiu ètic insepara-
ble del respecte a la dignitat de la persona humana».

És en definitiva, el primer instrument jurídic que reco-
neix el vincle entre la diversitat cultural i la plena rea-
lització dels drets humans i les llibertats fonamentals: 
l’una no pot existir sense l’altra.

Amb aquesta fita, la Convenció reafirma el dret sobirà 
dels estats a elaborar les polítiques culturals que esti-
min adequades per a protegir i promoure la diversitat 
de les expressions culturals en els seus territoris res-
pectius, assegurant la lliure circulació d’idees i obres. 
La intenció d’aquest dret no és consolidar un monopoli 
estatal, sinó implementar la governança cultural, és a 
dir, entre els actors individuals i institucionals, a l’ho-
ra de compartir responsabilitat per la diversitat de les 
expressions culturals. A més, la Convenció consagra 
una sèrie de garanties que, sota el principi d’obertura 
i equilibri, garanteix que les mesures adoptades pels 
estats també han de promoure una obertura a les altres 
cultures del món.

Igualment, la Convenció permet adoptar mesures pro-
tectores en els casos en què les expressions culturals 
estiguin en perill d’extinció o greument amenaçades. 
D’aquesta manera, la Convenció reafirma els vincles 
que uneixen cultura, desenvolupament i diàleg, creant 

La variant sud, és una infrastructura necessària i abasta-
ment reclamada pel territori lleidatà. La ciutat de Lleida, 
per tant, necessita d’aquesta variant per tal de tancar 
l’anella circulatòria que alliberi el centre urbà del trànsit 
rodat de pas així com també per tal de fer més acces-
sible la capital del Segrià vers els pobles ubicats al sud 
d’aquesta comarca.

Atès que en el Ple de 27 de juliol de 2006, l’Ajunta-
ment de Lleida per unanimitat de tots els grups polítics 
va aprovar una Moció per tal que el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, on, en cap cas, 
preveia la possibilitat de dividir l’Horta de Lleida, al-
hora que, exigia la minimització d’impacte ambiental, 
optimització d’infrastructures existents i reforç de la 
cohesió del territori.

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. Dissenyar un traçat que no afecti el fràgil equilibri 
de l’Horta de Lleida.

2. Respectar la Moció de 27 de juliol de 2006 aprovada 
per unanimitat per tots els grups municipals de l’Ajun-
tament de Lleida que acordava:

«La proposta prioritària consisteix en l’exempció de 
pagament d’aproximadament cinc quilòmetres de l’au-
topista AP-2, en direcció a Saragossa entre Montoliu de 
Lleida i Sudanell, la Variant Sud enllaçaria amb l’Eix 
de l’Ebre on un nou enllaç aniria a trobar un tram de 
la quarta opció de traçat plantejada per la Generalitat a 
l’alçada del creuament del riu Segre.

Alternativament i en cas d’impossibilitat de la primera, 
la segona de les propostes contempla l’ús només del 
tram lliure d’accés a l’autopista AP-2 com a primer tram 
de la Variant per continuar paral·lela a l’autopista, pas-
sant pels termes de Lleida, Albatàrrec, Montoliu, Alcar-
ràs i Sudanell, enllaçant amb la carretera que prové de 
l’Eix de L’Ebre. En tots dos casos, s’hauria d’allunyar 
aigües avall per poder evitar el seu pas pels aiguamolls 
de Montoliu, connectant amb el camí de la Mariola a 
l’enllaç amb la variant nord».

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Josep Grau i Seris, diputat del G. P. de CiU; Anna Mi-
randa i Torres, diputada del G. P. de CiU; Marta Alòs i 
Lòpez, diputada del G. P. de CiU
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145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

exPosiCió de Motius

L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett i l’Associ-
ació Catalana Prop Persones Sordocegues són dues as-
sociacions que estan treballant molt seriosament i amb 
plena responsabilitat per a aconseguir la construcció 
d’una residència d’ús terapèutic i social per què els afec-
tats d’aquestes patologies congènites estiguin ben atesos 
en el procés de la seva malaltia. Han treballat molt es-
pecialment en l’elaboració d’un projecte complert que 
contempla tot el que requereix per tal que els afectats 
tinguin les condicions i els tractaments necessaris per 
seguir endavant amb les seves malalties, en especial 
durant l’etapa posterior a l’escolar, a partir dels 18 anys, 
per així també donar continuïtat a l’estimulació espe-
cífica de l’escola i evitar al màxim possible la regressió 
d’aquestes patologies degeneratives en la seva majoria.

Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
de cedir la finca de la seva propietat –situada al carrer 
Crisantems s/n, al nucli de Terra Nostra, coneguda com 
«Antic Parvulari Mitja Costa» i qualificada d’equipa-
ments segons el Pla General Metropolità– a l’Associ-
ació Catalana de la Síndrome de Rett i a l’Associació 
Catalana Prop Persones Sordocegues, amb la finalitat 
que hi construeixin un edifici residencial i social en dit 
terreny, per què amb el seu ús, els afectats per aquestes 
patologies i les seves famílies, puguin donar resposta 
a les principals necessitats derivades de dites malalties 
congènites.

I atès que la finalitat de l’ús proposat per aquesta finca 
és de caràcter marcadament social i que la naturalesa  
de les entitats de l’Associació Catalana de la Síndrome de  
Rett i de l ‘Associació Catalana Prop Persones Sordo-
cegues són entitats sense ànim de lucre, i també per tot 
el que hem esmentat anteriorment,

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 Ge-
neralitat, d’acord amb l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett, 
i l’Associació Catalana Prop Persones Sordocegues, a 
impulsar la construcció d’un edifici residencial i social 
per a persones sordcegues i afectades per la síndrome 
de Rett, abans de l’any 2010.»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola M. Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

una plataforma innovadora per a la cooperació cultural 
internacional.

Els beneficiaris de l’aplicació de la Convenció són tots 
els individus i les societats, les organitzacions culturals 
i els professionals de la cultura en particular d’aquells 
països que no disposen de les capacitats per produir i 
divulgar expressions culturals pròpies.

La Convenció representa un marc de referència de les 
polítiques que cal desplegar a Catalunya. Per això, es 
defensa una aplicació intensiva dels seus principis inspi-
radors amb l’objectiu de preservar la cultura i la llengua 
catalana com a part del patrimoni comú de la humani-
tat, però també de reconeixement de la nostra pròpia 
diversitat com un capital a respectar i vigoritzar.

Per tal d’aconseguir una aplicació efectiva i un bon fun-
cionament de la Convenció, és necessària la participació 
de tots els interlocutors culturals: interlocutors públics, 
interlocutors de la societat civil, interlocutors privats 
(empreses i indústries culturals), artistes i altres profes-
sionals de la cultura i persones pertanyents a minories 
i pobles indígenes.

És per tot això que, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya es fa seus els principis de la 
Convenció i insta als poders públics i als actors privats a 
implementar els postulats de la Convenció, a promoure 
accions concretes i adoptar mesures per afavorir la lli-
bertat de les expressions culturals així com l’obertura a 
les altres cultures del món i a difondre els principis rec-
tors de la Convenció al territori. Alhora insta al Govern 
a implementar els instruments necessaris per coordinar 
les accions que es desenvolupin en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP PSC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

proposta de resolució sobre l’impuls 
a la construcció d’un edifici residenci-
al i social per a persones sordcegues i 
afectades per la síndrome de rett
Tram. 250-01518/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Glòria Renom i 
Vallbona, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
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el període de vigència d’aquesta i l’obligatorietat del 
seu compliment.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

proposta de resolució sobre la revisió 
de la documentació relativa al concurs 
per a l’adjudicació d’emissores de ràdio 
de freqüència modulada
Tram. 250-01520/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 37317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y Antonio Robles, diputado del Grupo Parlamen-
tario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los artículos 
145 y 146 del Reglamento de la Cámara, presentan la 
siguiente propuesta de resolución

exPosiCión de Motivos

La asignación de frecuencias radioeléctricas por par-
te del Consell Audiovisual de Catalunya a finales de 
2008, ha dejado fuera o han visto disminuidas sus ex-
pectativas, 9 de los 15 grupos de comunicación que se 
presentaron al concurso. Sólo 6 de esos grupos de co-
municación obtuvieron frecuencias, lo cual demuestra 
una concentración nada saludable para la libre expresión 
de las ideas. Si además, entre las emisoras perjudica-
das había algunas profesionalmente muy superiores a 
las beneficiadas, hemos de colegir que el reparto no ha 
sido objetivo.

Las paradojas más evidentes están en estos ejemplos: 
Grupo Godó (RAC-1 y RAC-105) obtuvieron 17 emi-
soras, el que más, Radio Tele-Taxi 12 emisoras, con 
la misma cantidad Radio Flaix, del locutor Mikimoto. 
Onda Cero se quedó con 8, mientras que Punto Radio, 
de Luis del Olmo, no consiguió ninguna y le quitaron 
3, al igual que la COPE que se quedó con 2 menos. 
La Cadena SER perdió 6 frecuencias. Sin embargo, la 
jerarquía católica nacionalista, propietaria de Radio 
Estel ganó 8 frecuencias a través del arzobispado de 
Barcelona, en dos de cuyas fundaciones participa el pre-
sidente del Consejo Audiovisual de Catalunya, Josep 
María Carbonell (Blanquerna y Joan Maragall), y el 
Consejero secretario del CAC, Santiago Ramentol había 
ocupado con anterioridad la dirección de esa misma 
emisora Estel que tan bien salió parada, sobre todo por 
la ínfima audiencia que tenía (8.000 oyentes).

proposta de resolució sobre l’aplicació 
de la taxa per activitats de control i ins-
pecció sanitària en escorxadors, sales 
d’especejament i de transformació de 
la caça i altres establiments alimenta-
ris subjectes a control oficial
Tram. 250-01519/08

Presentació
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. 37280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució sobre l’aplicació 
de la taxa per activitats de control i sanitària en escor-
xadors, sales d’especejament i establiments de trans-
formació de la caça i altres establiments alimentaris 
subjectes a control oficial

exPosiCió de Motius

La Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fis-
cals i financeres, dona una nova redacció a la taxa es-
mentada en l’encapçalament, amb la finalitat d’incor-
porar al dret intern la regulació comunitària d’aquesta 
taxa.

Transcorregut aproximadament un any des de l’inici 
de la vigència d’aquesta norma, s’han observat dificul-
tats en relació a la seva aplicació. El sector ramader 
ha informat a l’Administració, que alguns escorxadors 
els hi efectuen liquidacions que inclouen la repercus-
sió de la taxa, pel que fa a la quota d’investigació de 
residus, la qual cosa no queda contemplada en el nou 
text legal.

La Llei estableix que els departaments de la Generalitat 
ostenten les funcions de gestió de les taxes de les quals 
són titulars.

A aquest efecte es formula aquesta

ProPostA de resoluCió

El Parlament insta al Consell executiu a:

Establir en un termini de tres mesos actuacions i mesu-
res de control tendents a garantir la correcta aplicació 
de la normativa vigent. En aquest mateix sentit, l’Ad-
ministració procedirà a enviar una circular a tots els 
escorxadors de Catalunya sobre el contingut de la Llei, 



Núm. 384 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de gener de 2009

95

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

ha sido vetada en aplicación, argumenta el CAC, de 
la normativa vigente, como ha informado El País, el 
pasado viernes, 19 de diciembre de 2008.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Mixto, presentan la siguiente,

ProPuestA de resoluCión

1. Poner a disposición de cualquiera de los medios de 
comunicación que haya participado en el concurso para 
la distribución de frecuencias toda la documentación 
para su revisión, sin dilación y sin excepción.

Palau del Parlament, 19 de diciembre de 2008

El Portavoz El diputado de Ciutadans -  
 Partido de la Ciudadanía

Albert Rivera Díaz Antonio Robles Almeida

proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un calendari de pagament de subven-
cions als sectors agrícola i ramader
Tram. 250-01521/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

exPosiCió de Motius

Recollint el sentiment expressat per diversos sectors 
vinculats a la pagesia i ramaderia respecte a la necessi-
tat d’establir un calendari del pagament dels ajuts que 
han de percebre els agricultors i ramaders catalans de 
l’administració de la Generalitat en concepte de sub-
vencions.

Tenint present que un dels principals problemes a què 
s’han d’afrontar els pagesos i ramaders és la manca de 
liquiditat per al dia a dia de les seves explotacions.

Que un coneixement previ de quant es satisfaran els 
ajuts del Departament d’Agricultura, Alimentació i Ac-
ció Rural (DAR), permetria planificar els pagaments 
que els pagesos i ramaders han d’efectuar.

Que si bé hi ha un calendari que estableix els termi-
nis per a la sol·licitud dels ajuts, el lògic seria disposar 
d’un calendari que determines en quins terminis es fan 
efectius els ajuts.

En el régimen de incompatibilidades, la ley del CAC 
dice que ninguno de sus miembros puede tener inte-
reses empresariales en sociedades de radiodifusión. 
Pero nada dice de las fundaciones sin ánimo de lucro. 
Aunque por lo que se ve, el lucro acaba en empresas 
amigas, como Estel.

Es verdad que la incompatibilidad económica directa 
no la hay, pero es evidente también que hay una relación 
ideológica y de compromiso con las fundaciones per-
tenecientes al Arzobispado de Barcelona, Blanquerna 
y Joan Maragall. Y si bien no tiene consecuencias de 
incompatibilidad con la norma, a nadie le pasa desaper-
cibido la impostura ética de su relación.

Por otra parte, los criterios de selección y puntuación 
han sido neutralizados tanto por su naturaleza como 
por su opacidad. Respecto a esta última, el presidente 
del CAC, Josep María Carbonell, en nombre de preser-
var la confidencialidad estudió y distribuyó todas las 
frecuencias sólo con otros dos miembros más, uno de 
ellos el exdirector de Estel, Santiago Ramentol y la re-
presentante por cupo de ICV, Dolors Comas d’Argemir 
i Cendra. El resto de los consejeros del CAC no parti-
ciparon directamente de esa selección en nombre del 
truco «Por si acaso», de Josep Maria Carbonell, para 
evitar filtraciones. Y en nombre de ese «Por si acaso», 
votaron en una sola sesión la lista al completo presen-
tada sólo por los tres.

Respecto a los criterios de selección son también muy 
especiales. Dentro de los 450 puntos en juego de la me-
moria descriptiva, 100 van directamente por emitir en 
catalán, 30 por emitir música y expandir la cultura cata-
lana y 40 puntos por resultar de interés global de la ofer-
ta por el ámbito de Cataluña, eso que llaman Espacio de 
comunicación propio. En total 170 puntos, un 37,77% 
puntos de ventaja inicial para el mundo nacionalista 
antes de poner en comparación los méritos profesionales 
de cada uno de los grupos de comunicación.

La propia dinámica de la comparecencia en el parla-
mento de Cataluña de todos los miembros del CAC, 
encabezados por su presidente, J. M Carbonell, aumentó 
las dudas sobre la imparcialidad del CAC. La interven-
ción del consejero del CAC Fernando Rodríguez Made-
ro desde el público donde en un strictis psicológico pidió 
un exorcismo para Federico Jiménez Losantos, e insultó 
gravemente a Luis del Olmo tratándole de miserable, los 
dos, representantes de dos emisoras perjudicadas por el 
reparto de frecuencias, fue una demostración bochorno-
sa del ánimo de éste señor para votar en el Consejo del 
CAC. Con esa demostración de fobias y filias persona-
les, el reparto realizado quedó en entredicho.

Por todo ello y ante las críticas de Ciudadanos por la ad-
judicación de frecuencias, el presidente del CAC, invitó 
en plan de reto, a los grupos de la cámara y a quien tu-
viera alguna duda sobre los méritos de cada cual, a que 
revisara los 14.000 folios que ex profeso trajo a la cáma-
ra en un palé. Pues bien, cuando se le ha requerido por 
algunos de los medios de comunicación perjudicados 
para revisar los documentos, el CAC ha impuesto una 
cita previa y sólo han podido revisar sus puntuaciones 
y las de las emisoras adjudicatarias en cada frecuencia 
a la que concurrían. El resto de la documentación les 
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tana i els més de 15.000 habitants que estan compresos 
en aquest territori esmentat, fan del tot impossible un 
servei eficient i que resolgui els problemes diaris de 
seguretat ciutadana.

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. Construir i posar en funcionament una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra a Almacelles (Segrià) a fi de 
garantir la seguretat del territori que compren Almace-
lles i la seva àrea d’influència.

2. Assegurar més efectius amb un reforç policial en 
aquesta zona, mentre no es faci efectiva la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la partici-
pació de la generalitat en la construcció 
de l’Hotel casateva, a barcelona, per a 
familiars d’infants ingressats amb trac-
taments mèdics llargs
Tram. 250-01523/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència  
i Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

ProPostA de resoluCió sobre lA PArtiCiPACió de lA ge-
nerAlitAt de CAtAlunyA en l’hotel «CAsAtevA», Per 
A fAMiliArs d’infAnts ingressAts, AMb trACtAMents 
MèdiCs llArgs, A bArCelonA

exPosiCió de Motius

Cada any, més d’un miler d’infants de fora de Catalunya 
requereixen rebre un tractament mèdic prolongat d’alta 
complexitat en alguns dels hospitals catalans de referèn-
cia. Són tractaments que fan necessària la permanència 
a la ciutat de Barcelona per part d’ells i de les seves 
famílies per un període de temps prou llarg, que implica 
un cost econòmic important per a aquestes famílies, en 
despeses de permanència i manteniment.

Per iniciativa dels 4 hospitals que fan la major part 
d’aquesta intervenció infantil, i d’empreses sense ànim 

Que la demora en l’atorgament dels ajuts produeix uns 
interessos entre el 19 i el 25% en la renegociació de  
les pòlisses de crèdit incrementant una càrrega sobre les  
explotacions ja de per sí molt feixugues.

És 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 a:

1. Calendaritzar i fer públic els terminis de pagaments 
de les subvencions que han estat atorgades als sectors de  
la pagesia i de la ramaderia per tal que aquests puguin 
programar les seves inversions i renegociar amb les en-
titats bancàries el seu finançament.

2. Que en el moment de satisfer els ajuts s’especifiqui 
a quins ajuts corresponen per tal que el receptor pugui 
comprovar que s’ajusta els preceptes sol·licitats.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2008

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 d’una comissaria dels mossos 
d’esquadra a almacelles (segrià)
Tram. 250-01522/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de justíCiA, dret i seguretAt 
CiutAdAnA

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Alòs i Lò-
pez, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent,

exPosiCió de Motius

Segons el Govern, els Mossos d’Esquadra van culminar 
el desplegament territorial encetat el 1994 amb l’arri-
bada al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tan-
mateix, un punt i final que deixa dèficits en efectius i 
sense mitjans algunes zones del nostre territori, com és 
el cas de la zona nord-oest del Segrià, concretament, la 
població d’Almacelles i la seva àrea d’influència.

Actualment Almacelles i les viles i nuclis de població 
veïnal de Sucs, Suquets, Gimenells, el Pla de la Font 
o Raïmat, tenen una manca evident d’efectius de vi-
gilància.

Malauradament el dèficit d’efectius a la comissaria 
central de Lleida, les distàncies entre la capital lleida-
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suposen un perill evident; adequació i insonorització 
de l’espai de menjador al nombre de comensals, amb 
una mitjana de 400 nens i nenes diària; revisió de les 
mesures de seguretat en cas d’incendi i segons la nor-
mativa actual de construcció d’edificis públics: accessi-
bilitat, revestiments de columnes i canonades, sortides 
d’emergència de les aules i escala d’incendis, revisió 
i actualització segons normativa i característiques de 
l’escola de la instal·lació elèctrica per adequar-la a les 
necessitats actuals, etc....).

Sobre aquesta qüestió, l’ajuntament i la comunitat edu-
cativa, denuncien la deslleialtat institucional del De-
partament d’Educació i els incompliments reiterats dels 
acords, per tal com aquesta escola no està rebent des de 
fa més de cinc anys cap tram d’inversió RAM (reforma, 
ampliació i millora) en millores de l’equipament amb 
l’excusa que el centre té programada i planificada una 
reforma integral i una ampliació.

Des de bon inici (de fet, l’any 2004) i des de l’aprova-
ció del projecte bàsic, lliurat a l’Ajuntament de Teià 
en data 31 d’octubre de 2006, ja se sabia que no es 
tractava d’una mera ampliació d’una tercera línia, sinó 
també d’una reforma integral de bona part de l’edifici 
actual. Per això, el projecte executiu lliurat aquest any 
contempla separadament l’ampliació (1a fase) i la re-
forma (2a fase).

