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1.	 TRAMITACIONS	CLOSES	AMB	TEXT	APRO·
VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 200-00058/08
Aprovació p. 9

1.10.	 Resolucions

Resolució 559/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
7/2009, referent a la Corporació Sanitària Parc Taulí 
de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007
Tram. 256-00052/08
Adopció p. 47

Resolució 560/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
8/2009, referent a l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, corresponent al 2007
Tram. 256-00053/08
Adopció p. 48

Resolució 561/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
9/2009, referent al Grup Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006
Tram. 256-00054/08
Adopció p. 48

Resolució 562/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
10/2009, referent a la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006
Tram. 256-00055/08
Adopció p. 49

Resolució 563/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
11/2009, referent a Televisió de Catalunya, SA, cor-
responent al 2005 i al 2006
Tram. 256-00056/08
Adopció p. 49

1.40.	 Acords	amb	relació	a	les	institucions	de	
la	Unió	Europea

1.40.03.	 Acords	amb	relació	al	Comitè	de	les	Re·
gions

Informe al Parlament de Catalunya sobre el 
Llibre Blanc del Comitè de les Regions (CdR) sobre 
la governança multinivell
Tramesa al Comitè de les Regions de la Unió Europea p. 50

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 l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball
Tram. 200-00062/08
Nomenament d’una relatora p. 56

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 56
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 57
Ponència per a elaborar l’Informe p. 57

Projecte de llei sobre el procediment de de-
signació dels senadors i senadores que representen 
la Generalitat al Senat
Tram. 200-00066/08
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 58

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de regulació de les festes 
tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08
Presentació p. 58

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop·
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de barreres de seguretat de formigó al tram entre 
els enllaços amb les carreteres C-251 i C-1415c de 
la ronda de Granollers
Tram. 250-02286/08
Esmenes presentades p. 64

Proposta de resolució sobre el doblatge en 
català de pel·lícules en tres dimensions
Tram. 250-02308/08
Esmenes presentades p. 65

Proposta de resolució sobre la restitució 
del servei de trens de llarg recorregut amb parada 
a Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02321/08
Esmenes presentades p. 65
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Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les carreteres T-700 i TV-705 entre 
Prades i Vilanova de Prades
Tram. 250-02322/08
Esmenes presentades p. 66

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei ferroviari entre Reus i Barcelona i entre 
Reus i Tarragona amb l’augment de la freqüència 
de pas o de la capacitat dels combois
Tram. 250-02325/08
Esmenes presentades p. 66

Proposta de resolució sobre l’extensió del 
servei de rodalia de la línia 3 de Renfe fins a Ripoll
Tram. 250-02329/08
Esmenes presentades p. 67

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
dels arcs del castell de Sant Ferran, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 250-02341/08
Esmenes presentades p. 67

Proposta de resolució d’aprovació del Man-
dat marc del sistema públic audiovisual
Tram. 250-02393/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la modificació 
del procediment d’adjudicació d’herències intestades 
a la Generalitat
Tram. 250-02417/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’autorització 
d’una prova experimental sobre la selectivitat del 
vesc per a la captura d’ocells que inclogui la captura 
del tord a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02418/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida pressupostària del Departament d’Educa-
ció destinada al pagament compensatori pel trans-
port escolar no obligatori a Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà)
Tram. 250-02419/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre 
la formació dels treballadors acomiadats i sobre la 
tramitació i l’execució de les infraestructures pen-
dents a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02421/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del criteri de preu final amb l’impost sobre el valor 
afegit inclòs en els procediments de contractació 
pública quan intervinguin licitadors exempts de tri-
butació de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 250-02422/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la modifica-
ció de l’Ordre IRP/352/2009, sobre l’obligació dels 
establiments d’hostalatge de remetre a la Direcció 
General de la Policia, per mitjans telemàtics, la in-
formació relativa a l’estada de les persones que 
s’hi allotgen
Tram. 250-02423/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la dotació 
pressupostària necessària per a atendre la preser-
vació i la millora de les finques agràries i forestals 
incloses en la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-02425/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-660 entre la Bisbal de l’Empordà i 
Calonge
Tram. 250-02427/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-664 entre Cruïlles, Monells, Sant 
Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
Tram. 250-02428/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
Tram. 250-02429/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el millorament 
i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina de cor-
reus i telègrafs de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-02430/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Maresme
Tram. 250-02431/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la dotació 
del Solsonès amb un helicòpter durant els mesos 
d’estiu
Tram. 250-02437/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’impacte ambiental causat en els ecosistemes de la 
Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa pel bui-
datge de la presa de Tavascan, al Pallars Sobirà
Tram. 250-02438/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de l’escola de Gombrèn (Ripollès) per al curs 2010-
2011
Tram. 250-02442/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
centre d’educació infantil i primària i d’un institut 
d’educació secundària per al curs 2010-2011 a la 
zona sud de Girona
Tram. 250-02443/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places a les escoles d’adults de Girona, 
Salt (Gironès), Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Olot 
(Garrotxa) per al curs 2009-2010
Tram. 250-02444/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 250-02445/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’oli-
vera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment 
d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells 
que afecten aquest sector
Tram. 250-02446/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la connexió 
dels punts de llum del túnel de coll Cardús de la 
carretera C-58, a Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 250-02501/08
Presentació p. 72
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a reduir la contaminació acústica a la 
carretera C-234, a Gavà
Tram. 250-02502/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la situació cre-
ada per l’anunci de tancament del centre productiu 
de Lear a Roquetes (Baix Ebre)
Tram. 250-02503/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres per a solucionar el problema de la pudor que 
genera la depuradora d’aigües residuals de Cambrils 
(Baix Camp)
Tram. 250-02504/08
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un metge o metgessa fix al dispensari d’Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-02505/08
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la supressió de 
les barreres arquitectòniques a l’estació del tren de 
Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) i el millora-
ment de l’accessibilitat des de la platja i la carretera 
N-II
Tram. 250-02506/08
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el suport a la 
preservació de la Pilona de Malgrat de Mar (Mares-
me) com a icona de la població
Tram. 250-02507/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la represa 
dels tràmits per a disposar d’un nou centre d’ense-
nyament infantil i primari a Can Claramunt, a Piera 
(Anoia)
Tram. 250-02508/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la planificació 
de la Formació Professional amb relació a l’article 
5.2 de la Llei d’Educació
Tram. 250-02509/08
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
carril bici del nucli urbà a l’estació del tren de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-02510/08
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les actuacions per al millorament de la seguretat 
del tram de la carretera C-17 entre Tagamanent i 
Aiguafreda
Tram. 250-02511/08
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la prioritza-
ció de les obres per a garantir la seguretat en els 
accessos de la carretera C-17 a Aiguafreda (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-02512/08
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les obres de l’edifici del CEIP Lledoner de Grano-
llers (Vallès Oriental) per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-02513/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
accions per a garantir una major presència dels mos-
sos d’esquadra a Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-02514/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre el reparament 
dels danys ambientals i els accessos entre nuclis 
urbans en el tram de la carretera C-17 entre la Gar-
riga i Aiguafreda
Tram. 250-02515/08
Presentació p. 80

Proposta de resolució per al traspàs de la 
carretera LV-5223, d’accés a Llesuí (Pallars Sobirà), 
a la Generalitat
Tram. 250-02516/08
Presentació p. 80

3.10.63.	 Propostes	de	resolució	per	a	encomanar	
un	informe	a	la	Sindicatura	de	Comptes	
o	altres	actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de 
fiscalització relatiu a l’Ajuntament de Moià (Bages) i 
a l’empresa municipal MoiàFutur, corresponents als 
exercicis 2006, 2007 i 2008
Tram. 253-00004/08
Presentació p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 82

3.30.	 Altres	tramitacions

3.30.06.	 Procediments	relatius	a	les	corporacions	
locals	i	a	altres	informes	o	memòries	de	
la	Sindicatura	de	Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 26/2009, referent a la Fundació Privada Parc 
Científic de Barcelona, corresponent al 2007
Tram. 258-00030/08
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes p. 82
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 82

4.	 INFORMACIÓ

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

Renúncia d’Àlex Bas i Vilafranca a la con-
dició de membre del Consell Assessor de Ràdio i 
Televisió Espanyola a Catalunya
Comunicació p. 83

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

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
Elecció de la vicepresidenta p. 83

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci·
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
479/VIII, sobre la minimització de l’impacte del tan-
cament de la planta de l’empresa Tyco Electronics 
Amp España, SA, a Berga
Tram. 290-00423/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 83

Control del compliment de la Resolució 
480/VIII, sobre la creació del Consell de Treball Au-
tònom de Catalunya
Tram. 290-00424/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 84
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Control del compliment de la Resolució 481/
VIII, sobre la incorporació de les entitats municipals 
descentralitzades al Pla d’equipaments culturals de 
Catalunya
Tram. 290-00425/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

Control del compliment de la Resolució 
482/VIII, sobre la declaració del patí català com a 
embarcació genuïna de Cubelles (Garraf)
Tram. 290-00426/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

Control del compliment de la Resolució 484/
VIII, sobre el retorn dels documents de municipis ca-
talans confiscats amb motiu de la Guerra Civil
Tram. 290-00428/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 86

Control del compliment de la Resolució 
485/VIII, sobre la regulació de la pràctica del surf 
d’estel
Tram. 290-00429/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 86