En data 5 de novembre de 2007 es va presentar al De-
partament d’Educació el projecte executiu. El Departa-
ment va comunicar a l’Ajuntament que aquest projecte 
de reforma i ampliació, suposava un cost massa elevat, 
amb un escreix de 1.900.000 euros, que hauria d’assu-
mir l’Ajuntament.

El departament d’Educació amb data 20 de novembre 
de 2007, comunica per escrit que en el primer acord del 
Govern de la Generalitat de 2008 s’aprovaria la licitació 
i l’adjudicació a GISA. En el mateix escrit es preveu el 
començament de les obres quan s’acabi l’activitat lectiva 
del curs 2007/2008.

Però en els acords de Govern de la Generalitat del 10 
de juny del 2008, no hi figurava, de nou, l’ampliació i 
reforma del CEIP El Cim.

El ple de 24 de juliol de 2008 de l’Ajuntament de Teià, 
a sol·licitud dels Serveis Territorial del Departament 
d’Educació de 14 de maig de 2008, va aprovar la De-
claració de les obres d’ampliació i adequació del CEIP 
El Cim, com d’especial interès o utilitat pública.

A dia d’avui segueixen les mateixes condicions, després 
d’haver esperat aquests projecte durant 6 anys sense cap 
dotació de RAM.

El municipi de Teià i, sobretot, la comunitat educativa, 
es considera desatesa i indefensa amb els silencis i les 
dilacions del Departament d’Educació.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme, atesa la seva necessitat i urgència, 

de lucre i d’iniciatives privades, i amb la cessió de sòl 
per part de l’Ajuntament de Barcelona, s’iniciarà el 
projecte d’hotel «Casateva» que té l’objectiu de donar 
resposta a aquesta situació de necessitat social.

Tot i així, encara existeix una mancança important en 
el finançament d’aquesta iniciativa per tal que es posi 
en marxa.

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 establir 
un conveni de col·laboració per la construcció de l’ho-
tel «Casateva» per a familiars d’infants ingressats amb 
tractaments mèdics llargs.

Palau de Parlament, 10 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre les obres 
de reforma i ampliació del ceip el cim, 
a Teià (maresme)
Tram. 250-01524/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, 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

L’Ajuntament de Teià (Maresme) està patint any rere 
any un dèficit en equipaments escolars que garanteixin 
una escolarització i una educació pública de qualitat, 
a causa, principalment del creixement de població es-
colar.

Fa molts anys que el CEIP El Cim, està esperant l’exe-
cució de les obres de reforma i d’ampliació.

Des de fa dos anys, al CEIP El Cim de Teià, hi ha un 
mòdul d’aules al pati i des de fa quatre anys, l’Ajun-
tament de Teià està triplicant progressivament aules 
d’educació infantil i de primària assumint tots els costos 
d’obra i mobiliari fix. Amb la circumstància addicional 
que l’escola, any rere any, està patint pèrdua d’aules i es-
pais comuns (biblioteca, aula de plàstica, aula de reforç 
laboratori, etc..), al marge que l’edifici s’està degradant 
progressivament (instal·lació deficient de la calefacció  
de tot l’edifici; necessitat d’arranjament i de substitució de  
totes les persianes de l’edifici; canvi de les finestres que 
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3. Garantir la inversió prevista en la millora de la qua-
litat de l’aigua i en la protecció del riu, del delta i de la 
mar de l’Ebre.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un pla urgent per a resoldre la se-
quera de l’alt empordà
Tram. 250-01526/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de Medi AMbient i hAbi-
tAtge

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 formula la següent 
proposta de resolució.

exPosiCió de Motius

Els municipis de l’Alt Empordà que s’abasteixen de la 
conca de la Muga des de fa més d’un any estan afectats 
per la sequera i es troben en el nivell d’excepcionalitat 
2, que és la prèvia a la fase d’emergència, que els obliga 
a aplicar importants restriccions en l’ús de l’aigua de la 
xarxa potable.

L’embassament de Boadella és, de llarg, el que té menys 
aigua de Catalunya, i l’Alt Empordà és l’única comarca 
que des de l’octubre de l’any passat encara es manté en 
el nivell d’excepcionalitat 2. A principis de novembre el 
pantà de Boadella es trobava al 22,74% de la seva capa-
citat, que representa el més baix dels darrers deu anys.

L’única actuació que ha fet l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) durant els mesos d’estiu per prevenir l’aug-
ment de la sequera a l’Alt Empordà ha estat l’obertura 
de tres nous pous a Pont de Molins que aporten aigua 
que es destina principalment a reg, però que pot acabar 
donant servei a la xarxa de Figueres si persisteix la dis-
minució del nivell de l’embassament.

Segons informació apareguda al Diari de Girona el mes 
de novembre: «La persistent sequera que viu des de fa 
mesos la conca de la Muga ha passat factura a més del 
60% de la collita i ha generat pèrdues al sector agrari de 
4,8 milions d’euros, segons l’estimació feta pel sindicat 
de Pagesos.»

Diversos organismes públics de l’Alt Empordà han de-
manat en reiterades ocasions que es resolgui el problema 
estructural de la sequera en aquesta zona. Els ciutadans 

les obres de reforma i d’ampliació del CEIP El Cim 
de Teià, sense més dilacions, en favor de la qualitat de 
l’escola pública.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

proposta de resolució sobre el submi-
nistrament d’aigua de boca a l’àmbit 
del consorci d’aigües de Tarragona i a 
diversos municipis de l’ebre i sobre la 
qualitat de l’aigua i la protecció del riu
Tram. 250-01525/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosiCió de Motius

Al setembre del 2007 el secretari general del Departa-
ment d’Interior va presentar el Pla d’emergències, per 
episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de l’em-
bassament de Flix.

Diverses veus han fet palès que el Pla d’emergències ga-
ranteix i dóna seguretat al subministrament d’aigua de 
boca per a l’àmbit del Consorci d’Aigües de Tarragona, 
no així a diversos municipis de l’Ebre; tampoc garan-
teix l’afectació, la seguretat i continuïtat de la cadena 
alimentària tant de la producció agrícola de la ribera del 
riu i del delta, així com de la pesca al riu i mar de l’Ebre. 
Aquest extrem no ha esta desmentit pels organismes 
responsables de la neteja del Flix.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Dur a terme totes les gestions necessàries per tal de 
garantir el subministrament d’aigua de boca a l’àmbit 
del Consorci d’Aigües de Tarragona i de tots els muni-
cipis de l’Ebre català

2. Dur a terme les gestions necessàries per tal d’assegu-
rar la no afectació de la cadena alimentària tant pel que 
fa a les pràctiques agrícoles com pesqueres en l’àmbit 
del riu, del delta i de la mar de l’Ebre.
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Vist que la malaltia de Chagas es podria incloure even-
tualment dins de les que es qualifiquen com a rares, que 
encara que es consideren malalties greus, crònicament 
afeblidores, que tenen un impacte negatiu important 
tant pels afectats, com per al seu entorn familiar i so-
cial, i que en alguns casos, condueixen a la mort, l’alt 
nombre de malalties i la seva baixa prevalença fa que 
en general siguin mal conegudes, fet que origina d’una 
banda, dificultat dels professionals sanitaris per a iden-
tificar-les i establir el diagnòstic precoç i l’orientació 
terapèutica en cada cas, i per l’altra, manca d’informa-
ció adequada per als pacients i les seves famílies que 
els faciliti l’accés als serveis sanitaris que precisen, i 
eviti els retards diagnòstics.

Vist que el Parlament de Catalunya va aprovar una pro-
posta de resolució en la que aquest, insta al Govern a 
abordar des de l’administració, les necessitats principals 
dels afectats de malalties rares, les seves famílies, i els 
facultatius implicats, per tal de donar-hi resposta en 
base a una bateria de punts relatius al diagnòstic, trac-
tament, i seguiment, recerca, mecanismes d’avaluació, 
i línies d’actuació.

Vist que la possibilitat de rellevància del mal de Chagas 
a Catalunya és important per la gran quantitat d’habi-
tants que provenen de regions de risc, com són les ori-
ginàries de l’Amèrica Llatina, i principalment, Bolívia, 
amb una important colònia que es podria apropar al 
10% de la població.

Vist que és necessari actuar des del Govern de Catalu-
nya, tot impulsant mesures per abordar els problemes i 
necessitats als quals han de fer front els afectats per la 
malaltia de Chagas, i les seves famílies.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a:

1. Dur a terme una campanya de sensibilització, in-
formació i formació de personal sanitari dels Centres 
d’Atenció Primària per a la detecció i seguiment de la 
malaltia de Chagas.

2. Elaborar un programa d’informació a la població 
sobre l’abast, transcendència, detecció i tractament 
d’aquesta malaltia, sense crear cap alarma social.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Me-
ritxell Borràs i Solé, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. d CiU

no poden estar pendents del temps sinó que el Govern 
ha d’estudiar totes les alternatives possibles i aplicar la 
que consideri més adequada per tal de garantir el sub-
ministrament d’aigua als municipis afectats.

Davant la greu situació de manca d’aigua en la que es 
troba l’Alt Empordà, és necessari i urgent que hi hagi 
una nova planificació en la gestió del subministrament 
d’aigua dels municipis que s’abasteixen de la Conca de 
la Muga.

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 elaborar 
un pla abans de sis mesos per resoldre la situació de 
sequera a l’Alt Empordà amb un calendari urgent d’ac-
tuació.

Palau del Parlament, 28 de novembre del 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. e CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures de sensibilització i preven-
ció de malalties d’origen tropical
Tram. 250-01527/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Meritxell Borràs i 
Solé, i Francesc Sancho i Serena, 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 l’AdoPCió de Mesures de 
PrevenCió i sensibilitzACió sobre MAlAlties d’origen 
troPiCAl.

exPosiCió de Motius

Vist que la malaltia de Chagas és una malaltia para-
sitària endèmica d’Amèrica Llatina d’origen vectorial 
que pot afectar a gran nombre de persones de proce-
dència d’àrees de risc, podent-se estimar una població, 
en aquesta situació d’entre 8-10 milions de persones a 
l’Amèrica Llatina

Vist que aquesta malaltia, detectada oportunament, es 
pot fer un bon seguiment i més control, quan mani-
festada en estadis greus, amb el pacient adult, presen-
ta costos elevats de tractament que poden incidir en els 
costos sanitaris de forma i manera rellevant.
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proposta de resolució sobre l’ampliació 
de la freqüència de pas de la línia d’au-
tobusos entre maçanet de la selva i l’es-
tació de tren de maçanet-massanes
Tram. 250-01529/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada 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.

ProPostA de resoluCió sobre l’AMPliACió de lA fre-
qüènCiA de PAs de lA líniA d’Autobusos entre MAçAnet 
(selvA) i l’estACió de MAçAnet - MAssAnes

exPosiCió de Motius

L’estació de tren de Maçanet - Massanes és l’estació més 
propera a Girona pertanyent al sector de Rodalies, amb 
la corresponent integració tarifària. Des d’aquesta esta-
ció es pot anar fins a Blanes, Mataró, Girona, Figueres, 
Portbou i Cervera, amb transbordament als ferrocarrils 
francesos, Sant Vicenç de Calders, Granollers o Barce-
lona entre moltes altres destinacions.

De tota manera, tot i disposar d’una important comuni-
cació, l’estació de tren de Maçanet-Massanes està molt 
mal comunicada amb la població de Maçanet, a uns 
deu quilòmetres, i a les urbanitzacions del seu munici-
pi. Únicament existeix un autobús que realitza aquesta 
connexió, amb una freqüència de pas molt baixa i cla-
rament insuficient.

El fet de no disposar d’una línia d’autobús amb uns 
horaris adients i complementària de l’estació de Ma-
çanet-Massanes ha provocat un ús molt baix d’aquesta 
estació de tren, per part dels ciutadans de Maçanet de 
la Selva, de les urbanitzacions del seu terme munici-
pal, i de les localitats veïnes.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

ProPostA de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Garantir l’augment de la freqüència de pas de la línia 
d’autobusos entre el nucli de Maçanet de la Selva, les 
seves urbanitzacions i l’estació de tren de Maçanet - 
Massanes.

proposta de resolució sobre la planifi-
cació d’un passeig de ronda a la costa 
brava
Tram. 250-01528/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37368 /Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou 
i Xavier Dilmé i Vert, 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

La riquesa paisatgística de la Costa Brava esdevé a dia 
d’avui un dels elements amb més atractiu per al visitant. 
En uns moments en que la situació de l’oferta turística 
requereix buscar nous productes turístics, els camins 
de ronda haurien de ser objecte d’una important po-
tenciació.

La celebració del centenari de la Costa Brava hauria de 
suposar dotar aquesta zona, de forma definitiva, de la 
planificació necessària perquè pugui disposar en un fu-
tur pròxim d’un gran passeig de ronda a través del qual 
el caminant pogués recórrer per aquests camins des de 
la desembocadura de la Tordera fins el Cap de Creus.

Si bé cal reconèixer les actuacions realitzades en aquests 
camins de ronda, la inversió feta a dia d’avui per les di-
ferents administracions supramunicipals competents, 
ha estat clarament insuficient i cal reconduir aquesta 
situació. És també important la coordinació entre aques-
tes administracions i que d’aquesta coordinació en surti 
també un calendari d’execució que permeti visualitzar 
els terminis en que s’ha de complir la voluntat política 
de tirar endavant aquesta important obra.

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 dur a terme 
la planificació d’un gran passeig de ronda de la Costa 
Brava i a establir un calendari d’execució del mateix.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. CiU; Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del G. P. CiU
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ProPostA de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Ampliar progressivament el nombre de municipis de 
la comarca de la Selva integrats en l’Autoritat Territorial 
de la Mobilitat (ATM) a Girona, fins a arribar a la tota-
litat dels municipis de la comarca de la Selva.

2. Elaborar en el termini de sis mesos, una calendaritza-
ció de l’ampliació progressiva de la totalitat dels munici-
pis de la comarca de la Selva que quedaran integrats en 
l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) a Girona.»

Palau de Parlament, 11 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’ampliació 
de la gratuïtat del transport públic esco-
lar a tota la comarca de la selva
Tram. 250-01531/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada 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.

ProPostA de resoluCió sobre l’AMPliACió de lA grAtu-
ïtAt del trAnsPort PúbliC esColAr A lA CoMArCA de 
lA selvA

exPosiCió de Motius

El transport escolar gratuït és sens dubte una de les 
grans necessitats de la comunitat educativa a Catalunya. 
En el cas de La Selva s’ha de considerar que és una 
comarca especial, donada la seva singular geografia, 
amb distàncies importants entre poblacions i centres 
educatius. A més, s’ha de tenir en compte que a La 
Selva hi ha un important nombre d’urbanitzacions, amb 
una població important, i amb una dispersió notable en 
el territori.

Per tant, des del govern català s’haurien d’impulsar me-
sures que garanteixin l’accés i la gratuïtat del transport 
escolar a totes les persones de la comarca de La Selva, 
independentment de si habiten en un nucli aïllat, o dis-
tant d’un centre educatiu, o si viuen en una urbanització 
allunyada del nucli urbà o d’una gran extensió.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

2. En el termini d’un any valorar la possibilitat d’am-
pliació d’aquest servei a altres municipis de la comarca 
de la Selva.»

Palau de Parlament, 11 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’ampliació 
de l’autoritat Territorial de la mobilitat 
a girona amb la totalitat dels municipis 
de la selva
Tram. 250-01530/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada 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’AMPliACió de l’AutoritAt 
territoriAl de lA MobilitAt (AtM) A lA totAlitAt dels 
MuniCiPis de lA CoMArCA de lA selvA

exPosiCió de Motius

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) a Girona 
va ser constituïda per acord de Govern amb data 25 de 
juliol del 2006, i publicat al DOGC amb número 4696 
d’11 d’agost del 2006. Entre les seves finalitats es troba 
coordinar el sistema de transport públic de viatgers, i 
constituir un sistema de tarifes comú.

Des de l’inici de l’ATM a Girona ha estat constituïda per 
la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, els consells 
comarcals del Gironès, Pla de l’Estany, la Selva i l’Ajun-
tament de Girona.

A la comarca de la Selva l’Autoritat Territorial de la 
Mobilitat no inclou a tots els municipis de la comar-
ca. Així, es dóna la circumstància que municipis de 
la Selva amb molta població com ara Blanes, Lloret 
de Mar, Tossa de Mar, Arbúcies o Sant Hilari Sacalm 
entre altres, no formen part d’aquest organisme, amb 
les limitacions en l’accés a un major nombre de línies 
de transport públic disponibles, o a unes millors tarifes 
que aquest fet comporta.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

Fascicle tercer
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el titular de l’autopista C-60, que uneix Mataró amb 
Granollers, per tal que instal·li:

1. Indicadors, que informin, permanentment, de l’estat 
del trànsit a l’interior del Túnel de Parpers, amb antela-
ció suficient a la seva entrada per a evitar als conductors 
que puguin quedar atrapats per les retencions en el tràn-
sit, tenint opció a fer un trajecte alternatiu.

2. Un repetidor de telèfon mòbil i un de ràdio dins el 
túnel, per tal que aquells conductors que no puguin evi-
tar les retencions i escollir cap altre trajecte, tinguin la 
possibilitat d’avisar dels retards causats pel trànsit; i 
alhora fer més suportable la incomoditat del viatge a 
causa del trànsit.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan 
Morell i Comas, diputat del G. P. CiU; Benet Maimí 
i Pou, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i Andreu, 
diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la creació 
d’una targeta de transport metropolità 
per als menors de trenta anys
Tram. 250-01533/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
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

ProPostA de resoluCió sobre lA CreACió d’unA novA 
tArjA Per Al trAnsPort MetroPolità (t-jove)

exPosiCió de Motius

Amb l’objectiu de fomentar l’ús del transport públic, 
millorar el Medi Ambient i com a mesura davant la 
crisi, es proposa la creació de l’anomenada T-Jove, tarja 
per al transport metropolità, per a ús de menors de 30 
anys.

La T-Jove, amb un cost de 300 euros anuals i durada 
també anual, seria una mesura important d’ajuda per al 
col·lectiu de població jove, sector dels més sensibles a 
patir l’actual conjuntura de crisi econòmica.

La mesura també fomentarà nous usuaris del transport 
públic, reduint conseqüentment el transport privat.

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a garantir la gratuïtat del transport escolar i el 
seu accés a totes la població escolar de la comarca de la 
Selva sigui quin sigui el seu municipi de residència.

Palau de Parlament, 11 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la instal-
lació de sistemes d’informació i de co-
municació al túnel de parpers i a l’auto-
pista c-60
Tram. 250-01532/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Joan Morell i Comas, 
Benet Maimí i Pou, i Josep Rull i Andreu, 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

Són molts els ciutadans de Mataró i comarca que per 
desplaçar-se diàriament al seu lloc de treball traves-
sen el Túnel de Parpers, com són moltes les persones 
que per feina o per qualsevol activitat, procedents de 
l’interior del país, arriben a Mataró i a la comarca del 
Maresme també per aquesta via.

Això ha fet que el túnel, inaugurat el 1995, hagi arribat 
a l’actualitat a una densitat de trànsit considerable, atès 
que també és l’única via ràpida lliure de peatge que 
uneix el Maresme amb altres comarques. Per tot això, 
en hores punta es poden produir retencions, que d’uns 
mesos cap aquí s’han agreujat a causa de les obres de 
l’autopista A-7 i de l’infrastructura del tren d’alta velo-
citat que s’estan realitzant al Vallès.

El govern de la Generalitat s’ha de preocupar pel be-
nestar dels seus ciutadans que fan diàriament o periò-
dicament aquest trajecte, així com per facilitar a altres 
persones l’accés a la comarca del Maresme i a la ciutat 
de Mataró per tal de fer una adequada promoció de la 
ciutat i comarca.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les gestions necessàries davant 
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Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
el traspàs a Catalunya dels recursos econòmics corres-
ponents per tal d’establir, d’acord amb les competències 
exclusives previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, un règim propi d’ajuts adaptat a la singularitat del 
mercat immobiliari català.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la negocia-
ció amb el govern de l’estat d’un millor 
tracte fiscal per als contractes de lloguer 
amb opció a compra
Tram. 250-01535/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de Medi AMbient i hAbi-
tAtge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Carles Sala i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

exPosiCió de Motius

L’habitatge segueix essent una de les preocupacions més 
importants dels catalans.

S’ha debatut àmpliament en els últims anys les difi-
cultats que tenen la gran majoria dels ciutadans per 
a accedir a un habitatge digne, ja sigui en règim de 
propietat o de lloguer, i, han estat creixents els grups 
en risc d’exclusió a accedir a un habitatge.