Control del compliment de la Resolució 486/
VIII, sobre la rehabilitació de l’edifici de convent del 
Carme, a Valls (Alt Camp), per al CEIP Enxaneta
Tram. 290-00430/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 87

Control del compliment de la Resolució 487/
VIII, sobre les obres d’adequació de l’edifici de l’antic 
IES Narcís Oller, de Valls (Alt Camp), necessàries 
per a garantir la continuïtat de l’activitat escolar del 
CEIP Enxaneta
Tram. 290-00431/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 87

Control del compliment de la Resolució 
488/VIII, sobre l’estudi de la necessitat d’establir 
estudis postobligatoris a l’IES Sant Salvador, de 
Tarragona
Tram. 290-00432/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 88

Control del compliment de la Resolució 
489/VIII, sobre la construcció del CEIP La Torreta, 
a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 290-00433/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 88

Control del compliment de la Resolució 
495/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 25/2008, referent a l’Autoritat del Transport 
Metropolità, corresponent al 2004
Tram. 290-00439/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 89

Control del compliment de la Resolució 
496/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 1/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2004
Tram. 290-00440/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90

Control del compliment de la Resolució 513/
VIII, sobre l’establiment d’estudis postobligatoris a 
l’IES Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 290-00457/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 95

Control del compliment de la Resolució 
514/VIII, sobre la construcció d’un nou edifici per a 
l’IES Montserrat Miró, de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 290-00458/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 95

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen·
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques sobre les actuacions 
de l’Institut Català del Sòl amb relació a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 354-00292/08
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques sobre les relacions 
de l’Institut Català del Sòl amb l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 354-00293/08
Sol·licitud i tramitació p. 96

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 352-01899/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01900/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Pares de Nens Sords 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la 
llengua de signes catalana
Tram. 352-01901/08
Retirada de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 352-01902/08
Retirada de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació ONCE amb relació al Pro-
jecte de llei de la llengua de signes catalana
Tram. 352-01903/08
Retirada de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Logopedes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 352-01905/08
Retirada de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions Catalanes 
de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte 
de llei de la llengua de signes catalana
Tram. 352-01906/08
Retirada de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01907/08
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals
Tram. 352-01908/08
Sol·licitud p. 97
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Micropobles de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del Consell de 
Governs Locals
Tram. 352-01909/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Carles Pi i Sunyer amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01910/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Marina Es-
pinosa de Castro amb relació al Projecte de llei del 
Consell de Governs Locals
Tram. 352-01911/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01912/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals
Tram. 352-01913/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Salvador 
Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 352-01914/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos i Garrido, president de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals
Tram. 352-01915/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’Antoni Lloret 
i Grau, president de l’Associació de Micropobles de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals
Tram. 352-01916/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’Antoni Fogué 
i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01917/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’Enric Vilert i 
Butchosa, president de la Diputació de Girona, amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01918/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Jaume Gi-
labert Torruella, president de la Diputació de Lleida, 
amb relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01919/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Josep Po-
blet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 352-01920/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Jordi Hereu 
i Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 352-01921/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Jordi Xar-
gay i Congost, alcalde de Palol de Revardit (Pla de 
l’Estany) i president del Fòrum Comarcal de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte 
de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 352-01922/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Roc Muñoz 
Martínez, alcalde de la Canonja, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 352-01939/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Josep Po-
blet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja
Tram. 352-01940/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Joan Are-
gio Navarro, regidor de l’Ajuntament de Tarragona 
i coordinador de la negociació entre l’Ajuntament 
de Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada 
de la Canonja en el procés de segregació, amb re-
lació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 352-01941/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Josep Llop 
Tous, arquitecte municipal de l’entitat municipal des-
centralitzada de la Canonja, amb relació al Projecte 
de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 352-01942/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Josep 
Canadell Veciana, exalcalde de la Canonja, amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 352-01943/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Raül Vila-
nova Mata, exdirector de Ràdio La Canonja, amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 352-01944/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Francesc 
Roig Queralt, historiador, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 352-01945/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Josep Fèlix 
Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona, amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 352-01946/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Roc Muñoz 
i Martínez, alcalde de l’entitat municipal descentra-
litzada de la Canonja, amb relació al Projecte de llei 
de creació del municipi de la Canonja
Tram. 352-01947/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Municipalitat de la 
Canonja amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja
Tram. 352-01948/08
Sol·licitud p. 102



7 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 590

6

SUMARI

Proposta de compareixença d’Eudald Roca 
i Gràcia, president del Consell Comarcal del Tarra-
gonès, amb relació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja
Tram. 352-01949/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Josep Po-
blet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja
Tram. 352-01950/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja
Tram. 352-01951/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja
Tram. 352-01952/08
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Frederic 
Ximeno i Roca, director general de Polítiques Am-
bientals i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge perquè informi sobre l’Estratègia 
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
Tram. 356-00514/08
Retirada de la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença del gerent de 
l’Institut Català del Sòl davant la Comissió de Política 
Territorial perquè informi sobre la seva actuació amb 
relació a diferents operacions urbanístiques a Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 356-00533/08
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Miquel Bo-
nilla, director de l’Institut Català del Sòl, i d’Emili Mas, 
gerent de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió 
de Política Territorial perquè informin sobre les rela-
cions entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 356-00536/08
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Maria Eu-
gènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, davant la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la 
Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya corresponent al 2008
Tram. 356-00545/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Joan Majó 
i Roca, comissionat per a Universitats i Recerca, 
davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les polítiques de joventut
Tram. 356-00546/08
Sol·licitud p. 104

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per·
sones

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi-
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00653/08
Decaïment p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Xineses a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00668/08
Decaïment p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Romanesa de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi-
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00670/08
Decaïment p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Treballadors Marroquins a Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00671/08
Decaïment p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Dominicana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi-
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00673/08
Substanciació p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Bolivianes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00674/08
Substanciació p. 105

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Equatorianes a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00675/08
Substanciació p. 105

Compareixença de Ricard Zapata-Barrero 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00676/08
Substanciació p. 105

Compareixença de Guillem López Casas-
novas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00678/08
Substanciació p. 105

Compareixença de Jordi Sánchez Picanyol 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00679/08
Substanciació p. 105

Compareixença de Maria Helena Bedoya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00680/08
Substanciació p. 105

Compareixença d’una representació d’una 
representació de la Federació d’Associacions Ame-
ricanes a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a Catalunya
Tram. 353-00681/08
Substanciació p. 106

Compareixença de representants del Grup 
Àgata davant la Comissió sobre els Drets de les Do-
nes per a expressar llur opinió i llurs recomanacions 
sobre la dona i la salut, especialment amb relació a 
l’Avantprojecte de llei sobre la igualtat
Tram. 357-00128/08
Substanciació p. 106



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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Compareixença de Montserrat Pineda Lo-
renzo, en representació de l’entitat Creació Positiva, 
davant la Comissió sobre els Drets de les Dones per 
a expressar la seva opinió i les seves recomanacions 
sobre la dona i la salut, especialment amb relació a 
l’Avantprojecte de llei sobre la igualtat
Tram. 357-00129/08
Substanciació p. 106

Compareixença de Lucía Artarcoz, direc-
tora de l’Institut de Serveis a la Comunitat, davant 
la Comissió sobre els Drets de les Dones per a ex-
pressar la seva opinió i les seves recomanacions 
sobre la dona i la salut, especialment amb relació a 
l’Avantprojecte de llei sobre la igualtat
Tram. 357-00130/08
Substanciació p. 106

Compareixença de Carme Ollé Rodríguez, 
ginecòloga del Programa d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva del CAP Drassanes, de Barcelona, 
davant la Comissió sobre els Drets de les Dones per 
a expressar la seva opinió i les seves recomanacions 
sobre la dona i la salut, especialment amb relació a 
l’Avantprojecte de llei sobre la igualtat
Tram. 357-00131/08
Substanciació p. 106

Compareixença de Josep Ramos Montes, 
director de planificació de salut mental de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu, davant la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Disca-
pacitats perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00310/08
Substanciació p. 106

Compareixença de representants de la 
federació Ecom davant la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats perquè 
expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 357-00315/08
Substanciació p. 107

Compareixença de representants de Fe-
marec, SCCL, davant la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats perquè 
expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 357-00317/08
Substanciació p. 107

Compareixença de Maria Eugènia Ale-
gret, presidenta del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, davant la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana per a presentar la Memòria 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cor-
responent al 2008
Tram. 357-00357/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107
Substanciació p. 107

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge·
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.01.	 Composició	del	Govern,	delegacions	de	
funcions	i	encàrrecs	de	despatx

Suplència en l’exercici de les funcions del 
vicepresident del Govern pel conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació
Tram. 330-00143/08
Presentació p. 107

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Memòria d’activitats del Jurat d’Expropiació 
de Catalunya corresponent al 2008
Tram. 337-00067/08
Presentació p. 108

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre l’observança del pluralisme polític en 
la televisió i la ràdio corresponent al setembre del 
2009
Tram. 337-00068/08
Presentació p. 108

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Cessament d’un funcionari interí
Acord p. 108

4.90.15.	 Contractació

Contractació del subministrament i la instal-
lació de dispositius d’impressió per als departaments 
i serveis del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00003/08
Anunci p. 109
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taminació i l’establiment d’altres instruments de control 
de la contaminació.

La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció in-
tegral de l’Administració ambiental va establir a Ca-
talunya el model de prevenció i control integrats de la 
contaminació instaurat per la Directiva 96/61/CE, del 
Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i 
control integrats de la contaminació (IPPC).

En els darrers anys, però, l’Estat ha aprovat un seguit 
de normes amb caràcter de legislació bàsica que, jun-
tament amb la modificació recent i la substitució de la 
Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 
1996, per la Directiva 1/2008, del 15 de gener, de pre-
venció i control integrats de la contaminació, obliguen 
a modificar la Llei 3/1998, del 27 de febrer, i a adequar 
els règims d’intervenció ambiental a la regulació esta-
blerta, concretament, a la Llei 16/2002, de l’1 de juliol, 
de prevenció i control integrats de la contaminació, a 
la Llei 27/2006, del 18 de juliol, reguladora dels drets 
d’accés a la informació, de participació pública i accés a 
la justícia en matèria de medi ambient, i al Reial decret 
legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental 
de projectes.

Al mateix temps, aquesta llei vol superar les dificul-
tats que s’han presentat arran de la regulació de la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, i també vol incorporar 
altres requeriments derivats de modificacions recents 
de la legislació ambiental sectorial. L’execució de la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, ha evidenciat la dificul-
tat d’aplicar alguns dels preceptes i la complexitat del 
procediment d’intervenció administrativa per a deter-
minades categories d’activitats. Per això, aquesta llei 
pretén racionalitzar i simplificar tràmits i corregir les 
determinacions que han generat dubtes i han originat 
pràctiques de gestió clarament millorables.

El sistema d’intervenció administrativa ambiental que 
estableix aquesta llei es basa, tal com s’instaurà en la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, en el fet que les autoritats 
competents s’han d’assegurar, abans de concedir una 
autorització i una llicència ambientals, que s’han fixat 
les mesures adequades de prevenció i reducció de la 
contaminació en el medi, incloses l’atmosfera, l’aigua 
i el sòl. Amb aquesta finalitat es fixen en l’autorització 
ambiental els valors límit d’emissió i es consideren, si 
escau, les millors tècniques disponibles a cada moment. 
Aquestes millors tècniques ja estableixen els casos en 
què la situació especial de l’entorn de les activitats jus-
tifica l’aplicació de mesures addicionals de protecció.

Aquesta llei integra, amb una voluntat de simplificació 
administrativa clara, l’avaluació de l’impacte ambiental 
de les activitats relacionades en l’annex I de la mateixa 
llei en el procediment d’atorgament de l’autorització 
ambiental.

Aquesta integració de diferents règims d’intervenció 
administrativa ambiental s’emmarca en l’estratègia del 
Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000, i té l’objec-
tiu de compaginar la reducció necessària de càrregues 
administratives per a les persones que exerceixen acti-
vitats econòmiques amb el respecte i les garanties en la 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	prevenció	i	control	ambiental	de	
les	activitats
Tram. 200-00058/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 66, 19.11.2009, DSPC-P 102

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de 
novembre de 2009, ha debatut el dictamen de la Comis-
sió de Medi Ambient i Habitatge referent al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 200-00058/08) i les esmenes reservades pels 
grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats

Preàmbul

L’article 46 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya esta-
bleix que els poders públics han de vetllar per la protec-
ció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques 
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat 
intergeneracional. Afegeix que les polítiques ambientals 
s’han de dirigir especialment a reduir les diferents for-
mes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims 
de protecció, articular mesures correctives de l’impacte 
ambiental, utilitzar racionalment els recursos naturals, 
prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren 
el règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis 
de preservació del medi.

D’acord amb aquests preceptes, l’article 144.1 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya estableix que corresponen 
a la Generalitat la competència compartida en matèria 
de medi ambient i la competència per a dictar normes 
addicionals de protecció. S’hi afegeix que aquesta com-
petència inclou, entre d’altres, la prevenció, la restaura-
ció i la reparació de danys al medi ambient, la regulació 
de l’ambient atmosfèric i de les diverses formes de con-
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En el règim de l’autorització ambiental de les activitats 
amb l’avaluació de l’impacte ambiental s’estableix la 
integració dels dos sistemes cabdals d’intervenció ad-
ministrativa per a prevenir i reduir en origen la conta-
minació. Aquests sistemes són l’autorització ambiental 
i la declaració d’impacte ambiental i recauen sobre les 
activitats productives que tenen un potencial d’incidèn-
cia ambiental elevat. L’Administració de la Generalitat 
té la competència per a resoldre el procediment únic en 
el qual ara conflueixen aquests dos sistemes.

Tot i que la integració d’ambdós sistemes en un procedi-
ment únic pot tenir l’aparença d’una complexitat major 
en la tramitació, aquesta llei, mitjançant l’establiment de 
llindars concrets i situacions determinades en les quals 
no cal avaluar les activitats establertes en l’annex II del 
Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes, atorga més seguretat jurídica 
als titulars de les activitats afectades i, alhora, elimina 
la càrrega del procediment administratiu de consulta 
prèvia.

Cal remarcar el fet que el règim d’autorització és estric-
tament ambiental, llevat del cas de les activitats amb 
un risc d’accidents més grans, supòsit en el qual la par-
ticipació de l’òrgan que té la competència substantiva 
sobre aquesta matèria s’integra en el procediment de 
l’autorització ambiental. El municipi en què es duu a 
terme l’activitat també participa en aquest procediment 
mitjançant un informe ambiental referit a les matèries 
sobre les quals té competència.

Pel que fa al règim de declaració d’impacte ambiental 
de les activitats amb una autorització substantiva, l’acció 
de prevenció ambiental s’integra en el procediment de 
l’autorització substantiva que és competència de l’òrgan 
que té la competència sectorial.

El títol tercer estableix el règim d’intervenció de la lli-
cència ambiental de competència municipal.

En aquest títol es regulen totes les activitats que, per la 
incidència que tenen en el medi ambient, s’han de sot-
metre obligatòriament a algun règim d’intervenció pre-
ventiva ambiental, de competència municipal estricta. 
La participació de l’Administració de la Generalitat en 
el procediment d’atorgament de la llicència ambiental 
es limita a l’emissió dels informes que són preceptius, 
d’acord amb aquesta llei o amb el desplegament regla-
mentari de la llei, o d’acord amb la normativa sectorial 
ambiental aplicable.

S’estableix, també, la intervenció dels consells comar-
cals, que han de donar la suficiència tècnica i jurídica 
als municipis i garantir, en tots els casos, un alt grau 
d’autonomia als ajuntaments per a definir llur relació 
amb l’ens comarcal.

Així mateix, es difereix a la regulació de les ordenances 
municipals la possibilitat de sotmetre algunes d’aques-
tes intervencions preventives al règim de comunicació, 
en funció de la ubicació urbanística, de les caracterís-
tiques ambientals del medi receptor i d’altres factors 
d’incidència ambiental, sempre que no ho impedeixi el 
compliment de la normativa sectorial ambiental.

prevenció i el control del medi ambient que la societat 
demana.

Els objectius de facilitació de tràmits en l’activitat eco-
nòmica i de simplificació administrativa són presents, 
de fet, en el conjunt del sistema d’intervenció admi-
nistrativa ambiental que regula aquesta llei, en com-
pliment dels compromisos adquirits per a millorar la 
competitivitat de l’economia catalana i eliminar les 
traves administratives innecessàries a què ens obliga 
la Unió Europea.

Per això, d’una banda, aquesta llei estableix un sistema 
d’intervenció integral, atenint-se a la major o a la menor 
incidència ambiental de les activitats, però limitat úni-
cament als aspectes ambientals. La intervenció admi-
nistrativa per raó d’altres matèries, com ara la seguretat 
i la salut de les persones, es regeix per la legislació de 
règim local i per la normativa sectorial corresponent. 
D’altra banda, encara que la llei regula règims d’inter-
venció de caràcter estrictament ambiental, també reco-
neix que cal establir mecanismes que permetin tramitar 
simultàniament el conjunt d’intervencions preceptives 
respecte a una mateixa activitat.

És també un objectiu d’aquesta llei establir, d’una ma-
nera clara, que la responsabilitat sobre les instal·lacions, 
i l’obertura i el funcionament de les activitats, corres-
pon tant a les persones titulars i al personal tècnic de 
l’activitat com a les persones que n’han de controlar el 
funcionament.

La Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera ha derogat, d’una manera expres-
sa, el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives 
i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, del 30 de no-
vembre, declarat inaplicable a Catalunya per la disposició 
addicional sisena de la Llei 3/1998, del 27 de febrer. Els 
conceptes tradicionals de perillositat, insalubritat, noci-
vitat i molèstia que s’hi definien, i també l’establiment 
de mesures d’allunyament de les activitats respecte als 
nuclis de població, van quedar substituïts a partir de la 
Llei 3/1998, per la utilització de les condicions i millors 
tècniques ambientals disponibles en cada cas per a garan-
tir la protecció del medi ambient i la població.