Així, joves, famílies amb rendes baixes o amb ingressos 
irregulars, famílies nombroses, famílies monoparentals 
o gent gran, en són els principals afectats.

Els preus del sòl i de l’habitatge segueix essent una rea-
litat utòpica que no pot ser assumible per a la majoria 
dels treballadors amb ingressos mitjos al nostres país, 
i no ha deixat d’incrementar-se l’esforç percentual de la 
renda familiar que ha de destinar-se a l’habitatge.

Facilitar l’accés a l’habitatge ha de ser una prioritat per 
a la totalitat de les Administracions públiques impli-
cades.

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a crear el nou 
títol de transport públic T-Jove, per a persones menors 
de 30 anys, i amb un cost únic de 300 euros anuals.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la negocia-
ció amb el govern de l’estat del traspàs 
dels recursos econòmics per a l’esta-
bliment d’un règim propi d’ajuts per a 
l’accés a l’habitatge
Tram. 250-01534/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de Medi AMbient i hAbi-
tAtge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Sala i Roca, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

exPosiCió de Motius

L’habitatge segueix essent una de les preocupacions més 
importants dels catalans.

S’ha debatut àmpliament en els últims anys les difi-
cultats que tenen la gran majoria dels ciutadans per a 
accedir a un habitatge digne, ja sigui en règim de propi-
etat o de lloguer, i, han estat creixents els grups en risc 
d’exclusió a accedir a un habitatge.

Així, joves, famílies amb rendes baixes o amb ingressos 
irregulars, famílies nombroses, famílies monoparentals 
o gent gran, en són els principals afectats.

Els preus del sòl i de l’habitatge segueix essent una re-
alitat utòpica que no pot ser assumible per a la majoria 
dels treballadors amb ingressos mitjos al nostres país, i 
no ha deixat d’incrementar-se l’esforç percentual de la 
renda familiar que ha de destinar-se a l’habitatge.

Facilitar l’accés a l’habitatge ha de ser una prioritat per 
a la totalitat de les Administracions públiques impli-
cades.

A Catalunya, ara fa un any s’ha signat el Pacte per l’Ha-
bitatge i s’ha aprovat la Llei pel Dret a l’Habitatge.

Però paral·lelament a aquesta signatura i aprovació, 
s’han incrementat les dificultats per part dels ciutadans 
per poder accedir a préstecs per finançar l’adquisició 
de l’habitatge.
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no ha deixat d’incrementar-se l’esforç percentual de la 
renda familiar que ha de destinar-se a l’habitatge.

Facilitar l’accés a l’habitatge ha de ser una prioritat per 
a la totalitat de les Administracions públiques impli-
cades.

A Catalunya, ara fa un any s’ha signat el Pacte per l’Ha-
bitatge i s’ha aprovat la Llei pel Dret a l’Habitatge.

Però paral·lelament a aquesta signatura i aprovació, s’ha 
incrementat les dificultats per part dels ciutadans per 
poder accedir a préstecs per finançar l’adquisició de 
l’habitatge.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir una 
línia d’ajuts a les famílies i unitats convivencials, per 
trams, que hagin vist reduïts els seus ingressos en els 
darrers dos anys, i que la quota de lloguer o el rebut 
hipotecari li suposi més del 30% dels ingressos de la 
unitat, i una línia més complerta per aquells la quota 
dels quals superi el 45% dels ingressos familiars. I que 
en especial es presti una atenció prioritària a les perso-
nes que es puguin qualificar com d’alta vulnerabilitat 
i/o víctimes d’assetjament immobiliari.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la creació 
d’un observatori de seguiment dels ter-
minis de pagament i de la morositat
Tram. 250-01537/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eConoMiA, finAnCes i Pres-
suPost

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:

ProPostA de resoluCió Per A lA CreACió d’un observA-
tori CAtAlà de seguiMent dels terMinis de PAgAMent i 
lA MorositAt

exPosiCió de Motius

Una de les conseqüències més negatives de l’actual crisi 
econòmica que estan patint empreses i famílies és la de 
la manca de liquiditat de moltes d’elles agreujada pel 

A Catalunya, ara fa un any s’ha signat el Pacte per l’Ha-
bitatge i s’han aprovat la Llei pel Dret a l’Habitatge.

Però paral·lelament a aquesta signatura i aprovació, s’ha 
incrementat les dificultats per part dels ciutadans per 
poder accedir a préstecs per finançar l’adquisició de 
l’habitatge.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
amb el Govern de l’Estat un tracte fiscal més atractiu 
per a tots aquells contractes de lloguer amb opció a 
compra, especialment pel que fa a l’IVA a repercutir  
a l’arrendatari fins que executi l’opció de compra.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una línia d’ajuts per a famílies, unitats 
convivencials i persones amb especials 
dificultats en el pagament del lloguer o 
la hipoteca
Tram. 250-01536/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de Medi AMbient i hAbi-
tAtge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Sala i Roca, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

exPosiCió de Motius

L’habitatge segueix essent una de les preocupacions més 
importants dels catalans.

S’ha debatut àmpliament en els últims anys les difi-
cultats que tenen la gran majoria dels ciutadans per a 
accedir a un habitatge digne, ja sigui en règim de propi-
etat o de lloguer, i, han estat creixents els grups en risc 
d’exclusió a accedir a un habitatge.

Així, joves, famílies amb rendes baixes o amb ingressos 
irregulars, famílies nombroses, famílies monoparentals 
o gent gran, en són els principals afectats.

Els preus del sòl i de l’habitatge segueix essent una re-
alitat utòpica que no pot ser assumible per a la majoria 
dels treballadors amb ingressos mitjos al nostres país, i 
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diferents sectors econòmics i en les administracions pú-
bliques, així com l’elaboració d’informes sobre l’evolu-
ció de la morositat.»

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de Diputat del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

proposta de resolució el requeriment 
al govern de l’estat d’ajuts per als mu-
nicipis afectats pel temporal del 26 de 
desembre
Tram. 250-01538/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Crespo i Llo-
bet, 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

El passat 26 de desembre un temporal de llevant va 
afectar greument la zona de la Costa Brava. Els mu-
nicipis de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, ubi-
cats a la Costa Brava sud i que pertanyen a la comarca 
de la Selva, han estat víctimes d’aquest temporal. Els 
municipis han patit inundacions d’establiments i apar-
caments, carrers, destrosses en el mobiliari urbà, en 
establiments comercials i de restauració, destrosses en 
vehicles, en embarcacions tant d’esbarjo com de pesca i 
la conseqüent desaparició de platges i passejos marítims 
d’aquests municipis turístics.

Un temporal d’aquestes dimensions té pocs precedents, 
i són difícils de preveure, fet que provoca la impossi-
bilitat de prendre mesures per prevenir destrosses com 
les anteriorment mencionades. Davant de situacions ad-
verses com les viscudes i donada la rapidesa amb la que 
succeeixen, els cossos i forces de seguretat i salvament 
han de prioritzar, tal i com han fet, la seguretat de les 
persones. Malgrat la feina feta per les policies locals, 
Mossos d’Esquadra, bombers i membres dels grups de 
protecció civil, salvar bens materials és una tasca quasi 
impossible.

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 Generalitat a 
demanar al Govern de l’Estat, en les competències que 
li són pròpies, subvencions i ajuts de caràcter extraordi-

fet que les entitats financeres practiquen una política 
molt restrictiva pel que fa al finançament de l’activitat 
empresarial.

En aquesta situació un augment de la morositat genera 
importants càrregues financeres, administratives i pro-
blemes de liquiditat que no només pertorben l’activitat 
habitual de les mateixes, sinó que en la conjuntura ac-
tual en poden arribar a amenaçar la continuïtat de l’acti-
vitat, especialment si qui es veu afectat per la morositat 
són les petites i mitjanes empreses, els autònoms o els 
professionals.

Les dades de conjuntura indiquen que en un any la mo-
rositat s’ha duplicat entre les empreses espanyoles i el 
propi Institut Nacional d’Estadística (INE) assenyala 
que més d’un 5% dels efectes comercials vençuts no es 
van abonar en termini o com la morositat en el paga-
ment de crèdits ja arriba a màxims històrics.

La disminució de la liquiditat s’agreuja encara més a 
causa d’uns terminis de cobrament de clients, molt di-
latats. D’acord amb dades fetes públiques en un estudi 
d’una organització empresarial catalana, en el conjunt 
de l’Estat a l’any 2008 el termini mitjà de pagament se 
situa en 94 dies quan la mitjana europea se situa en els 
55,5 dies i als països nòrdics es redueix encara més fins 
a situar-se en els 30-40 dies.

L’endarreriment en els terminis de pagament també 
afecta les administracions públiques. Les majors difi-
cultats pressupostàries comporten un allargament dels 
terminis de pagament, allargament que té efectes nega-
tius en les empreses afectades.

En un recent informe presentat per la patronal PIMEC 
indica que si al conjunt d’Europa el termini de paga-
ment en el sector públic se situa en 65,3 dies en el cas 
de la Generalitat aquest termini pot arribar allargar-se 
entre 200 a 230 dies.

En aquestes circumstàncies les empreses es veuen obli-
gades a assumir un paper que no els hi pertoca com és 
el de finançar l’activitat de l’administració catalana, en 
un període màxim a la restricció de la liquiditat.

Una de les mesures que pot ajudar a reduir els terminis 
de pagament és donar publicitat a aquests retards des 
d’un organisme tutelat per la Generalitat. En aquest sen-
tit, una possible mesura seria la creació d’un observatori 
oficial de la morositat de Catalunya que informés sobre 
l’evolució dels terminis de pagament.

Per a evitar que les demores en el pagament de l’admi-
nistració catalana es puguin convertir en un problema 
per al sector productiu català, 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 impulsar la creació d’un Observatori català de 
seguiment de la morositat i dels terminis de pagament, 
dins el departament competent en matèria d’economia. 
Aquest observatori estarà participat per la Generalitat, 
per les cambres de comerç i organitzacions empresari-
als més representatives, i tindrà com a funcions pròpies 
l’anàlisi i publicació dels terminis de pagament en els 
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recuperar el seu paisatge, platges, i mobiliari urbà amb 
la màxima brevetat possible.

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Crespo i Llobet
Portaveu del G.P CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’atorga-
ment d’ajuts i l’establiment d’una línia 
de crèdits tous per a l’empresariat afec-
tat pel temporal del 26 de desembre
Tram. 250-01540/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Crespo i Llo-
bet, 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

El passat 26 de desembre un temporal de llevant va 
afectar greument la zona de la Costa Brava. Els mu-
nicipis han patit inundacions d’establiments i apar-
caments, carrers, destrosses en el mobiliari urbà, en 
establiments comercials i de restauració, destrosses  
en vehicles, en embarcacions tant d’esbarjo com de 
pesca i la conseqüent desaparició de platges i passejos 
marítims d’aquests municipis turístics.

Un temporal d’aquestes dimensions té pocs precedents, 
i són difícils de preveure, fet que provoca la impossi-
bilitat de prendre mesures per prevenir destrosses com 
les anteriorment mencionades. Davant de situacions ad-
verses com les viscudes i donada la rapidesa amb la que 
succeeixen, els cossos i forces de seguretat i salvament 
han de prioritzar, tal i com han fet, la seguretat de les 
persones. Malgrat la feina feta per les policies locals, 
Mossos d’Esquadra, bombers i membres dels grups de 
protecció civil, salvar bens materials és una tasca quasi 
impossible.

En el cas concret dels empresaris i comerciants s’han 
vist afectats per inundacions en els comerços, establi-
ments turístics com hotels i restaurants també han pa-
tit les conseqüències del temporal amb la pèrdua de 
mobiliari, maquinaria i destrosses en els establiments. 
El sector del mar també ha sofert danys elevats; d’una 
banda els propietaris d’embarcacions de pesca i d’altra 
embarcacions de transport marítim de passatgers han 
vist les seves embarcacions esmicolades.

Malgrat que els empresaris compten amb assegurances, 
moltes vegades aquestes no cobreixen els desperfectes 
causats per causes meteorològiques. Així mateix, el ni-

nari, per tal que els municipis afectats puguin refer les 
platges i paisatge malmès arrel del temporal del passat 
dia 26 de desembre.

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Crespo i Llobet
Portaveu del G.P CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’atorga-
ment d’ajuts als municipis afectats pel 
temporal del 26 de desembre
Tram. 250-01539/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Crespo i Llo-
bet, 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

El passat 26 de desembre un temporal de llevant va afec-
tar greument la zona de la Costa Brava. Els municipis de 
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, ubicats a la Costa 
Brava sud i pertanyents a la comarca de la Selva, han 
estat víctimes d’aquest temporal. Els municipis han patit 
inundacions d’establiments i aparcaments, carrers, des-
trosses en el mobiliari urbà, en establiments comercials 
i de restauració, destrosses en vehicles, en embarcacions 
tant d’esbarjo com de pesca i la conseqüent desaparició 
de platges i passejos marítims d’aquests municipis tu-
rístics.

Un temporal d’aquestes dimensions té pocs precedents, 
i són difícils de preveure, fet que provoca la impossi-
bilitat de prendre mesures per prevenir destrosses com 
les anteriorment mencionades. Davant de situacions ad-
verses com les viscudes i donada la rapidesa amb la que 
succeeixen, els cossos i forces de seguretat i salvament 
han de prioritzar, tal i com han fet, la seguretat de les 
persones. Malgrat la feina feta per les policies locals, 
Mossos d’Esquadra, bombers i membres dels grups de 
protecció civil, salvar bens materials és una tasca quasi 
impossible.

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, dins el marc 
de les competències que li són pròpies, a atorgar sub-
vencions i ajuts extraordinaris als municipis afectats pel 
temporal del 26 de desembre passat, per tal que puguin 
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Els serveis d’emergència han realitzat a tota Catalunya 
més de 600 intervencions. D’aquestes més de 180 ac-
tuacions varen produir-se en els municipis de la Costa 
Brava. Les poblacions més afectades han estat l’Esca-
la, Platja d’Aro, Tossa de Mar, Blanes, entre altres. Els 
danys ocasionats han afectat tant a comerciants, com a 
empresaris del sector del turisme, així com a pescadors 
i armadors, als que els desperfectes ha representat im-
portants pèrdues.

Els fronts marítims, incloent els passeigs marítims, 
d’aquestes localitats han estat els elements més mal-
mesos pel temporal. Més de 100 metres del passeig 
marítim de L’Escala, i una important zona del passeig 
marítim de Blanes s’han enfonsat pels forts cops de mar. 
Els establiments comercials i restaurants més pròxims 
al mar s’han vist també afectats per les precipitacions 
ocasionant inundacions que deixen importants des-
perfectes al sector turístic tan important per aquestes 
comarques. Altres instal·lacions han estat també afecta-
des pel temporal com el pàrking subterrani del passeig 
marítim de Blanes.

Els danys provocats pels temporal sobrepassen en molt 
la capacitat dels ajuntaments per fer front a la seva re-
paració. Moltes instal·lacions i mobiliari municipal, així 
infraestructures d’aquestes poblacions han estat afectats 
i els pressupostos municipals difícilment podran assu-
mir la reparació de tot el que s’ha perdut. Els fenòmens 
meteorològics d’aquestes característiques no són res-
ponsabilitat del Govern però si que és responsabilitat 
seva les condicions amb les quals els municipis les han 
de suportar i afrontar, en aquest cas com hem pogut 
comprovar no sempre és així, ja que els incompliments 
i retards en la millora de moltes de les infraestructures 
necessàries per evitar aquests desastres són la causa 
dels danys desmesurats que la tempesta de llevant dels 
passats dies ha ocasionat.

En ocasions anteriors en que s’han produït situacions 
similars, l’administració ha establert ajuts i subvencions 
tant a les administracions com als particulars afectats. 
Cal recordar els importants aiguats de l’any 2000 en que 
no només l’administració de la Generalitat va ajudar als 
municipis afectats sinó que l’administració de l’Estat, 
per mitjà del Reial Decret Llei 3/2001, de 9 de febrer, 
va establir beneficis fiscals pels afectats, línies de crèdit, 
ajuts d’emergència, i una línia de subvencions de tres 
milions d’euros pels ajuntaments afectats.

Per tots 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 Ge-
neralitat a:

1. Crear una línia d’ajuts i subvencions dirigida a les 
administracions locals per tal de finançar les actuaci-
ons d’emergència de restabliment dels serveis bàsics 
de competència municipal afectats pel temporal que ha 
afectat a diversos municipis de la Costa Brava.

2. Crear una línia d’ajuts i subvencions dirigida a les 
administracions locals per tal de finançar la reposició 
dels bens, instal·lacions i mobiliari urbà municipal da-

vell de destrossa és molt alt i la despesa per reposar els 
establiments, embarcacions i material serà molt eleva-
da. El turisme és una activitat que aporta més del 12% 
del PIB a Catalunya, i que en aquests moments precisa 
especialment del suport econòmic de l’administració 
catalana, per tal de que aquests empresaris no es vegin 
abocats a tancar les portes dels seus negocis i/o esta-
bliments.

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 Generalitat a 
atorgar subvencions i ajuts extraordinaris a l’empresariat 
afectat pel temporal del 26 de desembre així com esta-
blir una línia de crèdits tous per tal que en la màxima 
brevetat possible aquests empresaris puguin tornar a 
reiniciar la seva activitat.

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Crespo i Llobet
Portaveu del G.P CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’una línia d’ajuts i subvencions 
per als municipis de la costa brava 
afectats pel temporal del 26 de desem-
bre
Tram. 250-01541/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 37786 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Josep Enric Millo i Rocher diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els article 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució, per 
tal que sigui substanciada davant la comissió d’Afers 
Institucionals

exPosiCió de Motius

Durant els dies 26 i 27 de desembre de 2008, Catalunya 
ha patit un dels seus pitjors temporals que ha afectat a 
gran part del nostre territori. Una de les zones més afec-
tades ha estat sens dubte el litoral, en concret, el litoral 
de les comarques gironines. Algunes poblacions de la 
Costa Brava més afectades per el temporal de llevant 
han hagut de suportar fortes precipitacions, que han 
arribat als 170 litres per metre quadrat, així com també 
per importants ratxes de vent de fins a 85 quilometres 
per hora.
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pròxims al mar s’han vist també afectats per les pre-
cipitacions ocasionant inundacions que deixen impor-
tants desperfectes al sector turístic tan important per 
aquestes comarques. Altres instal·lacions han estat 
també afectades pel temporal com el pàrking subter-
rani del passeig marítim de Blanes.

Els fenòmens meteorològics d’aquestes característi-
ques no són responsabilitat del Govern però si que és 
responsabilitat seva les condicions amb les quals els 
municipis les han de suportar i afrontar, i en aquest cas 
com hem pogut comprovar no sempre és així, ja que 
s’ha produït importants incompliments i retards en la 
millora de moltes de les infraestructures necessàries per 
evitar aquests desastres. Aquest és el cas del municipi 
de Blanes, on el temporal ha tingut una forta incidència 
en el seu passeig marítim, així com en el seu propi port. 
Tal i com ha reconegut el Govern de la Generalitat és 
necessari executar diverses obres amb l’objectiu d’am-
pliar el port de Blanes, així com millorar el dic d’abril. 
Tanmateix és necessari dur a terme la millora i arran-
jament de la platja de s’Abanell per part del Govern 
de l’Estat. Sens dubte amb aquestes millores i noves 
infraestructures, l’afectació de nous temporals tindrien 
una menor afectació en les zones més pròximes a la 
costa del municipi de Blanes.

Per tots 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 Ge-
neralitat a:

1. Demanar al Govern de l’Estat, que de manera urgent, 
executi el Pla d’Obres de millora i arranjament de la 
Platja de s’Abanell al municipi de Blanes.

2. Executar de manera urgent les obres de millora del 
Port de Blanes, per tal d’evitar que en una altre situació 
de temporal de pluja i vent, es tornin a produir els danys 
i destrosses com els provocats pel temporal de llevant 
del dies 26 i 27 de desembre de 2008.

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2008

Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet Navarro,  
Josep Enric Millo i Rocher

nyat com a conseqüència del temporal que ha afectat a 
diversos municipis de la Costa Brava.

3. Demanar al Govern de l’Estat la creació d’una línia 
d’ajuts i beneficis pels ajuntaments i particulars afectats 
pel temporal que ha afectat a diversos municipis de la 
Costa Brava.