Aquesta llei s’estructura en deu títols. El títol primer, 
relatiu a les disposicions generals, conté les finalitats 
de la Llei, l’àmbit d’aplicació i un quadre de definicions 
ampli, i també les condicions generals de funcionament 
de les activitats i les obligacions generals dels titulars 
d’aquestes activitats. En aquest títol destaca la determi-
nació dels règims d’intervenció administrativa als quals 
se sotmeten les diferents categories d’activitats, enume-
rades en els annexos I, II, III i IV de la Llei, atenint-se a 
la major o a la menor incidència ambiental. Finalment, 
el títol primer es completa amb les referències als valors 
límit d’emissió, la informació ambiental necessària per 
a gestionar els règims d’intervenció administrativa i l’ús 
de mitjans tècnics.

El títol segon estableix el règim de l’autorització am-
biental de les activitats amb l’avaluació de l’impacte 
ambiental i el règim de declaració de l’impacte ambien-
tal de les activitats, conjuntament amb una autorització 
substantiva.
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tipificació d’infraccions procedimentals i materials que 
inclou els casos anteriors.

El títol desè determina l’establiment i l’ordenació de 
taxes per a prestar els serveis administratius relatius als 
procediments d’autorització, llicència o comunicació 
ambientals, i també els de la declaració d’impacte am-
biental, de conformitat amb els principis de cost real o 
de cost previsible que estableix la legislació reguladora 
de les hisendes públiques.

La disposició addicional primera recull els principis de 
no-concurrència, simultaneïtat i coordinació, amb rela-
ció a les intervencions administratives dels ens locals i 
dels departaments competents en matèries de seguretat 
i salut de les persones que es tenen en compte en l’ober-
tura d’activitats i que no estan regulades en aquesta llei. 
La intervenció en aquestes matèries s’ha d’exercir en els 
termes que determina, en cada cas, la legislació secto-
rial aplicable.

La disposició addicional segona mostra la necessitat que 
les normatives sectorials que incideixen en l’exercici de 
les activitats determinin la simultaneïtat de les tramita-
cions administratives.

La disposició addicional tercera estableix que, en els 
casos en què s’han d’efectuar els controls inicials de 
les activitats segons les determinacions d’aquesta llei i, 
alhora, s’ha de fer una actuació de comprovació prèvia 
d’acord amb la Llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis, es pot fer una única actuació de control.

La disposició addicional quarta crea la Comissió d’Ava-
luació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta llei. La 
complexitat de la intervenció administrativa ambiental 
i l’heterogeneïtat tant de les activitats com del medi 
receptor fan necessari un seguiment acurat i puntual 
de l’aplicació que permeti corregir amb eficàcia les 
disfuncionalitats eventuals que sorgeixin. En aquesta 
comissió hi participen les administracions i les agru-
pacions empresarials, sindicals i professionals que hi 
estan implicades més directament.

La disposició addicional cinquena encomana a la Co-
missió de Govern Local l’elaboració de propostes de 
procediments administratius i ordenances fiscals per 
a contribuir a l’harmonització en l’actuació dels ens 
locals.

La disposició addicional sisena estableix l’atorgament 
de bonificacions fiscals específiques a les empreses que 
disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoaudi-
toria de la Unió Europea (EMAS), ja que garanteixen 
l’excel·lència empresarial en matèria ambiental.

La disposició addicional setena precisa que, als efectes 
del que estableix la lletra a, paràgraf segon, de l’article 
7.1, s’entén que quan es produeix la modificació de les 
legislacions d’origen en resten modificats automàtica-
ment els annexos.

En les disposicions transitòries es regula el desenvolu-
pament dels procediments iniciats abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, el règim transitori de les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental, i les actu-
acions de control i les revisions de les autoritzacions i 

El títol quart regula el règim de comunicació, que també 
és de competència municipal. La prevenció ambiental, 
en aquest cas, es duu a terme mitjançant l’acte de certifi-
cació tècnica del compliment de les normes ambientals. 
No hi ha la possibilitat de sotmetre aquestes activitats 
a un règim de llicència ambiental, al mateix temps que 
es reforça el compliment dels requeriments ambientals 
i l’obertura de l’activitat sota la responsabilitat de les 
persones o l’empresa titulars i del personal tècnic.

El títol cinquè estableix els règims d’intervenció ambi-
ental de les proves o de les actuacions dirigides a inves-
tigar, desenvolupar i experimentar productes i processos 
nous.

El títol sisè estableix els règims d’intervenció ambiental 
coordinats amb altres intervencions municipals. En les 
activitats subjectes a la legislació sectorial d’espectacles 
públics i activitats recreatives i, si escau, altres activi-
tats sotmeses a la llicència o comunicació municipal 
substantiva que es determini, l’avaluació ambiental de 
l’activitat s’integra en el procediment d’atorgament de la 
llicència o comunicació municipal substantiva.

Així mateix, l’avaluació ambiental dels projectes d’equi-
paments i serveis de titularitat municipal s’integra en el 
procediment d’aprovació del projecte corresponent.

El títol setè conté les disposicions legals comunes a tots 
els règims d’intervenció ambiental regulats per la llei, 
entre les quals destaquen les disposicions referents a la 
intervenció administrativa de les modificacions, la ca-
ducitat i la revisió de l’autorització i la llicència ambien-
tals, i les especificitats de les explotacions ramaderes.

El títol vuitè estableix el règim de control de les activi-
tats que es regula per a les diferents categories d’activi-
tats. Els trets més significatius són el foment dels siste-
mes d’autocontrol –especialment mitjançant el sistema 
d’ecogestió i ecoauditoria (EMAS)– i la necessitat de 
disposar de la informació de l’acció de control inicial 
que eviti les dilacions injustificades en dur a terme les 
activitats a causa del risc que comporta, per al medi 
ambient i per a la població, un període de posada en 
marxa molt perllongat. Aquest títol estableix la perio-
dicitat dels controls, que, generalment, són de dos anys 
per a les activitats de l’annex I.1, de quatre anys per a 
les activitats dels annexos I.2 i I.3, i de sis anys per a les 
activitats dels annexos II i IV.

El títol novè regula els règims d’inspecció, sancionador i 
d’execució forçosa. En tant que aquesta llei és fonamen-
talment procedimental i no regula aspectes materials 
que desenvolupen les legislacions ambientals sectorials 
respectives, no estableix un règim sancionador en matè-
ria de recursos naturals i agents contaminants. Aquesta 
llei remet, tant pel que fa als casos en què s’ha produït 
un dany o un deteriorament greu per al medi ambient 
com en els casos en què s’ha posat en risc greu la segu-
retat o la salut de les persones, als règims sancionadors, 
d’execució forçosa i de responsabilitat establerts per la 
normativa sectorial específica.

El règim sancionador que afecta les activitats subjectes 
a la legislació bàsica estatal en matèria de prevenció i 
control integrats de la contaminació s’exceptua, però, 
d’aquest criteri, ja que aquesta legislació estableix una 
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culades amb la construcció d’obres d’infraestructures 
o instal·lacions generals i d’interès públic, i que han 
estat determinades i avaluades en la declaració d’im-
pacte ambiental del projecte de la infraestructura o la 
instal·lació corresponent, no estan subjectes als règims 
d’intervenció ambiental establerts en aquesta llei.

Article 4. Definicions

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

a) Autorització ambiental o llicència ambiental: la re-
solució de l’òrgan ambiental competent en matèria de 
medi ambient o de l’ens local corresponent per mitjà de 
la qual s’autoritza una activitat determinada o diverses 
activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions 
que ocupen, ubicades en un mateix centre o en un ma-
teix establiment i que pertanyen a la mateixa persona 
o empresa titulars, amb subjecció a les condicions ne-
cessàries per a garantir el compliment dels objectius i 
les disposicions d’aquesta llei.

b) Autorització substantiva: l’autorització, la llicència, 
el permís o la concessió administrativa atorgat per un 
òrgan de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit 
d’una intervenció sectorial.

c) Activitat: l’explotació que es duu a terme en un deter-
minat centre o establiment ramader, industrial, miner, 
comercial, de serveis o altres i que està integrada per 
una instal·lació o més d’una.

d) Centre o establiment: el conjunt d’edificacions, instal-
lacions i espais que constitueixen una unitat física di-
ferenciada i en el qual una mateixa persona o empresa 
titulars exerceixen una activitat o més d’una.

e) Titular: la persona física o jurídica que exerceix o 
posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o 
establiment, o bé que, per delegació, té un poder econò-
mic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat 
o les activitats.

f) Intervenció sectorial: la intervenció administrativa 
d’autorització, llicència, comunicació, control o registre 
a la qual està sotmesa una activitat de les que regula 
aquesta llei, de conformitat amb un ordenament jurídic 
diferent de l’ambiental. En particular, són intervencions 
sectorials, la intervenció urbanística, la industrial, la tu-
rística, la sanitària, l’energètica, la laboral, la comercial, 
i la relativa a establiments de concurrència pública.

g) Modificació substancial: qualsevol modificació duta 
a terme en una activitat que, en aplicació dels crite-
ris que estableix l’article 59, i també dels paràmetres 
determinats per via reglamentària, comporti reper-
cussions perjudicials o importants per a les persones 
o per al medi ambient. Són modificacions substancials 
les modificacions o les ampliacions que impliquen un 
canvi del codi en el qual ha estat classificada l’activitat, 
tant si aquest canvi es produeix amb relació al mateix 
annex com si es duu a terme amb relació a un annex 
diferent.

h) Modificacions no substancials:

1) La modificació de les característiques o del funci-
onament d’una activitat que, en aplicació dels criteris 

de les llicències ambientals existents per a ajustar-les a 
les condicions més beneficioses establertes en aquesta 
llei. També es determina un procediment marc regula-
dor de la intervenció administrativa dels ens locals en 
els àmbits relacionats amb el control preventiu de les 
activitats que no disposen d’un procediment específic 
per a exercir-lo, amb la finalitat de donar cobertura legal 
a la intervenció administrativa dels ens locals en les 
matèries que no estan integrades, d’una manera proce-
dimental, en la intervenció administrativa ambiental.