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2008

Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher

proposta de resolució sobre el reque-
riment al govern de l’estat perquè exe-
cuti el pla d’obres de millorament i ar-
ranjament de la platja de s’albanell i del 
port de blanes (selva)
Tram. 250-01542/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 37787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt i Josep Enric 
Millo i Rocher diputat, d’acord amb allò que preve-
uen els article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió de Política Ter-
ritorial.

exPosiCió de Motius

Durant els dies 26 i 27 de desembre de 2008, Catalunya 
ha patit un dels seus pitjors temporals que ha afectat a 
gran part del nostre territori. Una de les zones més afec-
tades ha estat sens dubte el litoral, en concret, el litoral 
de les comarques gironines. Algunes poblacions de la 
Costa Brava més afectades per el temporal de llevant 
han hagut de suportar fortes precipitacions, que han 
arribat als 170 litres per metre quadrat, així com també 
per importants ratxes de vent de fins a 85 quilometres 
per hora.

Les poblacions més afectades han estat l’Escala, Platja 
d’Aro, Tossa de Mar, Blanes, entre altres. Els danys oca-
sionats han afectat tant a comerciants, com a empresaris 
del sector del turisme, així com a pescadors i armadors, 
als que els desperfectes ha representat importants pèr-
dues.

Els fronts marítims, incloent els passeigs marítims, 
d’a questes localitats han estat els elements més mal-
mesos pel temporal. Més de 100 metres del passeig 
marítim de L’Escala, i una important zona del pas-
seig marítim de Blanes s’han enfonsat pels forts cops 
de mar. Els establiments comercials i restaurants més 
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proposta de resolució sobre l’incre-
ment de les tarifes del transport públic 
de l’àrea metropolitana de barcelona 
per al 2009
Tram. 250-01544/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 37970 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment i Josep Llobet Navarro, Portaveu adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió de Política Territorial.

exPosiCió Motius

Els transports públics són un dels principals elements 
vertebradors del territori, això comporta la necessitat 
de comptar amb un sistema de transports d’una gran 
qualitat i que respongui a les necessitats dels usuaris i 
del territori pel 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 necessitat que milers 
de ciutadans tenen d’utilitzar-la dia rere dia pels seus 
desplaçaments habituals. Com no podia ser d’una altra 
manera, 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’objectiu 
d’eficiència financera del prestador del servei i per la 
capacitat econòmica dels 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 xarxa 
de transport públics de l’àrea metropolitana de Barcelo-
na ha augmentat de forma reiterada. El preu del títol de 
transport integrat més utilitzat, l’abonament T-10 (pri-
mera zona) en els últims sis anys ha pujat un 32,75 per 
cent. Per només aquest any, la T-10 ha sofert la seva ma-
jor pujada de preu, un 6,94%. En aquest sentit, aquesta 
pujada, representa el major increment de preu respecte 
del cost de tots el títols del sistema tarifari integral.

L’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), en la 
reunió del seu Consell d’Administració va aprovat per 
l’any 2009 un nou increment de les seves tarifes. En 
aquest cas, la tarifa mitjana ponderada per al conjunt del 

proposta de resolució sobre la inclusió 
de places de batxillerat a l’institut d’edu-
cació secundària del barri de sant sal-
vador, de Tarragona
Tram. 250-01543/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, 
Joan Miquel Nadal i Malé, i Meritxell Ruiz i Isern, di-
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

exPosiCió de Motius

El barri de Sant Salvador a Tarragona fa molt temps 
espera la construcció de l’Institut d’Ensenyament Se-
cundari (IES). Inicialment aquest institut comprenia 
tant l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) com el 
Batxillerat, i ara la Generalitat ha anunciat que tan sols 
oferirà places d’ESO.

Ja fa molts anys que aquest barri, disposa d’un centre 
educatiu insuficient, on any rere any els seus usuaris han 
vist afegir barracons prefabricats per suplir les man-
cances d’aules, a la vegada que es va reduint l’espai 
d’esbarjo.

La població de Sant Salvador i Sant Ramon creixen 
cada cop més, a més tenint en compte la ubicació d’una 
propera Àrea Residencial Estratègica al municipi dels 
Pallaresos i Tarragona.

La ciutat de Tarragona, no té precisament sobrant de 
places de batxiller. En aquest sentit les dades de la pre-
inscripció i matrícula als tres IES del centre de la ciutat, 
fan que sigui urgent la construcció d’un nou IES, on 
evidentment s’ofereixin places de batxiller.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a incloure 
oferta de places de batxillerat al nou IES del barri de 
Sant Salvador que preveu construir la Generalitat en 
aquest indret de Tarragona, per poder donar sortida al 
dret dels veïns de barri a que els seus fills puguin tenir 
l’opció de poder seguir els seus estudis en el seu àmbit.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Joan Miquel 
Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU; Meritxell Ruiz 
i Isern, diputada del G. P. de CiU
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proposta de resolució sobre la conne-
xió ferroviària de la terminal sud de l’ae-
roport de barcelona
Tram. 250-01545/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 37971 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, Santi Rodríguez 
i Serra, Diputat, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent proposta de resolució, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió de Política Territorial.

exPosiCió de Motius

L’Aeroport de El Prat - Barcelona és el segon d’Espanya 
i el vuitè aeroport d’Europa en nombre de passatgers. 
Durant l’any 2007 per aquest aeroport van passar més 
de trenta milions de passatgers i es van realitzar més de 
350.000 operacions. Amb l’objectiu de continuar crei-
xent i augmentant la seva capacitat d’actuació, s’està 
executant el que es coneix com el Pla Director de Bar-
celona. Tal i com preveu aquest pla, s’està construint 
la nova Terminal-Sud que es posarà en marxa durant 
l’estiu de 2009.

L’accés i la comunicació amb les actuals infraestructu-
res del Aeroport de El Prat - Barcelona està garantida, 
però la entrada en funcionament de la nova terminal 
exigeix que tant les comunicacions internes com les de 
la resta de terminals amb la xarxa viària i ferroviària 
estiguin preparades a data de la seva inauguració.

La nova terminal exigeix un nou enllaç ferroviari que 
doni resposta a les seves noves necessitats. El projecte 
de portar els trens de rodalies de RENFE fins a la nova 
T-Sud a través d’un túnel mixt està previst i en execu-
ció, encara que fa més d’un any y mig que les obres es 
troben paralitzades.

La complexitat de les obres i la possible afectació de les 
mateixes a les operacions habituals del trànsit aeri, són 
amb tota probabilitat els problemes que provoquen en 
entre l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) i AENA no hi hagi un acord en com s’han de 
construir les línies i instal·lacions ferroviàries sota la 
nova terminal i sota les pistes del propi aeroport per-
què en cap cas, puguin veure’s afectades les operacions 
aeronàutiques.

Les característiques del sòl en el que cal actuar, i la pre-
sència de les pistes del aeroport, i en concret de la pista 

sistema de la xarxa de transport de l’àrea metropolitana 
de Barcelona s’ha incrementat en un 4,75%. Aquest in-
crement però no és igual en tots els títols de transports. 
Mentre que la T-10 (zones 1 i 2) representen el major 
augment, un 6,94% respecte l’any anterior, l’abonament 
T-FAMILIAR (zona 5) és el títol de transport que menys 
incrementa el seu cost, un 3,33%.

Aquestes dades contrasten amb la previsió realitzada pel 
Govern de IPC. Segons aquesta previsió l’IPC per l’any 
vivent serà d’un 2%. L’augment de les tarifes del trans-
port en els últims anys sempre ha estat per sobre de les 
previsions de l’IPC. Pel 2009, l’augment del preu dels 
transports supera en un 2,75 punts la previsió d’augment 
de l’índex de preus al consum. Un dels motius al·legats 
per a justificar la pujada dels preus del transport públic 
ha estat l’increment dels preus dels carburants i combus-
tibles. És evident que l’increment del carburant afecta 
de forma clara al preu del transport públic, però l’incre-
ment del carburant és el mateix per a tots els transports 
públics existents a l’Estat espanyol. En canvi l’augment 
dels preus no és el mateix. Barcelona continua tenint, i 
amb diferència, un dels transport públic més cars d’Es-
panya. Fins a octubre l’IPC de carburants i combustibles 
era del 8,9%, però la darrera dada del 2008 mostra que 
en el darrer any el preu del combustible ha decrescut en 
un 4%, la qual cosa no justificaria a dia d’avui l’incre-
ment acordat de les tarifes del transport públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).

Totes aquestes circumstàncies juntament amb la greu 
i complicada situació econòmica que estant patint les 
famílies catalanes farà que l’any 2009 les famílies hagin 
de destinar una major part del pressupost familiar per 
financiar la necessitat d’utilitzar els transports públics 
en els seus desplaçaments habituals.

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 continu i 
desmesurat del preu del transport a Barcelona no fomen-
ta 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 estan fomentant la utilització dels mitjans de 
transports privats.

Per aquests 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 que, atesa la participació de la Generalitat en els 
òrgans de govern de l’Autoritat del Transport Metropo-
lità (ATM), impulsi la revisió de l’acord d’increment de 
les tarifes del transport públic metropolità per al 2009, 
per tal que l’increment no superi la previsió de l’incre-
ment de preus al consum (IPC), i es fixi aquest criteri 
per als propers anys.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet Navarro
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proposta de resolució sobre la parada 
dels trens de la línia 2 de rodalia a l’es-
tació del prat de llobregat (baix llobre-
gat)
Tram. 250-01546/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 37972 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió de 
Política Territorial.

exPosiCió de Motius

A la regió metropolitana de Barcelona, actualment vi-
uen més de quatre milions i mig de persones, és a dir, 
més del seixanta per cent de la població total de Cata-
lunya. La població en aquesta regió es concentra a la 
ciutat de Barcelona, així com també en el seu entorn, 
el que es coneix com a àrea metropolitana o corones 
de Barcelona.

En els últims anys s’està observant un progressiu des-
plaçament de la població resident a Barcelona cap als 
municipis del seu entorn. Aquest fenomen és fruit de 
diversos factors, però principalment l’encariment del 
preu de l’habitatge i la mobilitat dels llocs de treball des 
de Barcelona cap a la resta de l’àrea metropolitana són 
algunes d’aquestes causes. La distribució dels llocs de 
treball a la regió metropolitana de Barcelona evidència 
que un 31% es troba al que coneixem com a segona 
corona, un 26% a la primera, i el 43% a la ciutat de 
Barcelona.

Cada cop hi ha més ciutadans que marxen de la primera 
corona metropolitana cap a la segona per a establir en 
aquesta zona la seva residència habitual. Aquest feno-
men, però, és més molt habitual en ciutadans que viuen 
a Barcelona o al seu entorn metropolità més immediat i 
es traslladen cap a les poblacions situades més sud. Per 
tal que aquesta realitat no suposi un greu perjudici és 
necessari que les infraestructures, i més necessàriament 
els mitjans de transport públic han d’estar preparats i 
han de respondre a les necessitats reals de la població.

El mitjà de transport públic que més servei proporciona 
en aquests desplaçaments i que més utilitat proporciona 
és el tren, és a dir, RENFE, a través del seu servei de 
Rodalies. Concretament RENFE disposa d’una línia  
de rodalies que dona servei al trajecte que uneix les 

central, obliga a adoptar totes les mesures necessàries 
que garanteixin tant la seguretat en la pròpia obra, així 
com en l’exterior, i en concret, la seguretat del trànsit 
aeri del aeroport més important de Catalunya.

Amb la posada en marxa d’aquesta nova terminal el 
nombre de passatgers anuals podrà arribar als més de 
cinquanta milions. Un augment important que exigeix 
facilitar i assegurar l’accés, així com millorar la comu-
nicació del aeroport amb les ciutats més pròximes.

L’arribada dels serveis d’aquesta línia de rodalies de 
RENFE estava previst que es produís per a finals  
de 2009, poc temps després de la inauguració de la nova 
terminal. Però d’acord amb l’actual desenvolupament de 
les obres tot indica que aquest termini s’incomplirà, per 
la qual cosa és necessari articular una alternativa que 
possibiliti i faciliti la connexió i el trasllat dels usuaris 
de la T-Sud a les terminals actuals.

La manca del compliment de la data fixada pot suposar 
un greu perjudici, tant als passatgers, així com també 
pels interessos de l’Aeroport, ja que no disposarà de les 
comunicacions adequades ni necessàries que correspo-
nent a un aeroport d’aquesta categoria.

Per tots 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 realitzar, davant l’ADIF i el Govern de l’Estat, 
totes les gestions necessàries per a:

1. Solucionar, en el termini de temps més breu possi-
ble, els problemes tècnics i de seguretat aeroportuària 
per les que es mantenen paralitzades les obres de cons-
trucció de la connexió ferroviària de la futura terminal  
T-Sud dels Aeroport de El Prat - Barcelona amb la resta 
de terminals i la ciutat de Barcelona.

2. Garantitzar que les obres del projecte de portar els 
trens de rodalies fins a la nova T-Sud del Aeroport de El 
Prat - Barcelona, finalitzaran dins del termini previst, 
és a dir, a finals de 2009

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2008

Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet Navarro,  
Santi Rodríguez i Serra
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ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar les gestions oportunes davant l’Admi-
nistrador de Infraestructures Ferroviàries (ADIF), i el 
Ministeri de Foment, amb l’objectiu de trobar la solució 
als problemes tècnics que, actualment, impossibiliten 
que la C2 de Rodalies de RENFE tingui parada a l’es-
tació de El Prat de Llobregat.

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2008

Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet Navarro

proposta de resolució sobre la cons-
trucció i la posada en funcionament 
d’una residència per a malalts d’alzhe-
imer al prat de llobregat (baix llobre-
gat)
Tram. 250-01547/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 37973 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt i Rafael López i 
Rueda diputat, d’acord amb allò que preveuen els article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent proposta de resolució, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió de Benestar i Immigració.

exPosiCió de Motius

La malaltia de l’Alzheimer és una patologia que cada 
dia més ciutadans de Catalunya sofreixen. Segons les 
últimes dades disponibles més de 51.000 catalans patei-
xen aquesta terrible malaltia i més de 75.000 persones 
estan afectats per algun altre tipus de demència. L’afec-
tació d’aquesta malaltia es produeix principalment a la 
gent gran, el que provoca una degeneració que en molts 
casos les famílies es veuen obligades a ingressar-les 
en residències o centres en els que rebran l’atenció que 
requereixen les persones que pateixen aquesta degene-
ració psíquica.

Actualment, a Catalunya hi ha diversos tipus de centres 
que tenen per objectiu crear una xarxa d’atenció a les 
persones grans que pateixen aquesta malaltia. Hi ha 
des de centres tutelats pel Departament d’Acció Social 
i Ciutadania, així com centres sociosanitaris depenents 
del Departament de Salut. Però és coneguda l’existència 
de llargues llistes d’espera que a la pràctica impossibi-
liten l’accés a una plaça de titularitat pública en algun 
d’aquests tipus de centres.

poblacions de tota la franja costanera del sud de Bar-
celona amb Maçanet, passant per la capital catalana. 
Aquesta línia discorre per diverses ciutat i poblacions, 
entre elles, El Prat de Llobregat.

Aquesta ciutat del Baix Llobregat és un dels municipis 
en el que més repercussió ha tingut i continua tenint 
el fenomen de desplaçament de la seva població cap 
a altres municipis, i molt concretament cap al sud. És 
freqüent, i cada any, el cens així ho demostra, trobar 
ciutadans que traslladen la seva residència habitual de 
El Prat de Llobregat cap a poblacions del Garraf o del 
Baix Penedès, però que continuen tenint el seu lloc de 
treball a El Prat o en les seves immediacions. O vice-
versa que continuen tenint la seva residència en aquesta 
població, però que el seu lloc de treball es troba en el 
Garraf o a les comarques pròximes.

L’actual línia C2 que connecta Sant Vicenç de Calders 
amb Maçanet, no té parada a l’estació de El Prat de Llo-
bregat, el que impossibilita que pugui representa un mit-
jà de transport d’aquesta ciutat del Baix Llobregat amb 
les poblacions que es troben situades al llarg d’aquesta 
la línia de ferrocarril, sense haver de realitzar cap tipus 
de transbordament. A aquesta situació se l’ha de sumar 
el caràcter intermodal que representarà la futura estació 
de El Prat de Llobregat. En aquesta estació confluiran 
diversos mitjans de transport ferroviaris, des de roda-
lies de RENFE a la circulació del trens d’alta velocitat, 
passant per les línies L1 i L9 de metro.

Amb aquests serveis, l’estació de El Prat de Llobregat 
representarà un important nus de comunicació, en el 
que haurà d’estar present el major número de línies pos-
sibles, així com també per altra banda, totes aquestes 
línies hauran de tenir parada en aquesta estació. En el 
futur quan l’estació de El Prat de Llobregat estigui al 
seu ple rendiment, la C2 de RENFE serà l’única línia 
de rodalies que no tindrà parada en aquesta estació, el 
que des del punt de vista de la intermodalitat no serà 
del tot efectiu.

Durant la construcció de la línia del tren d’alta velocitat, 
la C2 va tenir parada, però un cop concloses aquestes 
obres, ADIF va tornar a deixar a El Prat de Llobregat 
sense parada de la C2, retornant a l’estat anterior a les 
obres del AVE. Segons L’Administrador d’Infarestruc-
tures Ferroviàries aquesta decisió es va adoptar per 
problemes tècnics.

La tècnica i els sistemes constructius en els últims anys 
han avançant d’una forma tant extraordinària, que han 
fet possible la construcció i la posada en marxa d’in-
fraestructures que fa pocs anys eren impensables. Els 
problemes tècnics que a dia d’avui impossibiliten que 
la C2 tingui parada a El Prat de Llobregat podrien ser 
subsanats per tal de fer possible que els combois que 
transiten per aquesta línia puguin tenir parada en aques-
ta localitat, el que sens dubte milloraria la mobilitat de 
la zona, així com reduiria notablement el temps d’espera 
dels seus usuaris, ja que amb les mateixes línies s’aug-
mentaria la freqüència de trens que passen per aquesta 
estació.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,
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proposta de resolució sobre la dotació 
amb els recursos econòmics necessa-
ris de les partides pressupostàries del 
departament d’agricultura, alimentació 
i acció rural corresponents al contracte 
global d’explotació i al relleu generacio-
nal al camp
Tram. 250-01548/08

Presentació
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. 37974 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145.3 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució sobre la 
implementació de recursos per als Contractes Globals 
d’Explotació:

exPosiCió de Motius

El Contracte Global d’Explotació (CGE) ha significat 
un avenç en la gestió del sòl agrari productiu a Catalu-
nya en la mesura que esdevé un instrument específic i 
únic per a l’aplicació de mesures de producció, de con-
servació patrimonial del camp agrícola i d’aplicació de 
tècniques mediambientals.

El CGE minimitza la burocràcia de les relacions entre 
l’administració i els agricultors en el mutu reconeixe-
ment i acceptació de les condicions productives que s’hi 
incorporen.

Cada cop més, els agricultors catalans s’adhereixen 
al Contracte Global d’Explotació, perquè es percep 
com l’eina que auxilia la modernització, la millora de 
la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions 
catalanes.

D’acord amb els criteris generals segons els quals s’ha 
decretat l’administració dels CGEs, l’Administració ca-
talana ha de reconèixer en temps i forma les obligacions 
de pagament que li són inherents, alhora que els agricul-
tors han de vetllar pel compliment de les seves pròpies. 
Els recursos públics destinats al sosteniment dels Con-
tractes Globals d’Explotació en els exercicis immedia-
tament precedents i en l’actual es mostren insuficients 
per donar resposta, des de les partides pressupostàries 
corresponents, a la demanda contractual existent i a la 
previsible, el que pot forçar la gestió pressupostària del 
DAR a modificacions que afectaran altres partides de 
recursos igualment necessàries per a la resposta als seus 
objectius.

Davant la manca de places públiques suficients en aten-
ció al gran número de persones que necessiten ingressar 
en aquests centres, moltes famílies es veuen obligades 
a fer ús dels centres privats. Aquests tipus de centres, 
però, com és evident tenen un alt cost, per la qual cosa 
molts dels afectats per demències en general, y per 
l’Alzheimer en particular, es veuen exclosos pels ser-
veis que han de rebre per manca del capital necessari 
per accedir a aquests tipus de centres.

Els familiars dels malalts d’Alzheimer davant aquesta 
situació s’han vist en l’obligació de obrir centres en els 
seus familiars puguin ser atesos, ja bé sigui a través 
de centres de dia, o estades permanents. Un exemple 
d’aquesta situació és l’Associació de Familiars de Ma-
lalts d’Alzheimer del Baix Llobregat. Aquesta associa-
ció ha estat la impulsora dels centres Alois, que funci-
onen com a centre de dia per a estimular als malalts, el 
que sens dubte representa una descarrega per a les seves 
famílies. En la comarca del Baix Llobregat, aquesta as-
sociació té en funcionament dos centres, un a Cornellà 
i un altre a El Prat de Llobregat. Fa pocs dies, a més, 
el centre d’aquest darrer municipi ha ampliat les seves 
instal·lacions.

Però encara aquests centres, al igual que les famílies, 
degut a la manca de recursos, es veuen impossibilitats a  
la obertura d’una centre per a l’atenció permanent als 
malalts d’Alzheimer, on poder atendre les necessitats 
d’aquestes persones, d’un forma continuada i no només 
durant unes hores del dia.

És necessari que des de la Generalitat de Catalunya es 
fomenti aquest tipus de centres, mitjançant la seva col-
laboració, així com també amb la construcció i posterior 
posada en marxa de centres residencials de titularitat 
pública que contribueixen a facilitar l’accés a aquests 
centres als malalts que actualment es veuen privats per 
el seu alt cost mensual.

Per tots 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 iniciar els tràmits necessaris que tinguin per 
objectiu la construcció i la subsegüent posada en marxa 
a El Prat de Llobregat d’una residència, d’àmbit comar-
cal, on poder atendre els malalts d’alzheimer, de tal 
forma que puguin rebre l’atenció que aquesta malaltia 
requereix.

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2008

Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet Navarro,  
Rafael López i Rueda
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El govern de la Generalitat proposa com a mesura efec-
tiva per pal·liar la crisis econòmica actual que devasta 
el sector de la construcció el foment de l’obra pública 
a Catalunya.

El govern de l’Estat ha finançant íntegrament la cons-
trucció d’altres estacions de TGV en diferents cuitats de 
l’Estat espanyol creant precedents que haurien d’haver 
garantit l’equilibri territorial quant a finançament d’in-
fraestructures d’igual naturalesa.

L’Estació de la Sagrera és l’única possibilitat i oportu-
nitat per tal que la part nord de la ciutat de Barcelona 
pugui gaudir del ple desenvolupament que des de dife-
rents administracions s’ha previst i on tantes esperances 
hi han dipositat veïns, usuaris i comerciants, donades 
les expectatives creades tant pel projecte global com 
pels terminis inicialment fixats.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat per tal que insti al Govern de l’Estat espanyol 
a finançar íntegrament la construcció de l’estació del 
TGV a la Sagrera, a Barcelona, respectant els terminis 
inicials establerts per a la finalització de l’esmentada 
obra i no demorar més la connexió de Catalunya amb 
la resta d’Europa.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la integra-
ció en la comissió catalunya 2014 de re-
presentants dels municipis dels pobles, 
viles i ciutats que van tenir protagonis-
me en la guerra de successió
Tram. 250-01550/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA CulturAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
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 Proposta 
de resolució.

exPosiCió de Motius

Durant el mes de setembre de 2005 es va constituir 
la Comissió Catalunya 2014 per tal de programar amb 
un marge de temps suficient i la dignitat adequada els 

És per tot això que, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent:

ProPostA de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu 
de la Generalitat de Catalunya a transferir els recursos 
econòmics necessaris, d’acord amb l’avaluació que en 
facin el DAR i les organitzacions sindicals representa-
tives del sector agropecuari de Catalunya, a les par-
tides pressupostàries del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural corresponents al «Contracte 
Global d’Explotació», tan bon punt sigui efectiu el nou 
sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya 
previst en l’Estatut d’Autonomia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ade-
quar, d’acord amb allò que preveu el punt anterior, les 
partides corresponents del pressupost del DAR a fi de 
donar acompliment a les necessitats econòmiques deri-
vades dels Contractes Globals d’Explotació així com als 
compromisos governamentals relatius al relleu genera-
cional al camp de Catalunya: jubilacions anticipades, 
de caràcter voluntari, vinculades a noves incorporaci-
ons a les explotacions agràries.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP PSC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

proposta de resolució sobre el finança-
ment pel govern de l’estat de la cons-
trucció de l’estació del tren d’alta velo-
citat de la sagrera, a barcelona
Tram. 250-01549/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37978 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146, presenten la següent Proposta de resolució

exPosiCió de Motius

L’actual crisi econòmica ha posat de relleu la impossi-
bilitat de costejar les obres de la futura estació del TGV 
a la Sagrera mitjançant les plusvàlues derivades de les 
promocions immobiliàries privades que tant defensaven 
representants de diferents administracions públiques 
que ja han reconegut públicament que aquest model de 
finançament de gran part de l’esmentada infraestructura 
no serà possible.
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proposta de resolució sobre la reedició 
del fullet ruta 1714 incorporant-hi tres 
monuments dedicats a la memòria del 
general moragues
Tram. 250-01551/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA CulturAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
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 Proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya juntament amb el Mu-
seu d’Història de Catalunya van publicar l’any 2007  
el fulletó Ruta 1714, en el qual es convidava a recórrer el  
propi Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona, i 
cinc escenaris de la Guerra de Successió:

– La Seu Vella de Lleida (Segrià)

– La Torre de la Manresana, als Prats de Rei (Anoia)

– La Casa Rafael Casanova, a Moià (Bages)

– El Castell de Cardona (Bages)

– La Universitat de Cervera (Segarra)

Certament tots aquests indrets van ser escenaris de fets 
violents o de gran transcendència que marcaren el resul-
tat final de la guerra, i el fulletó resulta de molta utilitat. 
A tall d’exemple, la ciutat de Lleida patí intensament 
l’acció de les tropes borbòniques, que el 9 d’octubre de 
1707 iniciaren l’atac a les seves muralles, bombardeja-
ren el Castell de la Suda i cometeren assassinats mas-
sius al Convent del Roser i a la Seu Vella, on s’havien 
refugiat molts pagesos de l’entorn, fins a la capitulació 
definitiva de la ciutat del Segre el 14 de novembre de 
1707. Per tots aquests esdeveniments és reconegut que 
Lleida té bons motius per presentar el retrat de Felip V 
cap per avall com ho fan al Museu de Xàtiva.

El llistat de llocs ofert al referit fulletó s’acompanya 
amb els telèfons de contacte corresponents, per tal de 
poder concertar una visita amb un guiatge a les quals 
entenem que es relaciona amb rigor històric la descrip-
ció de cada lloc amb la interpretació dels fets que hi 
succeïren.

Vist que una bona part dels historiadors moderns, com 
ara Mn. Antoni Pladevall, Jordi Mata i altres, reconei-
xen el paper de lluitador inflexible i sense concessions 

actes commemoratius del 3r centenari de la Guerra de 
Successió (1705-1714).

Aquesta Comissió fou constituïda per diversos departa-
ments de la Generalitat de Catalunya i per altres institu-
cions, entre les quals figuren la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, i entre les accions que ha dut a terme hi ha 
l’edició el febrer de 2006 de la interessant monografia 
Cronologia Guerra de successió 1705 - 1714, a càrrec 
de Maria Antònia Martí Escayol, de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, prologada pel llavors Conseller 
Primer del Govern de la Generalitat de Catalunya, Hble. 
senyor Josep Bargalló i Valls, que també ostentà el càr-
rec de president de la Comissió Catalunya 2014.

Convençuts que el 3r centenari de la finalització de la 
Guerra de Successió, que va comportar unes nefastes 
conseqüències per als interessos del poble català, ha de 
suposar l’organització de molts actes de gran transcen-
dència per a Catalunya que permetin superar un cert 
pessimisme social i cultural de Catalunya, parafrase-
jant un escrit de Salvador Cardús publicat recentment 
al diari Avui,

Entenent que els principals actes de l’esmentada com-
memoració s’haurien de programar a diferents pobles, 
viles, ciutats i territoris que foren escenari dels moments 
i els fets més transcendentals d’aquella contesa bèl·lica, 
com ara Barcelona, Vic, Torredembarra, Sant Hilari 
Sacalm, Sort o la Seu d’Urgell,

Entenent que és obvi que la participació i la col·laboració 
de les dites poblacions podrà aportar un plus de popu-
laritat, d’imaginació i, fins i tot, de compromís amb 
la història local i nacional al conjunt d’esdeveniments 
culturals i de mobilitzacions a celebrar,

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a integrar a 
la Comissió Catalunya 2014, ens de caràcter transversal 
creat per a programar els actes commemoratius del 3r 
centenari de la Guerra de Successió, als representants 
dels municipis dels pobles, les viles i les ciutats catala-
nes que per diferents motius van tenir protagonisme en 
els fets succeïts durant el referit conflicte bèl·lic.

Palau del Parlament, 5 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments. En aquest 
sentit, pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha 
de poder ser beneficiaris.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita nous equipaments educatius per 
donar resposta a l’alumnat potencial d’aquest municipi, i 
per garantir-ne la qualitat i la proximitat, és el municipi 
de La Roca del Vallès (Vallès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, la 
construcció del nou Centre d’Educació Infantil i Primà-
ria (CEIP) La Torreta al municipi de La Roca del Vallès 
(Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció del nou gimnàs del ceip salva-
dor espriu, de granollers (vallès orien-
tal)
Tram. 250-01553/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

Molts municipis de la comarca del Vallès Oriental 
pateixen dèficits tant en serveis com en equipaments 
educatius bé pel major nombre d’usuaris potencials que 
n’ha de poder ser beneficiaris o bé perquè moltes de 
les instal·lacions han quedat desfasades per les noves 
necessitats i pels serveis que han de donar.

del General Josep Moragues i Mas al capdavant de 
l’exèrcit austriacista com a general de batalla, i la seva 
contribució al vertebrament i a la conducció de la re-
sistència catalana,

Entenent que cal preservar a la memòria del poble català 
la il·lustre figura del General màrtir i del cruel càstig 
que les autoritats de Felip V li van infligir com a escarni 
i colofó de la derrota a la Guerra de Successió,

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reeditar el 
fulletó Ruta 1714, incorporant els 3 monuments exis-
tents dedicats a la memòria del General Moragues:

– Monument al General Moragues, obra de l’escultor 
Domènec Fita situada a la Plaça Josep Moragues de 
Sant Hilari Sacalm (Selva).

– Bust del General Moragues, obra de l’escultora Rosa 
Martínez situada al pujador de la Plaça Major de Sort 
(Pallars Sobirà).

– Placa in memoriam del General Moragues situada 
davant el Palau de Mar, a la Plaça de Pau Vila de Bar-
celona (Barcelonès), lloc on antigament va existir el 
Portal de Mar de la muralla barcelonina.

Palau del Parlament, 5 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció del ceip la Torreta, a la roca 
del vallès (vallès oriental)
Tram. 250-01552/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.
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Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita nous equipaments educatius per 
donar resposta a l’alumnat potencial d’aquest municipi, i 
per garantir-ne la qualitat i la proximitat, és el municipi 
de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, 
la construcció del tercer Centre d’Educació Infantil i 
Primària (CEIP) al municipi de Sant Feliu de Codines 
(Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un institut d’educació secun-
dària a sant feliu de codines (vallès 
oriental)
Tram. 250-01555/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit, pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha 
de poder ser beneficiaris.

La capital de la comarca, Granollers, necessita tam-
bé una ampliació i millora dels equipaments dels que 
disposa, justament perquè en alguns d’ells, les instal-
lacions objectivament no resulten prou adequades pel 
servei que han de donar i pel moment actual.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar en el marc de la seva actuació la 
construcció de les obres del nou gimnàs del Centre 
d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Salvador Espriu 
al municipi de Granollers (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció del tercer centre d’educació in-
fantil i primària a sant feliu de codines 
(vallès oriental)
Tram. 250-01554/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit, pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha 
de poder ser beneficiaris.
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donar resposta a l’alumnat potencial d’aquest municipi, i 
per garantir-ne la qualitat i la proximitat, és el municipi 
de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, la 
construcció del nou Institut d’Ensenyament Secundari 
al barri del Temple al municipi de Santa Maria de Pa-
lautordera (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un institut d’educació secun-
dària a sant esteve de palautordera (va-
llès oriental)
Tram. 250-01557/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit, pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha 
de poder ser beneficiaris.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment conjuntament amb els municipis del seu voltant, 
i que necessita nous equipaments educatius per donar 

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita nous equipaments educatius per 
donar resposta a l’alumnat potencial d’aquest municipi, i 
per garantir-ne la qualitat i la proximitat, és el municipi 
de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, la 
construcció del nou Institut d’Ensenyament Secundari al 
municipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un institut d’educació secun-
dària a santa maria de palautordera (va-
llès oriental)
Tram. 250-01556/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit, pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha 
de poder ser beneficiaris.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita nous equipaments educatius per 
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Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, la 
construcció del nou Centre d’Atenció Primària al muni-
cipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària a 
martorelles (vallès oriental)
Tram. 250-01559/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per asso-
lir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari i en 
l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i determi-
nants que cal que de manera molt prioritària els ciuta-
dans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també del 
Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condicions 
de normalitat i qualitat, i també per garantir-ne la qua-
litat i la proximitat. Molts municipis pateixen dèficits 
tant en serveis com en equipaments en aquest sentit, pel 
major nombre d’usuaris potencials que n’ha de poder 
ser beneficiaris.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita millorar els serveis que en l’àmbit 
sanitari s’hi presten és el municipi de Martorelles (Va-
llès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

resposta a l’alumnat potencial d’aquest municipi, i per 
garantir-ne la qualitat i la proximitat, és el municipi de 
Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, la 
construcció de l’Institut d’Ensenyament Secundari al 
municipi de Sant Esteve de Palautordera (Vallès Ori-
ental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària a 
sant feliu de codines (vallès oriental)
Tram. 250-01558/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit, pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha 
de poder ser beneficiaris.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita millorar els serveis que en l’àmbit 
sanitari s’hi presten és el municipi de Sant Feliu de Co-
dines (Vallès Oriental).
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construcció del nou centre d’atenció primària al muni-
cipi de Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre les obres 
d’ampliació i millorament del ceip da-
mià mateu, a llinars del vallès (vallès 
oriental)
Tram. 250-01561/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i per 
també del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en 
condicions de normalitat i qualitat. Molts municipis 
pateixen dèficits tant en serveis com en equipaments 
en aquest sentit, pel major nombre d’usuaris potencials 
que n’ha de poder ser beneficiaris.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita millorar els seus equipaments edu-
catius per donar resposta a l’alumnat potencial d’aquest 
municipi, i per garantir-ne la qualitat i la proximitat, és 
el municipi de Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, 
les obres d’ampliació i millora del Centre d’Educació 

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, la 
construcció d’un centre d’atenció primària al municipi 
de Martorelles (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària a 
llinars del vallès (vallès oriental)
Tram. 250-01560/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

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 proposta 
de resolució

exPosiCió de Motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit, pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha 
de poder ser beneficiaris.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita millorar els serveis que en l’àmbit 
sanitari s’hi presten és el municipi de Llinars del Vallès 
(Vallès Oriental).

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, en el marc de la seva actuació, la 
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3.10.65.

Primària (CAP) del Bon Pastor per tal de reestructu-
rar l’espai, ampliant el CAP i dotant-lo de més efectius 
sanitaris (metges de família, pediatres; especialistes 
en ginecologia, oftalmologia i serveis de ecografies i 
radiografies) per poder atendre la demanda actual de 
serveis sanitaris i apropar la sanitat pública als veïns 
dels barris de la franja de Besòs del Districte de Sant 
Andreu, a Barcelona.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

proposta per a presentar a la mesa del 
congrés dels diputats la proposició de 
llei de modificació dels tipus impositius 
de l’impost sobre el valor afegit aplicats 
a determinats béns i serveis
Tram. 270-00005/08

Vot particular reservat per a defensar en 
el Ple

1 vot PArtiCulAr núM. 1
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (1)

«Per mantenir el text dels apartats primer, tercer, quart, 
sisè i setè de la Proposta (BOPC 244, 57)»

Infantil i Primària (CEIP) Damià Mateu al municipi de 
Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CI

proposta de resolució sobre el cap bon 
pastor, de barcelona
Tram. 250-01562/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146, presenten la següent Proposta de resolució

exPosiCió de Motius

L’actual Centre d’Atenció Primària (CAP) del Bon Pas-
tor de Barcelona va ésser projectat fa aproximadament 
25 anys per compartir espai amb un laboratori clínic. 
Laboratori que ha anat ocupant cada vegada més espais 
comuns.

25 anys després la realitat del barri difereix molt de la 
inicial. L’actual augment de població i la consegüent 
augment de demanada de serveis mèdics ha fet que 
l’actual oferta de serveis de l’esmentat CAP esdevingui 
insuficient.

Les repetides mostres de denúncia dels usuaris denoten 
la manca d’efectius mèdics, principalment de pediatres, 
que s’agreuja en època estival i que des de fa quatre 
anys que l’administració es va comprometre a pal·liar.

La massificació del CAP que acull al veïns dels barris 
de Bon Pastor i Baró de Viver, a l’hora de gaudir dels 
serveis d’especialistes, el CAP de Sant Andreu, fa que 
la qualitat del servei no sigui la òptima.

El llarg trajecte que s’ha de portar a terme des dels 
barris afectats fins el CAP que ofereix els serveis d’es-
pecialistes dificulta l’accés de la població dels barris 
esmentats que en la major part són d’avançada edat i 
que consegüentment requereixen en major mesura dels 
serveis mèdics especialitzats.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reubicar el laboratori clínic que en l’actualitat 
comparteix ubicació física amb el Centre d’Atenció 
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3.20.

interpel·lació al govern sobre la impo-
sició de límits variables de velocitat als 
accessos de barcelona
Tram. 300-00172/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 40618 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2009

A lA MesA del PArlAMento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto que pertenece al partido Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por el artículo 
138 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
Interpelación para que le sea contestada en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto a la impo-
sición de límites de velocidad variables en los accesos 
a la ciudad de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de enero de 2009

Albert Rivera Díaz
Portavoz GP Mixto (C’s)

interpel·lació al govern sobre les polí-
tiques que preveu desenvolupar a les 
comarques de girona després de la 
derogació del decret 84/2007, relatiu 
a l’adopció de mesures excepcionals i 
d’emergència per a la utilització de re-
cursos hídrics
Tram. 300-00173/08

Presentació
Lluís Postigo i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41349 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Lluís Postigo Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que preveu l’article 138 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel-
lació.

3.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre el nou mo-
del de finançament autonòmic
Tram. 300-00170/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 38332 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Enric Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 21 i 22 de gener d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el nou model de finançament autonòmic?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2009

Enric Millo i Rocher

interpel·lació al govern sobre el sector 
de l’automoció
Tram. 300-00171/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 38367 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la 
següent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 138 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya.

– Quin és el capteniment de Govern pel que fa al sector 
de l’automoció en l’actual conjuntura econòmica?

Palau Parlament, 15 de gener de 2009

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari
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3.20.

interpel·lació al govern sobre les políti-
ques públiques del departament d’in-
terior, relacions institucionals i parti-
cipació
Tram. 300-00176/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 42475 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a les 
polítiques públiques impulsades des del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en 
especial en relació a les recents mesures restrictives de 
la velocitat en matèria de trànsit consistents en la pro-
hibició de circular a més de 80 Km/h en determinades 
zones en l’àmbit metropolità de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009.

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
polítiques a desenvolupar a les comarques de Girona 
després de la derogació del decret de sequera?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009

Lluís Postigo Garcia
Diputat

interpel·lació al govern sobre l’acord 
amb l’estat pel que fa al nou model de 
finançament
Tram. 300-00174/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 42473 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’acord 
amb l’Estat en relació al nou model de finançament per 
a Catalunya, d’acord amb les previsions del Títol VI de 
l’Estatut?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009.

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

interpel·lació al govern sobre l’incre-
ment dels preus i les tarifes públiques 
el 2009
Tram. 300-00175/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 42474 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l ‘in-
crement dels preus i tarifes públiques en l’any 2009, en 
especial pel que fa a l’àmbit del transport públic?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009.

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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4.40.

4.45. COMPOSICIó DELS òRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIqUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

composició de la comissió de l’estatut 
dels diputats
Tram. 412-00001/08

Substitució de diputats
Reg. 37939 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

Baixa: Carina Mejías i Sánchez

Alta: Maria Dolors Montserrat i Culleré (portaveu)

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIqUES DE SEGUI-
MENT

composició de la comissió sobre els 
drets de les dones
Tram. 411-00001/08

Substitució de diputats
Reg. 37940 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

Baixa: Maria Dolors Montserrat i Culleré

Alta: Carina Mejías i Sánchez (portaveu)

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS òRGANS DE LA CAMBRA

modificació de la distribució dels es-
cons entre els grups parlamentaris
Tram. 242-00003/08

Acord

MesA del PArlAMent

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 13 de gener 
de 2009, d’acord amb l’article 64.2 del Reglament, i 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha acordat que els 
diputats del Grup Mixt ocupin els escons 120, 121 i 122 
en el Saló de Sessions.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2009

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

delegació de funcions del president del 
parlament
Tram. 246-00036/08

Resolució

resoluCió

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 16 de 
gener,

resolC:

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. Hi-
gini Clotas i Cierco, el dia 16 de gener de 2009, o even-
tualment fins al meu retorn (tram. 246-00036/08).