Finalment aquesta llei, a més dels annexos esmentats en 
els títols corresponents a les diverses activitats sotmeses 
en els diferents règims d’intervenció administrativa am-
biental, recull l’annex V, relatiu als criteris de selecció 
del procediment d’avaluació d’impacte ambiental de les 
activitats de l’annex II, i l’annex VI, relatiu als informes 
preceptius en matèria de medi ambient.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte establir el sistema d’inter-
venció administrativa de les activitats amb incidència 
ambiental, en el qual es prenen en consideració les 
afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest 
sistema d’intervenció administrativa integra l’avaluació 
d’impacte ambiental de les activitats.

Article 2. Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei són:

a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i 
del medi ambient en conjunt, per a garantir-ne la qua-
litat de vida, mitjançant els instruments necessaris que 
permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar la 
contaminació i fer un ús eficient dels recursos i de les 
matèries primeres.

b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant 
un sistema d’intervenció administrativa ambiental que 
harmonitzi el desenvolupament econòmic i social amb 
la protecció del medi ambient.

c) Contribuir a fer efectius els criteris d’eficiència i ser-
vei a la ciutadania en la instrucció dels procediments 
administratius, i garantir la col·laboració i la coordina-
ció de les administracions públiques que hi han d’in-
tervenir.

d) Facilitar l’acció de l’activitat productiva d’una manera 
respectuosa amb la protecció del medi ambient.

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. El sistema d’intervenció administrativa i, si escau, el 
sistema d’avaluació de l’impacte ambiental establerts 
en aquesta llei s’apliquen a les activitats de titularitat 
pública i privada emplaçades a Catalunya relacionades 
en els annexos d’aquesta llei.

2. Les activitats de caràcter temporal que, tot i que 
estan recollides en els annexos I.2, I.3 i II, estan vin-
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cripció i, específicament, les instal·lacions, les matèries 
primeres i les auxiliars, els processos, els productes i el 
consum de recursos naturals i d’energia, i les emissions 
de tota mena i llurs repercussions en el medi considerat 
en conjunt.

q) Accident greu: un fet, com ara una emissió, un incen-
di o una explosió importants, que resulta d’un procés 
no controlat durant el funcionament de qualsevol esta-
bliment al qual són aplicables les disposicions deter-
minades per les directives de la Unió Europea i per la 
normativa en matèria d’accidents greus.

r) Acord voluntari: l’acord subscrit entre l’Administració 
ambiental competent i la persona o les persones titu-
lars d’una activitat o un grup d’activitats d’un sector 
industrial determinat, segons el qual ambdues parts es 
vinculen voluntàriament per a complir uns objectius de 
qualitat del medi ambient determinats per la normativa 
específica o, si no n’hi ha, adoptant, si escau, paràmetres 
o mesures tècniques equivalents de conformitat amb les 
millors tècniques disponibles.

s) Activitat de caràcter temporal: la unitat tècnica des-
tinada a exercir una activitat classificada en els annexos 
d’aquesta llei que s’instal·la en un emplaçament deter-
minat, d’una manera autònoma i independent, per a un 
període de temps concret no superior a dos anys, a la fi 
del qual cessa definitivament l’activitat.

t) Activitat mòbil: la unitat tècnica no fixa destinada a 
exercir una activitat continuada, però de caràcter itine-
rant, sempre que en un mateix emplaçament tingui una 
durada inferior a dos anys.

u) Programa de vigilància ambiental: el conjunt d’actua-
cions que permeten conèixer puntualment el compliment 
de les condicions i els requisits d’execució d’un projecte 
que s’han fixat en la declaració d’impacte ambiental.

v) Afecció per a la salut de les persones: la incidència 
negativa que les emissions d’una activitat o un conjunt 
d’activitats poden tenir sobre la salut individual o col-
lectiva.

w) Públic: qualsevol persona física o jurídica, i també 
les associacions, organitzacions i grups constituïts de 
conformitat amb la normativa que els és aplicable.

x) Tècnic (o tècnica) competent: la persona que posseeix 
les titulacions acadèmica i professional habilitants.

Article 5. Condicions generals de funcionament 
de les activitats

Les persones titulars de les activitats compreses en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei exerceixen aquestes 
activitats, sota llur responsabilitat, d’acord amb els 
principis següents:

a) Prevenir la contaminació, mitjançant l’aplicació de 
les mesures adequades i, en especial, de les millors tèc-
niques disponibles.

b) Prevenir la transferència de la contaminació d’un 
medi a un altre.

c) Reduir, en la mesura que sigui possible, la producció 
de residus mitjançant tècniques de minimització, ges-

que estableix l’article 59, tot i que tingui conseqüències 
previsibles per a les persones o per al medi ambient, no 
pot ésser qualificada de substancial.

2) La modificació de les característiques o del funciona-
ment d’una activitat que no té conseqüències previsibles 
ni per a les persones ni per al medi ambient.

i) Contaminació: la introducció, directa o indirecta, 
a l’atmosfera, a l’aigua o al sòl, mitjançant l’activitat 
humana, de substàncies, vibracions, radiacions, calor 
o soroll que puguin tenir efectes perjudicials per a la 
salut o per al medi ambient, o que puguin causar danys 
en els béns materials, deteriorar o perjudicar el gaudi o 
altres usos legítims del medi ambient.

j) Substància: qualsevol element o compost químic, ex-
ceptuant les substàncies radioactives i els organismes 
modificats genèticament.

k) Emissió: l’expulsió, a l’atmosfera, a l’aigua o al sòl, 
de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll 
procedents d’una manera directa o indirecta de fonts 
puntuals o difuses d’una activitat.

l) Valors límit d’emissió: la massa o l’energia expres-
sada amb relació a determinats paràmetres específics, 
la concentració o el nivell d’una emissió el valor de la 
qual no s’ha de superar dins d’un o diversos períodes 
determinats.

m) Normes de qualitat ambiental: el conjunt de requisits 
dictats per la normativa ambiental aplicable que s’han 
de complir en un moment donat en un entorn concret o 
en una part determinada d’aquest entorn.

n) Paràmetres o mesures tècniques equivalents: els pa-
ràmetres o les mesures de referència que, amb caràcter 
supletori o complementari, s’apliquen quan les carac-
terístiques de l’activitat no permeten una determinació 
adequada de valors límit d’emissió o quan no hi ha nor-
mativa aplicable.

o) Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç 
i avançada de desenvolupament de les activitats i de 
llurs modalitats d’explotació, que demostri la capacitat 
pràctica de determinades tècniques per a constituir, en 
principi, la base dels valors límit d’emissions destinats 
a evitar o, si això no fos possible, reduir en general les 
emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient. 
A aquests efectes, s’entén per:

1) Tècniques: la tecnologia utilitzada, juntament amb la 
manera en què està dissenyada, construïda, mantinguda, 
explotada i paralitzada l’activitat.

2) Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades 
a una escala que en permeti l’aplicació en el context 
del sector industrial corresponent en condicions viables 
econòmicament i tècnicament, prenent en consideració 
els costos i els beneficis, sempre que la persona titular hi 
pugui tenir accés en unes condicions raonables.

3) Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a 
assolir un alt nivell general de protecció del medi am-
bient en conjunt.

p) Avaluació ambiental: l’anàlisi dels efectes i els re-
sultats ambientals de l’activitat, que comprèn la des-
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g) Informar immediatament l’òrgan que ha atorgat l’au-
torització o la llicència ambientals de qualsevol inci-
dent o accident que pugui afectar el medi ambient o 
les persones.

h) Prestar l’assistència i la col·laboració necessàries a les 
persones que duguin a terme les actuacions de control, 
vigilància i inspecció.

i) Complir qualsevol altra obligació establerta en aques-
ta llei i en les altres disposicions aplicables.

Article 7. Règims d’intervenció administrativa

1. Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei resten sotmeses als règims d’intervenció adminis-
trativa següents:

a) Autorització ambiental amb una declaració d’impacte 
ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses en els 
annexos I.1 i I.2. El capítol primer del títol segon recull 
la regulació del procediment d’intervenció administra-
tiva d’aquestes activitats.

1) L’annex I.1 inclou les activitats especificades per la 
Llei de l’Estat 16/2002, de l’1 de juliol, de prevenció i 
control integrats de la contaminació.