Palau del Parlament, 13 de gener de 2009

Ernest Benach i Pascual
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trucció d’una «Rotonda a la intersecció de les carreteres 
TV-3141, al PK 2+750, i TV-3142, al PK 3+225. Tram: 
Riudoms», així com la redacció d’un estudi informatiu i 
de l’estudi d’impacte ambiental corresponent, del «Con-
dicionament i reordenació dels accessos a la TV-3141 
del PK 0+000 al 7+560. Tram: Cambrils - Reus».

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
185/viii, sobre la construcció de la va-
riant de la carretera c-63 a les planes 
d’Hostoles (garrotxa)
Tram. 290-00147/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37215 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00147/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 185/
VIII, sobre la construcció de la variant de la carretera 
C-63 a les Planes d’Hostoles (Garrotxa)

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 185/VIII, sobre 
la construcció de la variant de la carretera C-63 a les 
Planes d’Hostoles, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions:

El passat 23 de maig va ser aprovada l’ordre d’estudi 
del nou estudi informatiu i de l’estudi d’impacte am-
biental de la «Variant de Sant Feliu de Pallerols. C-63. 
PK 57+060 al 60+280. Tram: Les Planes d’Hostoles -  
Sant Feliu de Pallerols». Posteriorment es va encarregar 
a la Societat Gestora GISA la redacció dels esmentats 
estudis. Finalment, el passat 25 de setembre, GISA 
va adjudicar l’assistència tècnica per a la redacció 
d’aquests estudis. A hores d’ara estan en fase d’inici 
de redacció.

D’altra banda, per a l’elaboració del traçat de la vari-
ant de les Planes d’Hostoles, que està en fase d’inici, 
es consideraran les alternatives viables tècnicament i 
econòmicament i que siguin compatibles amb el pla-
nejament vigent.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIqUES D’ESTUDI

composició de la comissió d’estudi de 
la situació de les persones amb disca-
pacitats
Tram. 406-00001/08

Substitució de diputats
Reg. 37941 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

Baixa: Maria Dolors Montserrat i Culleré

Alta: Belén Pajares i Ribas (portaveu)

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
170/viii, sobre les actuacions necessà-
ries en el tram de la carretera Tv-3141 
entre reus i cambrils
Tram. 290-00134/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37214 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00134/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 170/
VIII, sobre les actuacions necessàries en el tram de la 
carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 170/VIII, sobre les ac-
tuacions necessàries en el tram de la carretera TV-3141  
entre Reus i Cambrils, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

S’han analitzat, en el context de la planificació viària ac-
tual, les actuacions necessàries en el tram de la carretera 
TV-3141 situat entre Reus i Cambrils, coneguda com 
la carretera de Misericòrdia. Com a conseqüència de 
l’anterior, s’ha decidit impulsar les actuacions de cons-
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4.50.01.

control del compliment de la resolució 
214/viii, sobre el condicionament de la 
carretera c-26, entre berga i ripoll
Tram. 290-00175/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37209 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00175/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 214/
VIII, sobre el condicionament de la carretera C-26, en-
tre Berga i Ripoll

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 214/VIII, sobre el con-
dicionament de la carretera C-26, entre Berga i Ripoll, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

a) El passat 18 d’agost es va aprovar l’ordre d’estudi del 
projecte constructiu de «Condicionament C-26 des del 
PK 149+600, enllaç amb la C-16, fins al PK 169+350. 
Cercs - Borredà». Posteriorment es va encarregar a la 
Societat Gestora GISA la redacció d’aquest projecte. 
Actualment ja s’ha adjudicat l’assistència tècnica per a 
la redacció de l’esmentat projecte.

b) El passat 18 d’agost es va aprovar l’ordre d’estudi 
per a la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’im-
pacte ambiental del «Condicionament de la C-26 des 
del PK 169+350 fins al PK 189+750. Tram: Borredà -  
Ripoll». Posteriorment es va encarregar a la Societat 
Gestora GISA la redacció d’aquest projecte. El passat 
30 d’octubre es van adjudicar les assistències tècni-
ques per a la redacció dels esmentats estudis.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
213/viii, sobre el condicionament i el mi-
llorament de la carretera c-44
Tram. 290-00174/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37210 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00174/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 213/
VIII, sobre el condicionament i el millorament de la 
carretera C-44

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 213/VIII, sobre el 
condicionament i el millorament de la carretera C-44, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

S’han realitzat diferents actuacions de millora de la 
carretera C-44 entre les quals cal destacar el tracta-
ment de talussos inestables a la zona del Coll de Fatxes,  
PK 14. En aquesta zona s’hi han col·locat esculleres i 
també s’ha reparat el paviment a les zones esquerdades. 
També s’han fet actuacions de millores del paviment, 
amb reparació de sots, a la zona propera al nucli de 
Vandellòs.

D’altra banda, durant aquest any s’ha fet un estudi geo-
tècnic per determinar la estabilitat dels talussos de la 
carretera C-44 al seu pas pel Baix Camp.

Actualment s’està redactant l’ordre d’estudi per a la re-
dacció del projecte de reforçament i adequació de bar-
reres a la carretera C-44 entre el PK 1,7 i el 14,3.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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de donar compliment a la Resolució 240/VIII, sobre la 
il·luminació de la rotonda d’enllaç entre les carreteres 
C-14 i N-420a a Reus, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

Aquest any 2008, s’ha redactat el projecte de «Enllume-
nat de la rotonda de la N-420a sobre la C-14, PK 878+0 
de la N-420a. Tram Reus».

D’altra banda, s’ha fet un seguiment de l’accidentali-
tat real que es va produir a la rotonda situada a l’en-
creuament indicat i s’ha comprovat que entre la data 
de presentació de la proposta de resolució, al març de 
2008, i el 15 de novembre de 2008, no s’hi ha produït 
cap accident.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
252/viii, sobre l’especificació del cost 
del cànon digital en els tiquets i les fac-
tures emesos per la compra de produc-
tes digitals
Tram. 290-00212/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38089 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00212/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 252/
VIII, sobre l’especificació del cost del cànon digital en 
els tiquets i les factures emesos per la compra de pro-
ductes digitals

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 252/VIII, sobre l’es-
pecificació del cost del cànon digital en els tiquets i les 
factures emesos per la compra de productes digitals, em 
plau fer-vos avinent el següent:

S’adjunta informe elaborat pels serveis de la Secretaria 
de Política Financera, Competència i Consum, que dóna 
completa informació sobre la qüestió.

Barcelona, 8 de gener de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

control del compliment de la resolu-
ció 238/viii, sobre el projecte de millora 
dels accessos a la carretera c-63 entre 
vidreres i lloret de mar
Tram. 290-00198/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37213 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00198/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 238/
VIII, sobre el projecte de millora dels accessos a la car-
retera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 238/VIII, sobre 
el projecte de millora dels accessos a la carretera C-63 
entre Vidreres i Lloret de Mar, em plau fer-vos avinent 
les següents consideracions:

Aquest any 2008 s’ha adjudicat l’assistència tècni-
ca per a la redacció del projecte de «Millora local. 
Millora de nus. Ordenació d’accessos a la carretera 
C-63. PK 4+700 al PK 8+600. Tram: Lloret de Mar -  
Vidreres». Actualment el projecte està en redacció i es 
preveu que estigui enllestit al llarg de l’any vinent.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
240/viii, sobre la il·luminació de la ro-
tonda d’enllaç entre les carreteres c-14 
i n-420a a reus
Tram. 290-00200/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37216 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00200/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 240/
VIII, sobre la il·luminació de la rotonda d’enllaç entre 
les carreteres C-14 i N-420a a Reus

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
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control del compliment de la resolució 
257/viii, sobre l’estudi de la millora de 
la carretera c-59 en el tram que dóna 
accés a les urbanitzacions de la font 
dels enamorats (caldes de montbui) i 
els saulons d’en deu (bigues i riells)
Tram. 290-00218/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37218 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00218/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 257/
VIII, sobre l’estudi de la millora de la carretera C-59 en 
el tram que dóna accés a les urbanitzacions de La Font 
dels Enamorats (Caldes de Montbui) i Els Saulons d’en 
Déu (Bigues i Riells)

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 257/VIII, sobre 
l’estudi de la millora de la carretera C-59 en el tram 
que dóna accés a les urbanitzacions de la Font dels 
Enamorats (Caldes de Montbui) i els Saulons d’en Deu 
(Bigues i Riells), em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions:

Aquest any 2008 s’ha elaborat l’ordre d’estudi per a la 
redacció del projecte de «Reordenació d’accessos i mi-
llora de la seguretat viària a la C-59 del PK 14+120 al 
19+790. Tram: Caldes de Montbui - Bigues i Riells». 
Posteriorment, s’ha encarregat la redacció de l’esmentat 
projecte a la Societat Gestora GISA i a hores d’ara ja 
s’ha iniciat la seva redacció.

El projecte considera la millora dels accessos a les ur-
banitzacions «Els Saulons» situada al marge esquerre 
(PK 16+380 i PK 16+700) i a «La Font dels Enamorats» 
situada al marge dret (PK 16+840).

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolu-
ció 256/viii, sobre el desdoblament de 
la ronda de granollers, carretera c-352, 
al vallès oriental
Tram. 290-00217/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37270 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00217/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 256/
VIII, sobre el desdoblament de la ronda de Granollers, 
carretera C-352, al Vallès Oriental

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 256/VIII, sobre 
el desdoblament de la ronda de Granollers, carretera 
C-352, al Vallès Oriental em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions:

Aquest any 2008 s’ha adjudicat l’assistència tècnica per 
a la redacció del projecte «Condicionament. Ronda sud 
de Granollers. C-352. PK 20+300 al PK 22+700. Enllaç 
amb C-1415c. Tram: Granollers - La Roca del Vallès». 
Actualment, el projecte està en redacció i es preveu que 
estigui enllestit al llarg de l’any vinent.

El projecte considera el desdoblament de la carretera 
C-352 des de l’enllaç amb la carretera C-251 de Grano-
llers a Cardedeu, fins a l’enllaç amb la carretera C-1415c 
d’Argentona a Granollers, així com la millora del funci-
onament de l’enllaç amb la carretera C-1415c.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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control del compliment de la resolu-
ció 259/viii, sobre la concreció d’un ca-
lendari per a les millores i les reparaci-
ons que ha de fer adif amb relació a les 
obres del tren d’alta velocitat entre la 
roca del vallès i la batllòria
Tram. 290-00220/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37196 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00220/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 259/
VIII, sobre la concreció d’un calendari per a les millo-
res i les reparacions que ha de fer Adif amb relació a les 
obres del tren d’alta velocitat entre la Roca del Vallès 
i la Batllòria

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 259/VIII, sobre la 
concreció d’un calendari per a les millores i les repara-
cions que ha de fer l’Adif amb relació a les obres del tren 
d’alta velocitat entre la Roca del Vallès i la Batllòria, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions:

En aquests moments, s’han finalitzat els treballs d’exe-
cució de plataforma entre La Roca i Riells i s’han ini-
ciat, pel tram comprès entre La Roca i Riudellots, les 
obres de muntatge de via i la redacció del projecte de 
protecció acústica i l’estudi de vibracions.

En paral·lel a aquestes actuacions, s’estan finalitzant els 
treballs d’arranjament i restitució al tram comprès entre 
La Roca i Riells, amb l’objectiu de resoldre possibles 
danys i mancances associades a les obres de plataforma, 
recentment finalitzades.

El Departament ha mantingut i manté reunions de se-
guiment amb l’Adif.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolu-
ció 258/viii, sobre l’elaboració d’un in-
ventari de les carreteres del vallès ori-
ental que depenen de la generalitat on 
es produeixen accidents provocats per 
fauna salvatge de caça major
Tram. 290-00219/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37219 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00219/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 258/
VIII, sobre l’elaboració d’un inventari de les carreteres 
del Vallès Oriental que depenen de la Generalitat on 
es produeixen accidents provocats per fauna salvatge 
de caça major

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 258/VIII, sobre 
l’elaboració d’un inventari de les carreteres del Vallès 
Oriental que depenen de la Generalitat on es produeixen 
accidents provocats per fauna salvatge de caça major, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

S’ha realitzat un estudi anomenat «Anàlisi de les col-
lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya». 
Dins d’aquest, que abasta les diferents comarques de 
Catalunya, a més del Vallès Oriental, s’arriba a la con-
clusió que a les carreteres de la demarcació de Barce-
lona, el 96,9% dels accidents van ser provocats pels 
senglars (Sus scrofa) i en percentatges molt més redu-
ïts pel cérvol (Cervus elaphus), el cabirol (Capreolus 
capreolus), la daina (Dama dama) i l’isard (Rupicapra 
pyrenaica).

A l’estudi s’ha comprovat l’existència de 4 punts de con-
centració d’accidents situats al Vallès Oriental i aquests 
s’han senyalitzat o estaran acabats de senyalitzar durant 
aquest any, d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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control del compliment de la resolució 
261/viii, sobre les tarifes del tren d’alta 
velocitat entre barcelona i madrid
Tram. 290-00222/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37198 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00222/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 261/
VIII, sobre les tarifes del tren d’alta velocitat entre 
Barcelona i Madrid

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 261/VIII, sobre les 
tarifes del tren d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme diverses gestions 
amb el Director General de Ferrocarrils del Ministeri 
de Foment, per assabentar-lo de les diferències existents 
actualment entre les tarifes quilomètriques de la línia 
AVE Barcelona-Madrid i la resta de línies d’AVE que 
operen a Espanya, i l’ha instat a dur a terme una revisió 
de les tarifes de l’esmentat corredor AVE Barcelona-
Madrid, per tal de corregir aquestes diferències, de for-
ma que tingui uns preus quilomètrics equilibrats amb 
la de la resta de serveis d’alta velocitat.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
260/viii, sobre la millora dels serveis de 
llarga distància en les línies comercials 
dels trens de renfe entre barcelona i 
madrid
Tram. 290-00221/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37197 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00221/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 260/
VIII, sobre la millora dels serveis de llarga distància 
en les línies comercials dels trens de Renfe entre Bar-
celona i Madrid

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 260/VIII, sobre la 
millora dels serveis de llarga distància en les línies co-
mercials dels trens de Renfe entre Barcelona i Madrid, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme gestions davant 
del Director General de Ferrocarrils del Ministeri de 
Foment i del Director General de Serveis d’Alta Velo-
citat i Llarga Distància de Renfe Operadora perquè es 
millorin els serveis convencionals dels trens de Renfe 
entre Barcelona i Madrid.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació aportada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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de donar compliment a la Resolució 264/VIII, sobre 
la millora dels accessos a Juneda (Garrigues), em plau 
fer-vos avinent les següents consideracions:

La Direcció General de Carreteres d’aquest Departa-
ment s’ha adreçat a la Demarcació de Carreteres de 
l’Estat a Catalunya del Ministeri de Foment, sol·licitant 
la construcció de les rotondes necessàries per a la mi-
llora de la seguretat viària de la carretera N-240 al seu 
pas per Juneda.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
265/viii, sobre el projecte de perllonga-
ment del vial de comunicació entre el vi-
al municipal de cavet i l’antiga carretera 
n-340, a cambrils (baix camp)
Tram. 290-00226/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37212 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00226/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 265/
VIII, sobre el projecte de perllongament del vial de co-
municació entre el vial municipal de Cavet i l’antiga 
carretera N-340, a Cambrils (Baix Camp)

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 265/VIII, sobre el 
projecte de perllongament del vial de comunicació entre 
el vial municipal de Cavet i l’antiga carretera N-340, a 
Cambrils, em plau fer-vos avinent les següents consi-
deracions:

Aquest Departament ha iniciat el procés de redacció 
del projecte de «Nou vial entre el camí del Castell i 
la rotonda de la carretera de la Misericòrdia TV-3141 
(PK 0+000). Cambrils».

El vial tindrà unes característiques urbanes, similars 
a les del camí de Cavet que és de titularitat i gestió 
municipal. El vial anirà des de l’N-340a fins al camí 
del Castell, que és un altre vial municipal situat en una 
ARE que limita amb el vial de Cavet.

Per l’anterior, s’ha redactat i aprovat l’ordre d’estudi de 
l’actuació esmentada i s’ha encarregat a la societat ges-
tora GISA la redacció del projecte corresponent.

D’altra banda, s’han iniciat els contactes entre la Direc-
ció General de Carreteres i l’Ajuntament de Cambrils 

control del compliment de la resolució 
262/viii, sobre la reforma i la millora de 
les carreteres lv-4241 i bv-4241, al ber-
guedà i el solsonès
Tram. 290-00223/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37199 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00223/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 262/
VIII, sobre la reforma i la millora de les carreteres 
LV-4241 i BV-4241, al Berguedà i el Solsonès

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 262/VIII, sobre la re-
forma i la millora de les carreteres LV-4241 i BV-4241, 
al Berguedà i el Solsonès, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions:

Actualment, s’ha iniciat el procés de redacció de l’ordre 
d’estudi corresponent a la millora d’un punt de pas estret 
a la carretera LV-4241.

D’altra banda, també s’ha redactat l’estudi previ del con-
dicionament de les carreteres BV-4241 i LV-4241 en el 
tram de Berga a Sant Llorenç de Morunys.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
264/viii, sobre la millora dels accessos 
a Juneda (garrigues)
Tram. 290-00225/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37221 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00225/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 264/
VIII, sobre la millora dels accessos a Juneda (Garri-
gues)

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
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control del compliment de la resolució 
270/viii, sobre la cessió del quarter del 
bruc
Tram. 290-00231/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37325 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

sol·liCito:

L’ampliació del termini per presentar l’informe de la Re-
solució 270/VIII (número de tramitació 290-00231/08), 
sobre la cessió del quarter del Bruc, adoptada per la 
Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 22 de desembre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació (reg. 37325).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 18 de 
febrer de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.01.2009.

sobre diferents aspectes relacionats amb l’esmentat 
vial.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolu-
ció 266/viii, sobre la millora dels ser-
veis i les estacions de la línia ferroviària 
reus-casp
Tram. 290-00227/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37217 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00227/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 266/
VIII, sobre la millora dels serveis i les estacions de la 
línia ferroviària Reus-Casp

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 266/VIII, sobre 
la millora dels serveis i les estacions de la línia ferro-
viària Reus-Casp, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme gestions amb el 
Director General de Ferrocarrils del Ministeri de Fo-
ment, per tal que elabori un projecte de millora dels 
serveis a la línia ferroviària Reus-Casp d’acord amb el 
que recull el Pla de transport de viatgers de Catalunya 
2008-2012 (PTVC), alhora que per a instar-lo a que es 
millorin les estacions de la línia esmentada d’acord amb 
el que estableix el Protocol de col·laboració subscrit en-
tre el Ministeri de Foment i aquest Departament per a 
l’execució d’actuacions en matèria ferroviària del 28 de 
setembre de 2006.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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el «Fòrum català de persones expertes per a un repar-
timent igualitari del temps de treball», són claus per 
fer visibles els canvis socials i personals derivats de la 
incorporació massiva de les dones al mercat de treball, 
la qual cosa els ha suposat una sobrecàrrega de treball. 
Les recomanacions de les persones expertes que parti-
cipen en aquestes jornades van adreçades a emfatitzar 
l’ús de mesures que afavoreixen la coresponsabilitat i 
potencien un reequilibri de les funcions entre dones  
i homes en l’àmbit privat, com és el cas del permís de 
paternitat.

En aquest sentit, el III Congrés Nacional per Racio-
nalitzar els Horaris Espanyols, que va organitzar el 
Departament de Treball i va tenir lloc a Tarragona el 
passat mes de novembre, va acollir testimonis que es 
van manifestar a favor de l’ús d’aquestes mesures. Un 
Congrés, doncs, que ha contribuït a sensibilitzar sobre 
la importància de la implementació de noves organit-
zacions del temps i de l’ús de mesures com el permís 
de paternitat.