2) L’annex I.2 inclou activitats, no establertes en l’an-
nex I.1, que s’ha considerat necessari de sotmetre a una 
autorització ambiental i a una declaració d’impacte am-
biental, ja sigui pel fet que estan incloses en l’annex I 
del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, 
aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de 
gener, o en l’annex II de la dita llei. En tots els casos, per 
la incidència que tenen en el medi, s’han de sotmetre a 
una declaració d’impacte ambiental.

b) Declaració d’impacte ambiental amb una autoritza-
ció substantiva. Hi són sotmeses les activitats incloses 
en l’annex I.3. El capítol segon del títol segon recull la 
regulació del procediment d’intervenció administrativa 
sobre aquestes activitats. La intervenció ambiental es 
duu a terme mitjançant la integració de la declaració 
d’impacte ambiental o l’informe ambiental, amb els 
valors límit d’emissió associats, els controls i altres 
requeriments ambientals, en l’autorització de l’òrgan 
competent per raó de la matèria substantiva, d’acord 
amb el procediment que s’estableix en aquesta llei.

c) Llicència ambiental. Hi són sotmeses les activitats 
incloses en l’annex II. Aquestes activitats se subdivi-
deixen en:

1) Activitats sotmeses a la llicència ambiental i a un pro-
cés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració 
d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en 
l’epígraf corresponent a l’annex II es determina especí-
ficament la necessitat d’aquest procés. El capítol primer 
del títol tercer recull la regulació del procediment d’in-
tervenció administrativa sobre aquestes activitats.

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense 
necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’im-
pacte ambiental. El capítol segon del títol tercer recull la 
regulació del procediment d’intervenció administrativa 
sobre aquestes activitats.

tionar-los correctament, preferentment valoritzant-los 
i, en darrer terme, efectuar la disposició del rebuig dels 
residus, de manera que s’eviti o se’n redueixi l’impacte 
en el medi ambient, d’acord amb el que estableix la 
legislació sectorial.

d) Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres 
d’una manera racional, eficaç i eficient.

e) Prendre les mesures que calguin per a prevenir els 
accidents greus i limitar-ne els efectes.

f) Prendre les mesures que calguin per a evitar, en ces-
sar l’activitat, qualsevol risc de contaminació i perquè 
el lloc on es duia a terme l’activitat quedi en un estat 
satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui 
el mínim possible respecte a l’estat inicial.

Article 6. Obligacions generals de les persones o 
les empreses titulars de les activitats

1. Les activitats que són objecte d’aquesta llei i les instal-
lacions que hi estan vinculades han d’ésser projectades, 
instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de 
manera que s’assoleixin els objectius de qualitat ambi-
ental i de seguretat que fixa la legislació.

2. Les activitats i les instal·lacions que estan vinculades 
a aquesta llei compleixen les obligacions generals fixa-
des per l’article 6.1 si són desenvolupades i utilitzades, 
respectivament, d’acord amb la finalitat i l’ús que els són 
propis i si compleixen les condicions següents:

a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantin-
gudes d’acord amb la reglamentació i les instruccions del 
departament competent de la Generalitat, i, si no hi ha 
reglamentació o instruccions específiques, quan s’ajusten 
a les normes tècniques de reconeixement general.

b) Complir, si són preceptives, les condicions establertes 
per a l’autorització o la llicència, o les obligacions que 
deriven del règim de comunicació.

3. La persona o l’empresa titulars de les activitats inclo-
ses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han de:

a) Disposar de l’autorització, la llicència o la comuni-
cació ambientals, i, en el cas de les activitats de l’annex 
I.3 i de les activitats regulades per la legislació d’espec-
tacles públics i activitats recreatives, de l’autorització 
substantiva.

b) Sotmetre l’activitat al control ambiental inicial, quan 
sigui preceptiu.

c) Sotmetre l’autorització o la llicència ambientals a la 
revisió periòdica establerta.

d) Complir les obligacions de control periòdic i de sub-
ministrament d’informació establertes en l’autorització 
o la llicència ambientals.

e) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la 
llicència ambientals qualsevol modificació, substancial 
o no, que es proposi de dur a terme en l’activitat.

f) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la 
llicència ambientals la transmissió de la titularitat.
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olors, subministrament d’aigua, abocaments al siste-
ma públic de sanejament o al clavegueram municipal 
i gestió de residus municipals, si no és que aquestes 
competències són delegades expressament a altres ens 
o organismes.

3. En el cas que el funcionament d’una activitat dels 
annexos II, III o IV tingui afeccions ambientals sig-
nificatives sobre més d’un municipi, en matèries de 
competència municipal, els ajuntaments han d’adoptar 
les mesures de col·laboració i coordinació que consi-
derin pertinents i també poden sol·licitar, si escau, la 
col·laboració del departament competent en matèria de 
medi ambient.

4. En el cas que el funcionament d’una activitat de l’an-
nex I tingui afeccions ambientals significatives en ma-
tèries de competència municipal, els ajuntaments i el 
departament competent en matèria de medi ambient han 
d’establir, quan sigui procedent, formes de coordinació i 
col·laboració en les actuacions que portin a terme.

Article 9. Valors límit d’emissió i prescripcions 
tècniques de caràcter general

1. Els valors límit d’emissió i les normes tècniques de 
caràcter general que determina la legislació ambiental, 
per a la prevenció i la protecció de la contaminació, 
són aplicables a totes les activitats incloses en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei.

2. Per a fixar el valor límit d’emissió d’una activitat 
determinada, cal tenir en compte:

a) Les condicions de qualitat del medi ambient poten-
cialment afectat.

b) Les millors tècniques disponibles, pel que fa a les 
activitats de l’annex I.1 i, amb caràcter complementari, 
pel que fa a les activitats dels annexos I.2, I.3 i II.

c) Les característiques de les activitats afectades.

d) Les transferències de contaminació d’un medi a  
l’altre.

e) Les substàncies contaminants.

f) Les condicions climàtiques generals i els episodis 
microclimàtics.

g) Els plans que, si escau, s’hagin aprovat per a complir 
compromisos establerts en la normativa comunitària o 
en tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol 
o per la Unió Europea.

h) La incidència de les emissions en el medi i en les 
persones.

i) Els valors límit d’emissió fixats, si escau, per la nor-
mativa en vigor en el moment de la intervenció admi-
nistrativa.

3. Els valors límit d’emissió i les prescripcions tècni-
ques es poden establir també en un acord voluntari 
subscrit entre l’Administració competent i la persona o 
l’empresa titulars d’una activitat o un sector industrial 
determinat.

d) Règim de comunicació. Hi són sotmeses les activi-
tats de l’annex III. El títol quart conté la regulació del 
procediment d’intervenció administrativa d’aquestes 
activitats.

En cap cas les ordenances municipals no poden sotme-
tre al règim de llicència ambiental les activitats regula-
des per aquesta llei en el règim de comunicació.

Els ajuntaments poden establir que algunes activitats 
de l’annex II subjectes al règim de llicència ambiental, 
situades en determinades zones urbanes i amb una qua-
lificació urbanística determinada se sotmetin al règim 
de comunicació establert en el títol quart.

Així mateix no es poden sotmetre al règim de comuni-
cació les activitats següents:

1) Les activitats sotmeses a la decisió prèvia de l’Admi-
nistració respecte al fet d’ésser sotmeses o no ésser-ho 
a l’avaluació d’impacte ambiental.

2) Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels 
òrgans ambientals competents en matèria de medi am-
bient, en els casos determinats pels articles 42 i 43, ni 
les activitats ramaderes establertes per l’article 67.

e) Règim d’intervenció ambiental d’activitats temporals, 
mòbils i d’investigació establert en el títol cinquè.

f) Règim d’intervenció ambiental en activitats de com-
petència municipal sectorial. Aquestes activitats no es-
tan sotmeses a la llicència o al règim de comunicació 
ambiental, i la intervenció ambiental es duu a terme 
integrant, en la resolució de la llicència sectorial de 
l’activitat o en les condicions establertes per al règim de 
comunicació, l’informe ambiental corresponent. Així 
mateix es determina un règim d’intervenció ambien-
tal per als projectes d’equipaments i serveis de titu-
laritat municipal. El títol sisè recull la regulació del 
procediment d’intervenció administrativa d’aquestes 
activitats.

2. Si una mateixa persona o una mateixa empresa sol-
licita exercir diverses activitats en un mateix centre o 
en un mateix establiment subjectes a diferents règims 
d’intervenció establerts en aquesta llei, la sol·licitud s’ha 
de tramitar i resoldre en una sola autorització o llicència 
ambientals, i s’ha d’aplicar el règim que correspon a les 
activitats amb grau d’incidència ambiental més elevat. 
Tanmateix, s’exceptuen d’aquesta regla les activitats 
que, malgrat que es desenvolupen conjuntament en un 
mateix centre, inclou la legislació d’espectacles públics 
i activitats recreatives. En aquest cas les sol·licituds 
es tramiten i es resolen d’una manera independent de 
conformitat amb el règim establert per l’article 56 del 
títol sisè.

Article 8. Distribució de competències sectorials 
en matèria ambiental

1. Les competències sectorials en matèria ambiental que 
corresponen als ajuntaments i a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya són les que determina la nor-
mativa específica aplicable a cada matèria.