El Govern continua i continuarà promovent la difusió 
d’aquests permisos des de l’establiment de mitjans de 
difusió i informació, els quals es troben ja a disposició 
de tota la població. La informació es pot consultar a 
través de diferents vies:

– Per telèfon (012);

– De forma presencial, a qualsevol de les Oficines de 
Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, a les Ofi-
cines d’Informació Sociolaboral, o bé, a les Oficines 
del Servei d’Orientació Jurídica, també distribuïdes a 
tota Catalunya;

– A través d’Internet:

www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/
treballadors/index.html

Barcelona, 22 de desembre de 2008

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

control del compliment de la resolució 
274/viii, sobre la modificació del model 
oficial de comunicació d’accidents de 
treball
Tram. 290-00235/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Mar Serna i Calvo, consellera de Treball de la Genera-
litat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament,

control del compliment de la resolu-
ció 273/viii, sobre el foment i la gene-
ralització de l’ús del permís de paterni-
tat exclusiu i del permís de maternitat 
compartit
Tram. 290-00234/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37300 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00234/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 273/
VIII, sobre el foment i la generalització de l’ús del per-
mís de paternitat exclusiu i del permís de maternitat 
compartit

Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, pel que fa al compliment de la Resolució 
273/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el foment i 
la generalització de l’ús del permís de paternitat exclu-
siu i del permís de maternitat compartit, amb núm. de 
tramitació 290-00234/08, i d’acord amb el que disposa 
l’article 146.4 en relació amb l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament,

inforMo:

El permís de paternitat és una de les actuals mesures 
de foment de la coresponsabilitat inclosa dins les polí-
tiques de conciliació de la vida laboral i personal i de 
noves organitzacions del temps de treball, que consti-
tueix l’objectiu estratègic número quatre de la Direcció 
General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, adscrita 
al Departament de Treball de la Generalitat.

Respecte de la promoció i la informació del permís de 
paternitat entre la societat catalana, el Departament 
de Treball programa sessions i jornades informatives 
a fi de donar a conèixer totes les novetats i modifica-
cions que, en l’àmbit laboral, estableix la Llei 3/2007 
d’Igualtat. El permís de paternitat s’ubica dins d’aquest 
àmbit.

La majoria de les accions que el Govern està promovent 
a través del Departament de Treball sobre aquest tema 
tenen com a objectiu sensibilitzar, formar i incentivar 
respecte de l’ús i del coneixement d’aquestes mesures. 
En conseqüència, les actuacions que actualment s’estan 
impulsant tenen ja incorporada aquesta càrrega d’in-
formació i sensibilització per promoure noves formes 
d’organització dels temps que permetin la conciliació 
de la vida personal i laboral.

Les jornades informatives i formatives així com els pro-
cessos participatius organitzats fins al moment, com ara 
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El Consell Rector del Govern Territorial de Salut del 
Garraf va aprovar l’octubre de 2007 l’acord d’un ens 
únic de gestió de serveis d’atenció especialitzada i so-
ciosanitària del Garraf.

Aquest acord va permetre iniciar la fase de constitució 
del Consorci públic que estarà format per els ajunta-
ments del Garraf (80%) i la Fundació Hospital Comar-
cal de Sant Antoni Abat i la Fundació Hospital Resi-
dència Sant Camil, i que es preveu que es constitueixi 
el dia 20 de desembre, entrant en funcionament el gener 
de 2009.

Després es farà l’encàrrec d’avaluació de les alternatives 
en infraestructures hospitalàries necessàries per a la co-
marca, tal com estableix la Resolució 279/VIII.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

control del compliment de la resolució 
280/viii, sobre la creació d’un grup de 
treball sobre l’autisme
Tram. 290-00241/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37292 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00241/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 280/
VIII, sobre la creació d’un grup de treball sobre l’au-
tisme

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 280/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la creació d’un grup de treball sobre 
l’autisme, respecte al seu compliment informem del 
següent:

El Departament de Salut, tal com estableix el Pla di-
rector de salut mental i addiccions, ha creat un grup 
que farà la revisió de l’estat actual de l’atenció als nens 
amb trastorns de l’espectre autista (autisme i trastorns 
generalitzats del desenvolupament), dins el context del 
Programa de trastorns mentals greus (TMG).

Els objectius d’aquest grup és actualitzar els coneixe-
ments i l’evidencia científica i elaborar un document on 
es concretin els següents aspectes:

– Detecció i definició dels circuits de derivació:

• Llistat de signes d’alerta.

sol·liCito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 274/VIII del Par-
lament de Catalunya, sobre la modificació del model 
oficial de comunicació d’accidents de treball (tram. 
250-00829/08), adoptada per la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme en la sessió núm. 19, tin-
guda el 9 de juliol de 2008 i publicada al Butlletí Oficial 
del Parlament núm. 311, de 28 de juliol de 2008.

Barcelona, 23 de desembre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Mar Serna i Calvo, consellera de Treball 
(reg. 37346).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 23 de 
febrer de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.01.2009.

control del compliment de la resolució 
279/viii, sobre la constitució del con-
sorci sanitari del garraf
Tram. 290-00240/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37291 /Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00240/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 279/
VIII, sobre la constitució del Consorci Sanitari del 
Garraf

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 279/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la constitució del Consorci Sanitari 
del Garraf, respecte al seu compliment informem de 
les actuacions realitzades.
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iii. Psicosocial: educatiu i familiar.

• Criteris:

i. Establir objectius per la intervenció educativa.

ii. Establir objectius per la intervenció en símptomes.

iii. Tractament dels trastorns comòrbids.

iv. Monitoritzar àrees de funcionament: conductual, 
adaptatiu, acadèmic, social i de comunicació, interac-
ció social.

v. Monitoritzar tractament farmacològic si està indicat 
(eficàcia i efectes secundaris.

– Cartera de serveis (revisió de les característiques del 
programa d’atenció específica).

• Priorització dels casos en funció de la gravetat.

• Assignació d’un referent per a cada cas.

• Determinació del projecte terapèutic individualitzat 
(PTI) en el termini d’un mes.

• Determinació del programa d’atenció individualitzada 
(PAI) en el termini de dos mesos.

• Revisió d’ambdós cada sis mesos.

• Avaluació dels resultats.

• Seguiment dels casos, increment i flexibilització de 
l’atenció. Es recomana fer almenys un contacte setma-
nal i assegurar la màxima freqüència requerida en cada 
cas.

• Programa d’acollida personalitzat per facilitar la vin-
culació.

• Contacte domiciliari, si és necessari, desprès d’una 
absència.

• Cerca activa de casos i recuperació activa després 
d’una absència o desvinculació.

• En arribar a la majoria d’edat, coordinació protocol·
litzada amb el CSMA que correspongui.

• Treball amb la família.

• Treball amb el medi.

• Intervenció multidisciplinari.

• Treball en xarxa.

– Model organitzatiu de la xarxa assistencial:

• Treball en xarxa.

• Avaluació i anàlisis de les Unitats funcionals pilot: 
CSMIJ, CDIAP, pediatria de atenció primària, pediatria 
hospitalària.

• Establiment dels circuits de derivació.

• Eines de screening: CAST de Asperger, Checklist for 
Autism in toddlers (CHAT), Screening Test for Autism 
in Two-Years-Olds (STAT), Autism Screening Questi-
onnaire (ASQ).

• Audiometria.

• On es fa: Atenció primària, parvulari.

• Qui ho fa i decideix derivació: pediatra.

• Formació i disseminació de les eines.

– Avaluació i diagnòstic:

Ha de comprendre els següents aspectes:

• Història Clínica: Antecedents familiars, embaràs, 
perinatalitat, antecedents mèdics, història desenvolu-
pament. Estudis i tractaments previs.

• Examen psiquiàtric: observació, nivell desenvolupa-
ment, conductes problema especifiques.

• Examen mèdic: físic general, oïda, vista, neurològic, 
analític (metabolopaties), genètic.

• Avaluació psicològica: nivell d’intel·ligència, avaluació 
de llenguatge i comunicació.

• Avaluació de funcionament psicosocial.

• Avaluació familiar.

• Instruments avaluació generals: Child Behaviour Check-
list (CBCL); Vineland Adaptative Behaviour Scales; 
Global Assessment of Functioning Scale.

• Instruments d’avaluació específics: Childhood Beha-
viour Checklist (mestres); Childhood Autism Rating 
Scales (CARS); Autism Diagnostic Interview (ADI-R) 
(entrevista pares); Autism Diagnostic Observation Scale 
(ADOS) (observació del nen; requereix entrenament I 
assegurar la fiabilitat del examinador); Peabody Picture 
Vocabulary Test (comunicació); C-YBOCS modificada 
(interesses repetitius).

On es fa: CSMIJ (connexió CSMIJ - CDIAP - Pedia-
tria). Considerar si seria indicat comptar amb alguns 
serveis especialitzats de referència suprasectorials.

Qui ho fa: Multidisciplinari: Psiquiatra, Psicòleg, Neu-
ropediatra.

– Tractament especialitzat: Projecte terapèutic indivi-
dualitzat (PTI)

• Determinació de les necessitats.

• Definició de les intervencions terapèutiques, educa-
tives i socials.

• Determinar qui i on es fa cada intervenció (projecte 
en xarxa).

• Tipus de tractament:

i. Farmacològic: trastorns comòrbids, símptomes espe-
cífics.

ii. Psicològic i psicoterapèutic: conductual, habilitats 
socials, trastorns comòrbids.
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control del compliment de la resolució 
282/viii, sobre la recuperació de l’hora-
ri d’atenció continuada i d’urgències 
durant les vint-i-quatre hores del dia 
al centre d’atenció primària de Torelló 
(osona)
Tram. 290-00243/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

sol·liCito:

L’ampliació del termini per a donar resposta al compli-
ment de la Resolució 282/VIII, sobre la recuperació de 
l’horari d’atenció continuada i d’urgències durant les 
vint-i-quatre hores del dia al centre d’atenció primària 
de Torelló (Osona), amb número de tramitació 290-
00243/08, publicada al BOPC 311 de data 28.07.2008.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut 
(reg. 37296).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 23 de 
febrer de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.01.2009.

– Treball amb les escoles:

• Coordinació amb els llars d’infants, centres d’educa-
ció, centres d’educació especial i centres de dia especi-
alitzats en nens amb autisme i psicosis infantil.

• Coordinació programa terapèutic · programa edu-
catiu

– Dades a recollir del CMBD per realitzar el segui-
ment:

• Primeres visites/any dels nens amb aquests diagnòs-
tics.

• Nombre total de nens tractats durant l’any amb aquests 
diagnòstics.

• Nombre de visites/any. Freqüentació.... etc.

– Definició d’un indicador: Prevalença assistida.

– L’autisme a la edat adulta: Estudi de les necessitats 
assistencials de les persones amb autisme majors dels 
18 anys.

Tot això ha de permetre l’elaboració d’unes recomana-
cions sobre la detecció precoç, l’establiment d’un circuit 
de derivació que disminueixi el termini per fer el diag-
nòstic, i sobre el tractament i seguiment dels nens, joves 
i adults amb trastorns de l’espectre autista.

El grup està format per professionals proposat pels 
departaments de Salut, d’Educació i d’Acció Social i 
Ciutadania, de diferents equips i recursos de la xarxa, 
de representants d’associacions científiques d’experts i 
dels mateixos experts.

Durant el mes de desembre ha tingut lloc una reunió 
prèvia del grup. Actualment s’estan realitzant els tràmits 
establerts per als nomenaments dels membres i concre-
tant el calendari de reunions del grup.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 288/VIII, sobre la 
freqüència dels trens regionals i de rodalia a l’estació 
de Vilanova i la Geltrú, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme gestions amb el Di-
rector General de Serveis Rodalia i de Mitjana Distàn-
cia de Renfe Operadora, per tal que estudiï la viabilitat 
d’equilibrar el nombre de trens regionals que s’aturen 
a l’estació esmentada en el dos sentits de la circulació 
fins a una freqüència d’un cada hora, tot mantenint les 
freqüències dels serveis de rodalia.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

control del compliment de la resolució 
289/viii, sobre la prolongació i el desdo-
blament de la línia de tren barcelona -  
vic - puigcerdà
Tram. 290-00246/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37202 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00246/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 289/
VIII, sobre la prolongació i el desdoblament de la línia 
de tren Barcelona - Vic - Puigcerdà

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 289/VIII, sobre 
la prolongació i el desdoblament de la línia de tren 
Barcelona-Vic-Puigcerdà, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme gestions amb el Di-
rector General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment 
i amb el Director General de Planificació Estratègica 
de l’ADIF, per tal que facin un estudi de viabilitat de la 
prolongació de la línia de tren Barcelona-Vic-Puigcerdà 
fins a la Seu d’Urgell i Andorra.

Pel que fa a la informació pública de l’estudi informatiu 
de les obres de desdoblament de la línia de tren entre 
Barcelona i Vic, el BOE núm. 227, de 19 de setembre 
de 2008, va publicar l’anunci de la Direcció General de 

control del compliment de la resolu-
ció 287/viii, sobre la modificació dels 
panells de la carretera c-13 referents a 
l’estany de sant maurici
Tram. 290-00244/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37200 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00244/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 287/
VIII, sobre la modificació dels panells de la carretera 
C-13 referents a l’estany de Sant Maurici

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 287/VIII, sobre la 
modificació dels panells de la carretera C-13 referents 
a l’estany de Sant Maurici, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions:

Actualment els plafons modificats es troben en procés 
de fabricació i quedaran instal·lats abans del proper dia 
31 de desembre de 2008.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
288/viii, sobre la freqüència dels trens 
regionals i de rodalia a l’estació de vila-
nova i la geltrú (garraf)
Tram. 290-00245/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37201 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00245/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 288/
VIII, sobre la freqüència dels trens regionals i de rodalia 
a l’estació de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
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control del compliment de la resolució 
292/viii, sobre la política de peatges i la 
mobilitat al maresme
Tram. 290-00249/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37205 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00249/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 292/
VIII, sobre la política de peatges i la mobilitat al Ma-
resme

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 292/VIII, sobre la 
política de peatges i la mobilitat al Maresme, em plau 
fer-vos avinent les següents consideracions:

Durant el segon semestre de 2008 aquest Departament 
ha posat en marxa i està desenvolupant un seguit de 
treballs per a donar compliment als diversos encàrrecs 
continguts en aquesta Resolució. Aquests treballs s’es-
tan desenvolupant en el marc de l’encàrrec d’un abast 
més ample fruit de la Resolució 55/VIII.

Per tal de preveure els possibles impactes sobre el corre-
dor de la connexió de la C-32 amb la futura autovia A-2 
s’ha encarregat i s’està acabant un estudi de trànsits que 
permeti proposar les condicions tarifàries de la C-32 i 
funcionals de la «Ronda Maresme» al servei de la fina-
litat proposada en la Resolució, és a dir, la dissuasió de 
l’ús del corredor per al trànsit de llarg recorregut, tant 
lleuger com pesant i amb una especial restricció per a 
aquest darrer.

D’altra banda, en el marc del Grup d’Autopistes creat 
per Resolució 55/VIII, la seva Comissió 2.ª, encarregada 
de l’anàlisi dels peatges com a factors orientadors de 
la mobilitat, ha encarregat un estudi a l’ATM sobre les 
possibilitats que ofereix la modulació dels actuals pe-
atges en les cinc barreres principals d’accés a la RMB  
(i entre elles el peatge de Vilassar de Mar). Les primeres 
conclusions de l’estudi s’han presentat a la Comissió 
en la reunió del passat mes de novembre i, entre elles, 
es pren en consideració l’impacte sobre la congestió i 
sobre els ingressos de les concessionàries de l’aplicació 
de mesures tarifàries que tinguin en compte:

– el grau d’ocupació del vehicle

– la freqüència

– l’eficiència mediambiental

– l’hora punta /vall

Ferrocarrils del Ministeri de Foment pel qual se sotme-
tia a informació pública i audiència l’estudi informatiu 
del projecte de Rodalia de Barcelona. Línia R3. Tram: 
Montcada-Vic-Duplicació de Via.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

control del compliment de la resolució 
291/viii del parlament de catalunya, so-
bre l’augment de l’oferta del servei avant 
de renfe entre lleida i barcelona
Tram. 290-00248/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37206 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00248/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 291/
VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de 
l’oferta del servei Avant de Renfe entre Lleida i Bar-
celona

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 291/VIII, sobre 
l’augment de l’oferta del servei Avant de Renfe entre 
Lleida i Barcelona, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme gestions amb el Di-
rector General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, 
per tal que Renfe Operadora augmenti progressivament, 
i en funció de la demanda, l’oferta del servei Avant entre 
Lleida i Barcelona, en tots dos sentits, fins a assolir una 
freqüència d’un tren cada hora en l’horitzó del 2012, tal 
com s’assenyala en el Pla de Transports de Viatgers de 
Catalunya 2008-2012 (PTVC). Així mateix ha sol·licitat 
que, amb caràcter urgent, el trajecte disposi d’un servei 
Avant en el sentit Barcelona-Lleida en horari vespertí.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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control del compliment de la resolució 
294/viii, sobre el millorament del servei 
ferroviari a la província de girona
Tram. 290-00251/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37208 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00251/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 294/
VIII, sobre el millorament del servei ferroviari a la pro-
víncia de Girona

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 294/VIII, sobre el mi-
llorament del servei ferroviari a la província de Girona, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme gestions amb el Di-
rector General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment 
per tal que Renfe estudiï millorar els horaris de la xarxa 
de ferrocarrils de mitjana distància entre les ciutats de 
Barcelona i Figueres, en la línia que s’estableix en el Pla 
de Transports de Viatgers 2008-2012, que actualment és 
a punt d’aprovar el Govern de la Generalitat. D’acord, 
també, amb l’esmentat Pla, s’ha instat la creació d’un 
servei ferroviari de rodalia integrat de les comarques gi-
ronines, així com un servei de trens regionals d’alta ve-
locitat que permeti unir les ciutats de Girona, Figueres, 
Barcelona, Tarragona, Tortosa i Lleida tal com preveu, a 
més del Pla de Transports de Viatgers 2008-2012, el Pla 
d’Infraestructures del Transport de Catalunya (2006-
2026). Finalment s’ha sol·licitat que insti Renfe a aplicar 
mesures d’estímul i de promoció de l’ús del ferrocarril 
entre la població.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Aquest Departament ha redactat el plec per realitzar 
un estudi sobre la mobilitat al Maresme, amb l’objectiu 
d’analitzar els fluxos de mobilitat de la comarca i dife-
rents propostes sobre la xarxa viària, ferroviària i de 
transport públic, incloent la redefinició de l’actual N-II. 
Aquest estudi es durà a terme amb càrrec als pressu-
postos de l’any 2009.

El passat dia 4 desembre, es va adjudicar l’assistència 
tècnica per a la redacció de l’estudi informatiu, així 
com de l’estudi d’impacte ambiental, de la ronda del 
Maresme que anirà des de Montgat fins a Mataró. Dins 
d’aquests estudis s’analitzaran els diferents aspectes re-
lacionats amb la mobilitat.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
293/viii, sobre la freqüència de pas dels 
trens de passatgers de la línia lleida - 
manresa
Tram. 290-00250/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37207 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00250/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 293/
VIII, sobre la freqüència de pas dels trens de passatgers 
de la línia Lleida - Manresa

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 293/VIII, sobre 
la freqüència de pas dels trens de passatgers de la línia 
Lleida-Manresa, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions:

Aquest Departament ha dut a terme gestions amb el 
Director General de Ferrocarrils del Ministeri de Fo-
ment, per tal que Renfe estableixi una freqüència de pas 
mínima d’una hora en els combois ferroviaris de pas-
satgers de la línia Lleida-Manresa, entre les ciutats de 
Lleida i de Cervera, en tots dos sentits, en les franges 
de matí (de 7 a 10h), de migdia (de 13 a 15h) i de vespre 
(de 19 a 21h), mentre aquest servei ferroviari no sigui 
transferit a la Generalitat d’acord amb el que estableix 
l’Estatut d’Autonomia.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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control del compliment de la resolu-
ció 296/viii, sobre el condicionament i 
la millora del tram prades - vilanova de 
prades de la carretera Tv-7005
Tram. 290-00253/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37204 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00253/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 296/
VIII, sobre el condicionament i la millora del tram Pra-
des - Vilanova de Prades de la carretera TV-7005

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 296/VIII, sobre el 
condicionament i la millora del tram Prades-Vilanova 
de Prades de la carretera TV-7005, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

S’han donat instruccions per tal que un cop estiguin 
acabades les obres del condicionament de la carretera 
que va des de Coll d’Alberca fins a Prades, que actual-
ment estan en fase d’informació pública del seu estu-
di informatiu, es procedeixi a l’inici de la redacció de 
l’estudi informatiu del condicionament de l’esmentada 
TV-7005.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
295/viii, sobre les actuacions de millora 
de la carretera c-242
Tram. 290-00252/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37203 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00252/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 295/
VIII, sobre les actuacions de millora de la carretera 
C-242

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 295/VIII, sobre les 
actuacions de millora de la carretera C-242, em plau 
fer-vos avinent les següents consideracions:

Estan en execució les obres del condicionament de la 
carretera C-242 en el tram corresponent a la variant de 
Mas Potau. Aquestes obres tenen un pressupost d’1,5 
MEUR i es preveu que s’acabin el proper mes de fe-
brer.

D’altra banda, s’han adjudicat recentment les obres 
de la variant de les Borges del Camp, carretera C-242 
del PK 63,7 fins al PK 66,4 amb un pressupost de  
7 MEUR.

També, s’ha continuat amb la tramitació de la informa-
ció pública de l’estudi informatiu del condicionament de 
la carretera C-242 en el tram que va des de la intersecció 
amb la carretera C-12, al terme de Torrebesses, fins a 
Ulldemolins. Aquest estudi ha iniciat ja la fase de tra-
mitació mediambiental.

Per últim, s’ha continuat amb la tramitació de la infor-
mació pública de l’estudi informatiu del condicionament 
de la carretera C-242 en el tram que va des d’Ulldemo-
lins fins Alforja. Aquest estudi ha iniciat ja la fase de 
tramitació mediambiental.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

control del compliment de la moció  
27/viii, sobre l’accés informàtic a les 
carpetes de salut i als historials clínics 
i sobre el desplegament general del sis-
tema de recepta electrònica
Tram. 390-00027/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

sol·liCito:

L’ampliació del termini per a donar resposta al com-
pliment al punt B de la Moció 27/VIII, sobre l’accés 
informàtic a les carpetes de salut i als historials clínics 
i sobre el desplegament general del sistema de recepta 
electrònica amb número de tramitació 390-00027/08.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut 
(reg. 37297).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 25 de 
febrer de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.01.2009.

control del compliment de la resolució 
297/viii, sobre la connectivitat entre la 
carretera T-710 i la variant de falset de 
la carretera n-420
Tram. 290-00254/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37211 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00254/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 297/
VIII, sobre la connectivitat entre la carretera T-710 i la 
variant de Falset de la carretera N-420

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 297/VIII, sobre 
la connectivitat entre la carretera T-710 i la variant de 
Falset de la carretera N-420, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions:

La Direcció General de Carreteres d’aquest Departa-
ment s’ha adreçat a la Demarcació de Carreteres de 
l’Estat a Catalunya del Ministeri de Foment, sol·licitant 
la millora de la connectivitat de la variant de Falset cor-
responent a la N-420, que va entrar en servei el passat 
mes d’abril, amb la T-710.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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procés bidireccional i continu. Entenent la cultura pú-
blica comuna com «l’espai compartit de comunicació, 
de convivència, reconeixement i participació per tal que 
la nació catalana continuï sent el referent amb el qual es 
compromet tota la població que hi viu i treballa».

Segons el document final del Pacte, garantir la cohesió 
social i assegurar que el projecte comú, que és Catalu-
nya, sigui compartit per tothom requereix de cinc idees 
clau: la participació de totes les persones i la lluita con-
tra la formació de mecanismes de segregació; l’ús del 
català com a llengua comuna; l’equilibri entre la laïcitat 
i la pluralitat religiosa; la incorporació de la perspectiva 
de gènere i la igualtat d’oportunitats entre homes i do-
nes; i el reforç de les polítiques adreçades a la infància, 
la joventut, la gent gran i les famílies.

El Pacte Nacional per a la Immigració inclou un total 
de 112 mesures, de les quals 62 són polítiques vigents 
que cal reforçar i 50 són iniciatives noves que tenen per 
màxim objectiu garantir una bona convivència i una 
major cohesió social.

El text es regeix, alhora, per dotze principis d’actua-
ció:

1) Garantir el respecte i extensió dels drets humans.

2) Garantir la igualtat de drets i el respecte als deures 
per al conjunt de la societat.

3) Ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el 
civisme com a norma de convivència.

4) Promoció de l’autonomia i de la igualtat d’oportuni-
tats per afavorir la igualtat efectiva, eliminant condici-
ons o circumstàncies arbitràries.

5) Dret d’accés als serveis, entenent aquest com l’accés 
de cada titular al conjunt de recursos, equipaments, pro-
jectes i programes.

6) Normalització, evitant estructures paral·leles que 
puguin provocar la segregació dels titulars del dret 
d’accés als serveis. L’atenció ha de tendir a dur-se a 
terme en el marc ja existent de recursos, equipaments, 
projectes i programes. Les respostes específiques són 
temporals i responen a necessitats que també ho són.

7) Els serveis han d’admetre enfocaments diferenciats o 
especificitats atesa l’heterogeneïtat de les persones titu-
lars segons criteris d’edat, d’origen, de sexe, d’habilitats 
o de nivell formatiu.

8) Incorporar la perspectiva de gènere durant tot el pro-
cés i com a eina d’anàlisi i de planificació.

9) Incorporar la lluita contra el racisme i la xenofòbia en 
totes les accions dels agents signants del Pacte Nacional 
per a la Immigració.

10) Les mesures proposades s’hauran d’adaptar a la di-
versitat territorial de Catalunya.

11) Garantia d’aplicació: la dotació de recursos per als 
programes que estableixi el Pacte Nacional per a la Im-
migració forma part del compromís institucional per 
desenvolupar-los i és un requisit ineludible per assolir 
els seus objectius.

control del compliment de la moció  
35/viii, sobre la política d’immigració
Tram. 390-00035/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 37423 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de moció: 390-00035/08

Sobre: Control del compliment de la Moció 35/VIII, 
sobre la política d’immigració

En compliment de la Moció 35/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la política d’immigració, i d’acord amb 
el que disposa l’article 140.3 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, en nom del Consell Executiu, em 
correspon informar del següent:

El passat 19 de desembre el Govern de la Generalitat, 
els grups parlamentaris, agents socials i entitats que 
representen el col·lectiu de la immigració van signar el 
Pacte Nacional per a la Immigració en un acte institu-
cional al Palau de la Generalitat.

El Pacte s’organitza en tres eixos: gestió dels fluxos 
migratoris i accés al mercat de treball, adaptació dels 
serveis públics a una societat diversa i integració en una 
cultura pública comuna.

Pel que fa a la gestió dels fluxos migratoris i l’accés al 
mercat de treball, el Pacte proposa prioritzar la contra-
ctació de les persones en edat de treballar que ja estan a 
Catalunya, amb formació per facilitar la seva mobilitat 
laboral i augmentar la taxa d’activitat de les dones, els 
joves i molt especialment de les persones que han vingut 
per reagrupament familiar. Alhora, proposa millores 
en la gestió de les entrades i sortides de la mà d’obra 
d’origen estranger i la lluita contra l’economia submer-
gida. També aposta per una gestió dels fluxos migratoris 
responsable i coordinada amb els països d’origen.

Per a l’adaptació dels serveis públics a una societat di-
versa, el document proposa crear un servei universal de 
primera acollida; dimensionar els serveis públics i ga-
rantir-ne l’accés a totes les persones; així com reforçar 
la transversalitat i la coordinació entre institucions. Pre-
cisament, la consellera Capdevila ha destacat que una 
de les principals aportacions d’aquest acord estratègic 
passa per reforçar els recursos en àmbits com els Serveis 
Socials, la Sanitat o l’Educació, de forma proporcional 
a l’augment de població. Un increment demogràfic que 
no s’ha vist compensat per una millora en el sistema de 
finançament autonòmic que permeti adaptar els serveis 
a la realitat.

Alhora, el Pacte proposa fomentar la integració en una 
cultura pública comuna, entenent la integració com un 
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control del compliment de la moció  
41/viii, sobre el suport als municipis 
petits
Tram. 390-00041/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009

control del compliment de la moció 
42/viii, sobre la crisi econòmica en els 
sectors agrícola i ramader
Tram. 390-00042/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009

control del compliment de la moció 
43/viii, sobre els acomiadaments col-
lectius en expedients de regulació 
d’ocupació
Tram. 390-00043/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 13.01.2009

12) Seguiment i avaluació: es constituirà una mesa de 
seguiment del Pacte Nacional per a la Immigració in-
tegrada per tots els agents signants i els membres de la 
Taula de Ciutadania i Immigració.

En relació amb el punt segona de la moció, cal dir que 
actualment, s’està duent a terme la tramitació necessària 
per tal que l’avantprojecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i retornades a Catalunya sigui aprovat 
pel Govern i s’iniciï la seva tramitació parlamentària 
com projecte de llei.

Pel que fa al traspàs a la Generalitat de la gestió de les 
autoritzacions inicials de treball cal dir que el juliol de 
2008 es va celebrar una reunió de la Comissió Bilateral 
Generalitat - Estat en la qual es van ampliar les com-
petències en matèria de permisos inicials de treball als 
supòsits de treballs de caràcter temporal per personal 
d’alta direcció, esportistes professionals, artistes en es-
pectacles públics i altres col·lectius que es determinin.

Durant aquest darrer semestre s’han realitzat diferents 
reunions del Grup de treball sobre l’àmbit funcional i 
mitjans personals, materials i econòmics del traspàs a 
la Generalitat de Catalunya en matèria d’autoritzacions 
inicials de treball. També s’ha efectuat una reunió de la 
ponència tècnica per l’estudi del traspàs a la Generali-
tat de Catalunya en matèria d’autoritzacions inicials de 
treball per compte pròpia o aliena.

En relació amb la demanda a l’Administració de l’Estat 
de la informació i les dades d’immigració que per-
metin de fer les previsions necessàries per a una bona 
gestió i prestació de serveis, cal dir que el Govern de 
la Generalitat ha traslladat aquesta necessitat a la Se-
cretaria de Estado de Inmigración y Emigración. En 
aquest sentit, s’està treballant en la constitució de ca-
nals estables d’intercanvi d’informació entre ambdues 
en el marc de la Subcomissió de cooperació en matèria 
d’Immigració, Residència i Treball d’Estrangers de la 
Comissió Bilateral de cooperació Estat-Generalitat.

Pel que fa a la reafirmació d’una proposta catalana de 
finançament que inclogui l’impacte del fet migratori 
sobre els serveis públics cal esmentar que en el procés 
de negociació del nou model de finançament amb l’Es-
tat que estableix l’Estatut, es duen a terme seguint tots 
els punts establerts en el títol VI entre el quals consta 
la necessitat d’incloure el fet migratori com a variable 
per a determinar les necessitats de finançament de la 
Generalitat.

Finalment, en relació amb augmentar la participació 
de la Generalitat en els processos de reagrupament fa-
miliar, cal esmentar que el nou Pacte Nacional per a 
la Immigració preveu emprendre accions de seguiment 
i acompanyament per assegurar la coordinació de la 
informació entre les administracions responsables, mi-
llorant l’atenció i afavorint les oportunitats d’inserció 
laboral.

Barcelona, 22 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadana
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

sessió informativa de la comissió 
d’educació i universitats amb el con-
seller d’educació sobre l’estat de com-
pliment de la llei 5/2004, de creació de 
llars d’infants de qualitat
Tram. 355-00102/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Educació 
(reg. 37785).

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi-
tats.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 08.01.2009.

sessió informativa de la comissió 
d’educació i universitats amb el con-
seller d’educació sobre la gestió del 
pressupost per al 2009 del departament 
d’educació
Tram. 355-00103/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Educació 
(reg. 37785).

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 08.01.2009.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENçA

sol·licitud de compareixença d’eugeni 
villalbí i godes, secretari de Joventut, 
davant la comissió sobre les polítiques 
de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de subvencions de la secre-
taria de Joventut i de l’agència catalana 
de la Joventut
Tram. 356-00400/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 37194).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 23.12.2008.

sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’aspepc-sps davant la co-
missió d’educació i universitats perquè 
exposin les llurs consideracions amb 
relació al projecte de llei d’educació
Tram. 356-00410/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 
37778).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació i 
Universitats, sessió del 12.01.2009.
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8. Interpel·lació al Govern sobre l’acord amb l’Estat 
pel que fa al nou model de finançament. Tram. 300-
00174/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques que 
preveu desenvolupar a les comarques de Girona des-
prés de la derogació del Decret 84/2007, relatiu a 
l’adopció de mesures excepcionals i d’emergència per 
a la utilització de recursos hídrics. Tram. 300-00173/08. 
Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’increment dels preus 
i les tarifes públiques el 2009. Tram. 300-00175/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les inversions empresarials estrangeres. Tram. 302-
00139/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de les universitats. Tram. 302-00140/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació del mercat de treball. Tram. 302-00141/08. 
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

14. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 21 de gener, a les 16.00 h).

El vicepresident en funcions de President
Higini Clotas i Cierco

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTàRIA

4.55.15. CONVOCATòRIES

sessió plenària núm. 48

Convocada per al dia 21 de gener de 2009

PresidènCiA del PArlAMent

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del:

Ple del Parlament

21 de gener de 2009

10.00 h

Saló de Sessions

ordre del diA

1. Proposició de llei d’addició de l’apartat 6 de l’arti-
cle 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesu-
res fiscals i administratives. Tram. 202-00020/08. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (Text presen-
tat: BOPC 81, 7).

2. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació dels tipus 
impositius de l’impost sobre el valor afegit aplicats 
a determinats béns i serveis. Tram. 270-00005/08. 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. Debat 
i votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: 
BOPC 381, 24).

3. Procediment per a elegir els onze membres del Ple-
nari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 
Tram. 284-00020/08. Presidència de la Generalitat. 
Designació.

4. Interpel·lació al Govern sobre la imposició de límits 
variables de velocitat als accessos de Barcelona. Tram. 
300-00172/08. Grup Mixt. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació. Tram. 300-00176/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el sector de l’automo-
ció. Tram. 300-00171/08. Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el nou model de finan-
çament autonòmic. Tram. 300-00170/08. Josep Enric 
Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

informe del consell de l’audiovisual de 
catalunya sobre l’observança del plu-
ralisme polític en la televisió i la ràdio 
corresponent a l’octubre del 2008
Tram. 337-00046/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 37427 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

M. H. 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 2008 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Josep Maria Carbonell
President del CAC

Barcelona, 29 de desembre de 2008

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

memòria d’activitats del consell social 
de la universitat rovira i virgili corres-
ponent al 2007
Tram. 337-00047/08

Presentació
àngel Cunillera, president de Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili
Reg. 37945 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.01.2009

Al President del PArlAMent

Em plau fer-vos arribar la memòria d’activitats del Con-
sell Social de la URV de l’any 2007.

Cordialment,

Àngel Cunillera i Zárate
President del Consell Social

Barcelona, 8 de gener de 2008

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

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 del consell interuniversitari de 
catalunya corresponent al 2007
Tram. 334-00086/08

Presentació
Secretari general de Consell 
Interuniversitari de Catalunya
Reg. 37287 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 13.01.2009

M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable Senyor,

Per tal de donar compliment a allò que estableix l’article 
126.4 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, us trametem la Memòria del Consell Inter-
universitari de Catalunya corresponent al 2007.

Cordialment,

Xavier de las Heras i Cisa
Secretari general

Barcelona, 11 de desembre de 2008

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

concurs per a proveir temporalment un 
lloc de treball de secretari o secretària 
del departament de recursos Humans
Tram. 500-00018/08

Adscripció en comissió de serveis
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 13.01.2009

seCretAriA generAl

ACord de 13 de gener de 2009, de lA MesA del PAr-
lAMent, d’AdsCriPCió en CoMissió de serveis del senyor 
sergi fAloMir i bAllegA A un lloC de seCretAri del 
dePArtAMent de reCursos huMAns del PArlAMent de 
CAtAlunyA

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 3 de 
desembre de 2008, va acordar convocar un concurs per a 
proveir temporalment un lloc de treball de secretari/ària 
del Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits 
al·legats i comporta l’adscripció en comissió de serveis 
de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb l’establert a la base cinquena de 
la convocatòria, en data 19 de desembre de 2008 la co-
missió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta 
d’adscripció en comissió de serveis del senyor Sergi 
Falomir i Ballega per a ocupar el lloc de secretari del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament;

ACordA:

Primer. Adscriure en comissió de serveis al senyor Sergi 
Falomir i Ballega a un lloc de treball de secretari del 
Departament de Recursos Humans, grup C1, nivell 7,  
a partir de la data de la presa de possessió.

4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CàRRECS I PERSONAL

concurs per a proveir temporalment 
dos llocs de treball d’ajudant o ajudanta 
de magatzem del departament d’infra-
estructures, equipaments i seguretat
Tram. 500-00017/08

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 13.01.2009

seCretAriA generAl

ACord de lA MesA del PArlAMent de 13 de gener de 
2009, de noMenAMent d’interinA de lA senyorA Mont-
serrAt gAllofré bernAt

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de 
novembre de 2008, va acordar convocar un concurs per 
a proveir temporalment dos llocs d’ajudant/a de magat-
zem, grup C2, nivell 3, del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat (BOPC núm. 361, d’1 
de desembre de 2008).

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatòria 
el concurs s’ha de resoldre a favor dels aspirants que 
obtinguin la millor valoració de la totalitat dels mèrits 
al·legats i comporta el nomenament d’interí al lloc de 
treball convocat.

De conformitat amb l’establert a la base setena de la 
convocatòria, en data 19 de desembre de 2008 la Co-
missió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta 
de nomenament d’interina de la senyora Montserrat Ga-
llofré Bernat per a ocupar provisionalment el lloc de 
treball d’ajudant/a de magatzem, del grup C2 i nivell 3, 
amb horari normal, en torn de jornada partida, del De-
partament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 
fins a la seva provisió reglamentaria.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament;

ACordA:

Primer. Nomenar interina la senyora Montserrat Ga-
llofré Bernat per a ocupar provisionalment el lloc de 
treball d’ajudant/a de magatzem, del grup C2 i nivell 3, 
amb horari normal, en torn de jornada partida, del De-
partament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 
fins a la seva provisió reglamentaria, a partir de la data 
de la presa de possessió.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb 
el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs potestatiu de 
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concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’arxiver o arxivera del par-
lament
Tram. 501-00009/08

Convocatòria de la primera prova

tribunAl quAlifiCAdor

El Tribunal Qualificador, en sessió tinguda el dia 15 de 
gener de 2009, d’acord amb l’establert a la base 8.2 de la 
convocatòria, convoca els aspirants que superin la fase 
de concurs a la realització de la primera prova de la fase 
d’oposició, consistent en dos exercicis. El primer exercici 
consisteix a desenvolupar dos temes extrets de l’annex A  
(temes d’arxivística), i el segon en desenvolupar dos te-
mes extrets per sorteig de l’annex B (temes de dret), 
que tindrà lloc el dia 13 de febrer de 2009 a la seu del 
Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, de 
Barcelona), d’acord amb l’horari següent:

Primer exercici (temes d’arxivística):

De 10:00 hores a 13:00 hores

Segon exercici (temes de dret):

De 15:00 hores a 18:00 hores

D’acord amb la base 8.2, l’ordre d’actuació dels aspi-
rants que prenguin part en aquest procés selectiu, s’ini-
ciarà per aquells el primer cognom dels quals comenci 
per la lletra «C», segons el que disposa la Resolució de 
16 de desembre de 2008, per la qual es dóna publici-
tat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre 
d’actuació dels aspirants en els processos selectius que 
es realitzin durant l’any 2009, per a l’ingrés a la funció 
pública de la Generalitat.

Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de 
l’acord, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2009

Begoña Benguría i Calera
Secretària del Tribunal

Segon. Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via 
administrativa, els interessats poden interposar, potesta-
tivament, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, 
de 26 del novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al 
BOPC, o bé recurs contenciós administratiu, davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al BOPC, 
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2009
Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’ajudant o ajudanta d’arxiu 
del parlament
Tram. 501-00008/08

Convocatòria de la primera prova

tribunAl quAlifiCAdor

El Tribunal Qualificador, en sessió tinguda el dia 15 de 
gener de 2009, d’acord amb l’establert a la base 8.2 de la  
convocatòria, convoca els aspirants que superin la fase 
de concurs a la realització de la primera prova de la 
fase d’oposició, consistent a desenvolupar dos temes 
extrets de l’annex A (temes d’arxivística) i dos temes 
extrets per sorteig de l’annex B (temes de dret), que 
tindrà lloc el dia 13 de febrer de 2009 a les 9:00 hores 
a la seu del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciuta-
della, s/n, de Barcelona).
Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de 
l’acord, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2009
Begoña Benguría i Calera
Secretària del Tribunal