2. Els ajuntaments tenen una intervenció preceptiva pel 
que fa a contaminació per sorolls, vibracions, escalfor, 
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Títol II. Règim d’autorització ambiental o d’au-
torització substantiva amb avaluació d’impacte 
ambiental

Capítol I. Règim d’autorització ambiental amb 
avaluació d’impacte ambiental

Secció primera. Objecte i finalitat

Article 12. Activitats sotmeses a una autoritza-
ció ambiental

1. L’activitat o les activitats, amb les instal·lacions o 
les parts de les instal·lacions corresponents, que estan 
ubicades en un mateix centre o en un mateix establi-
ment i que estan relacionades en els annexos I.1 i I.2, 
se sotmeten a l’autorització ambiental amb l’avaluació 
d’impacte ambiental del departament competent en ma-
tèria de medi ambient.

2. Les modificacions substancials de les activitats es-
mentades en l’article 12.1 se sotmeten igualment a l’au-
torització amb l’avaluació d’impacte ambiental.

Article 13. Finalitats de l’autorització ambien-
tal

Les finalitats de l’autorització ambiental són les se-
güents:

a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions a l’atmosfera, 
a l’aigua i al sòl que produeixen les activitats i, alhora, 
fixar les condicions per a gestionar correctament aques-
tes emissions, a més a més de prendre en consideració el 
consum dels recursos naturals i l’energia, i, particular-
ment, pel que fa a les activitats de l’annex I.1, mitjançant 
l’aplicació de les millors tècniques disponibles.

b) Establir totes les condicions, mitjançant un procedi-
ment que asseguri la coordinació de les diferents admi-
nistracions públiques que intervenen en l’atorgament de 
l’autorització, per a garantir que les activitats sotmeses 
a la Llei en compleixen l’objecte.

c) Disposar d’un règim de prevenció i control de la 
contaminació que integri en un sol acte l’avaluació i 
la declaració d’impacte ambiental, les autoritzacions 
sectorials en matèria de producció i gestió dels resi-
dus; d’abocament a les aigües continentals, inclosos els 
abocaments al sistema públic de sanejament d’aigües 
residuals, i els abocaments des de terra cap al mar; les 
determinacions de caràcter ambiental en matèria de 
contaminació atmosfèrica, i l’autorització d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle.

Secció segona. Organització i procediment

Article 14. Ponència ambiental

1. La Ponència Ambiental és l’òrgan col·legiat adscrit 
al departament competent en matèria de medi ambient 
que, amb la participació de tots els sectors ambientals 
d’aquest departament i, si escau, de la dels departaments 
que es requereixi d’acord amb l’activitat sectorial de què 
es tracti, formula la declaració d’impacte ambiental i ga-
ranteix el caràcter integrat de l’autorització ambiental.

4. La mesura d’allunyament de les activitats respecte a 
nuclis de població només s’estableix quan ho determina 
la normativa sectorial aplicable o, de manera excepcio-
nal, quan no es poden aplicar mesures o condicions tèc-
niques que evitin les afeccions a l’entorn, sens perjudici 
del que disposa la normativa urbanística.

Article 10. Informació ambiental

1. El departament competent en matèria de medi am-
bient ha de designar la unitat responsable d’informació 
ambiental encarregada de gestionar la base de dades 
d’activitats ambientals i de satisfer el dret de la ciuta-
dania a l’accés a aquesta informació.

2. L’òrgan ambiental competent ha de disposar d’infor-
mació suficient sobre:

a) La qualitat dels recursos naturals i les condicions del 
medi ambient en l’àmbit territorial de Catalunya.

b) Els objectius i les normes de qualitat sobre el medi 
ambient i, especialment, sobre els nivells màxims d’im-
missió fixats legalment.

c) Les fonts d’emissió de contaminants, amb l’expressió 
del contingut de les resolucions de l’autorització i la 
llicència ambientals.

d) Els nivells d’emissió i la resta de prescripcions tèc-
niques establertes, amb caràcter general, i les millors 
tècniques disponibles que han servit de base per a es-
tablir-los.

3. La informació indicada en l’article 10.2 constitueix, 
juntament amb la informació que ha d’aportar la per-
sona o l’empresa titulars, la referència per als estudis 
d’impacte ambiental i per a l’avaluació ambiental de les 
activitats. Aquesta informació és pública i és recollida 
en una base de dades ambientals, establerta amb la par-
ticipació dels ens locals, els quals hi han de tenir accés 
lliure per a exercir llurs competències.

4. Als efectes del que estableix l’article 10.3, i per tal 
de garantir l’accés a la informació ambiental, l’òrgan 
competent ha de crear bases de dades de la informació 
ambiental disponible, amb indicacions clares sobre el 
lloc on es pot trobar aquesta informació, i adoptar les 
mesures necessàries per a difondre-les i posar-les a la 
disposició de la ciutadania, servint-se de mitjans tele-
màtics.

Article 11. Ús de mitjans tècnics

1. Les relacions interadministratives, i les de la ciutada-
nia amb les administracions ambientals, s’han de dur a 
terme amb tècniques i mitjans telemàtics, tot respectant 
les garanties i els requisits dictats per les normes de 
procediment administratiu.

2. El Govern ha d’establir per reglament els sistemes 
de gestió i comunicació necessaris per a fer efectiu l’ús 
dels mitjans tècnics i remoure els obstacles formals i 
materials que n’impedeixen o en dificulten la implan-
tació. Amb aquest objectiu, i amb la consulta prèvia i el 
consens amb les entitats municipalistes, s’ha d’impulsar 
la normalització dels formats i els suports informàtics.
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que estableixen el contingut del projecte de l’activitat, 
en determinen el contingut específic.

c) Documentació preceptiva sobre accidents greus que 
determini la legislació sectorial corresponent.

d) Informe urbanístic de l’ajuntament on s’ha d’ubicar 
l’activitat, establert per l’article 60, que acrediti la com-
patibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic, i 
la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que 
exigeixi l’activitat.

e) Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat 
projectada, sempre que aquesta activitat estigui definida 
com a potencialment contaminant del sòl per la norma-
tiva específica aplicable.

f) Designació, per part de la persona titular de l’acti-
vitat, del personal tècnic responsable de l’execució del 
projecte.

g) Declaració de les dades que, a criteri de la persona 
que ho sol·licita, gaudeixen de confidencialitat de con-
formitat amb la disposició addicional cinquena del text 
refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, apro-
vada pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, 
i amb la resta de legislació sobre la matèria.

h) Qualsevol altra documentació que es determini per 
reglament o que sigui exigible per la legislació sectorial 
aplicable a l’activitat.

2. En el cas que, juntament amb l’autorització ambien-
tal, també se sol·liciti l’autorització d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle, cal adjuntar a la sol·licitud la 
documentació que estableix la Llei de l’Estat 1/2005, 
del 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç 
de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

3. En el cas d’una modificació substancial en una activi-
tat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació s’han 
de referir a la part o a les parts de les instal·lacions, 
amb relació a tota l’activitat, i als aspectes del medi 
afectats per la modificació, sempre que la modificació 
parcial permeti una avaluació ambiental diferenciada 
del conjunt de l’activitat perquè no es produeixen efectes 
additius en el conjunt de les emissions.

4. La documentació necessària per a sol·licitar l’auto-
rització o les modificacions que se’n fan posteriorment 
s’han de presentar en el format i el suport informàtic 
que fixa el departament competent en matèria de medi 
ambient.

Article 18. Estudi d’impacte ambiental

1. L’estudi d’impacte ambiental del projecte ha d’inclou-
re, com a mínim, les dades següents:

a) Descripció general del projecte i exigències previsi-
bles en el temps, amb relació a la utilització del sòl i al-
tres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat 
dels residus abocats i les emissions de matèria o energia 
resultants, i descripció del medi receptor.

b) Exposició de les principals alternatives estudiades i 
justificació de la solució adoptada, atenent l’ús i l’apli-
cació de les millors tècniques disponibles i els efectes 
ambientals.

2. La composició, les funcions i el règim de funciona-
ment de la Ponència Ambiental s’han de determinar 
per reglament.

Article 15. Oficines de gestió ambiental unifi-
cades

1. La Ponència Ambiental té el suport de les Oficines de 
Gestió Ambiental Unificada (OGAU), que actuen com 
a òrgans territorials.

2. La composició, les funcions i el règim de funcio-
nament de les OGAU s’han de determinar per regla-
ment.

Article 16. Procediment i tràmits

1. La sol·licitud de les autoritzacions ambientals d’acti-
vitats, juntament amb la documentació preceptiva, s’ha 
de dirigir a l’OGAU corresponent.

2. La sol·licitud d’autorització ambiental se sotmet als 
tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte, de 
l’estudi d’impacte ambiental i de la resta de documen-
tació que ha d’acompanyar la sol·licitud.

c) Informació pública i informes preceptius.

d) Declaració d’impacte ambiental i proposta de reso-
lució provisional.

e) Tràmit d’audiència.

f) Proposta de resolució.

g) Resolució.

h) Notificació i comunicació.

i) Publicació de la declaració d’impacte ambiental.

j) Publicació de la resolució de l’autorització ambiental 
de les activitats de l’annex I.1.

3. Quan la declaració d’impacte ambiental correspon-
gui a l’òrgan ambiental de l’Administració General de 
l’Estat, no es pot atorgar l’autorització ambiental sense 
que s’hagi formulat aquesta declaració, d’acord amb 
els instruments de col·laboració interadministrativa 
establerts entre aquest òrgan i el departament de l’Ad-
ministració de la Generalitat competent en matèria de 
medi ambient.

Article 17. Sol·licitud

1. La sol·licitud d’autorització ambiental ha d’anar 
acompanyada de la documentació següent:

a) Estudi d’impacte ambiental del projecte, que ha de 
contenir, com a mínim, la informació que es detalla en 
l’article 18, signat pel personal tècnic competent.

b) Projecte bàsic, signat pel personal tècnic competent, 
que contingui la descripció detallada i l’abast de l’acti-
vitat i de les instal·lacions. Les normatives sectorials de 
les diferents administracions amb competències d’inter-
venció administrativa i, si escau, les normes tècniques 
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a) El projecte, l’estudi d’impacte ambiental o la docu-
mentació presentada, a causa de les insuficiències o les 
deficiències detectades, s’ha de tornar a formular.

b) Aquests documents no són idonis per a tramitar-
los perquè no s’adeqüen a l’objecte o a les finalitats de 
l’autorització sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és 
admissible per raons legals o de planificació sectorial, 
territorial o per incompatibilitat urbanística.

4. La resolució que acorda la insuficiència o la no-ido-
neïtat s’ha d’adoptar motivadament i amb l’audiència 
prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al 
procediment administratiu i s’arxiven les actuacions.

5. En cas que en el projecte o en la documentació pre-
sentada es detectin insuficiències o deficiències que si-
guin esmenables, cal informar-ne la persona o l’empresa 
sol·licitants perquè les esmeni. Transcorregut el termini 
de tres mesos, o el que es determini atenent les carac-
terístiques de la documentació requerida, sense que 
s’hagin resolt les insuficiències o les deficiències, s’ha 
de declarar la caducitat de l’expedient i s’han d’arxivar 
les actuacions.

Article 20. Informació pública

1. Un cop efectuada la verificació de la suficiència i la 
idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte 
i de la resta de documentació presentada, cal sotme-
tre aquesta documentació a informació pública per a 
un període de trenta dies, mitjançant la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’ha 
de notificar a les administracions públiques afectades 
i a les persones interessades. També s’ha de difondre 
per mitjà de les xarxes telemàtiques d’informació. Així 
mateix, en la publicació s’ha de fer constar el dret dels 
ciutadans a accedir a tota la informació disponible sobre 
el procediment concret i, especialment, a la informació 
gestionada per la unitat responsable d’informació am-
biental del departament competent en matèria de medi 
ambient.

2. Simultàniament, l’estudi d’impacte ambiental i el pro-
jecte es posen a disposició de l’ajuntament del municipi 
en què es vol ubicar l’activitat, el qual els ha de sotmetre 
a exposició pública, i també a informació veïnal durant 
un període de deu dies, i s’ha d’informar l’òrgan del 
departament competent en matèria de medi ambient 
sobre el resultat obtingut.

3. En el cas que l’impacte ambiental del projecte pugui 
tenir efectes significatius en el medi d’altres municipis 
o altres comunitats autònomes, se’ls ha de comuni-
car i s’ha d’adjuntar una descripció del projecte i dels 
possibles efectes sobre el medi ambient, a fi que, en 
un termini de trenta dies, puguin manifestar si volen 
participar en el procediment d’avaluació d’impacte am-
biental mitjançant l’establiment de consultes bilaterals 
en la tramitació d’aquest procediment. Les al·legacions 
formulades en aquest procés de participació s’han de 
considerar motivadament en la declaració d’impacte 
ambiental.

4. Si l’impacte ambiental del projecte pot tenir efectes 
significatius sobre el medi d’un altre Estat, se segueix 
el procediment establert per la legislació bàsica en la 

c) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indi-
rectes, del projecte sobre la població, la flora, la fauna, 
el sòl, l’aire, l’aigua, tant terrestres com marítims, els 
factors climàtics, el paisatge i els béns materials, in-
clòs el patrimoni cultural. Igualment, s’ha d’atendre la 
interacció entre tots aquests factors i els possibles efec-
tes transfronterers, entre municipis o entre comunitats 
autònomes.

d) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compen-
sar els efectes ambientals significatius.

e) Programa de vigilància ambiental.

f) Estudi d’impacte acústic.

g) Descripció de les característiques de la il·luminació 
exterior.

h) Resum de l’estudi i les conclusions en termes fà-
cilment comprensibles, i, si escau, de les dificultats 
informatives o de les tècniques trobades en el procés 
d’elaboració.

2. Les administracions públiques han de facilitar a la 
persona o a l’empresa sol·licitant la informació ambien-
tal i qualsevol altra documentació que sigui útil per a 
elaborar l’estudi d’impacte ambiental.

3. La persona o l’empresa sol·licitant, prèviament a la 
presentació de la sol·licitud, pot requerir a la Ponència 
Ambiental que es manifesti sobre el contingut mínim, 
l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte am-
biental, del projecte i de la informació bàsica necessària 
per a fer-ne l’avaluació ambiental. La Ponència ha de 
consultar les administracions afectades i, si escau, al-
tres persones físiques i jurídiques, públiques o privades, 
vinculades a la protecció del medi ambient. La Ponència 
Ambiental ha de donar una resposta en el termini mà-
xim de tres mesos.

4. En el cas que l’activitat formi part d’un pla o d’un 
programa avaluats prèviament des del punt de vista 
ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha de recollir 
i respectar la informació i les determinacions contin-
gudes en el pla o en el programa i, especialment, les 
especificades en la memòria ambiental.

5. L’estudi d’impacte ambiental caduca al cap de quatre 
anys d’haver estat formulat, sense que s’hagi dut a terme 
la declaració d’impacte ambiental, sempre que no hi 
hagi causes no imputables a la persona o a l’empresa 
sol·licitant.

Article 19. Verificació formal i suficiència de 
l’estudi d’impacte ambiental i del projecte

1. Un cop rebuda la sol·licitud, es procedeix a verificar 
formalment la documentació presentada.

2. L’òrgan ambiental competent s’ha de pronunciar, en 
un termini màxim de trenta dies, sobre la suficiència i 
la idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte 
i de la resta de documentació presentada en la consulta 
prèvia a les administracions competents.

3. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat de 
l’estudi d’impacte ambiental, del projecte o de la resta de 
documentació presentada a tràmit, si es considera que:
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fora de termini, però rebuts abans que es dictés la reso-
lució, s’han d’incorporar a l’expedient.

Article 26. Declaració d’impacte ambiental i pro-
posta de resolució provisional

1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit 
d’informació pública, dels informes emesos i de l’ava-
luació de l’impacte ambiental que comporta l’activitat, 
la Ponència Ambiental formula la declaració d’impacte 
ambiental, que s’incorpora a la proposta de resolució 
provisional que elabora la mateixa Ponència.

2. La declaració d’impacte ambiental ha de tenir el con-
tingut mínim següent:

a) Descripció succinta del projecte i de l’estudi d’im-
pacte ambiental.

b) Relació dels tràmits efectuats.

c) Relació de les entitats, les institucions, les organit-
zacions i les persones que han participat en el proce-
diment.

d) Relació dels escrits de les al·legacions formulades a 
l’expedient i la consideració corresponent que en fa la 
Ponència Ambiental.

e) Descripció dels impactes significatius sobre el medi 
i la població apreciats per l’òrgan que formula la decla-
ració d’impacte ambiental.

f) Qualificació de l’impacte ambiental.

g) Recomanació sobre l’autorització del projecte en un 
sentit favorable o desfavorable.

h) Mesures correctores o compensatòries que cal apli-
car.

3. En la proposta de resolució provisional s’inclouen els 
continguts determinats per l’article 29, i també els que 
es poden establir per reglament.

4. Si la proposta de resolució provisional determina la 
necessitat de fer modificacions significatives en el pro-
jecte i en la resta de documentació presentada, s’ha de 
requerir a la part sol·licitant que presenti un projecte o 
altres documents reformats en els termes i en el termini 
indicats en la proposta de resolució atenent les caracte-
rístiques de la documentació requerida. En cas que no 
es compleixi el requeriment en el termini fixat s’ha de 
declarar la caducitat de l’expedient.

Article 27. Tràmit d’audiència

1. S’ha d’informar de la proposta de resolució provisi-
onal les persones interessades que consten en l’expe-
dient, les administracions afectades i l’ajuntament del 
municipi on es projecti emplaçar l’activitat, i donar-los 
audiència i vista de l’expedient, perquè en el termini 
màxim de quinze dies hi facin les al·legacions que con-
siderin oportunes.

2. A la vista de les al·legacions rebudes en el tràmit 
d’audiència i, si és procedent, del projecte o els docu-
ments modificats, la Ponència Ambiental ha de demanar 
informe, si escau, als òrgans competents per a emetre 
informes vinculants perquè en un termini màxim de 

matèria, i s’ha de comunicar, per mitjà del ministeri 
competent en matèria d’afers exteriors, per tal d’obrir 
un període de consultes bilaterals. Els terminis fixats 
per a concedir l’autorització ambiental i, si escau, la 
llicència ambiental, restaran en suspens fins que fineixi 
el procediment de consultes transfrontereres.

5. Les dades de la sol·licitud i de la documentació que 
l’acompanya emparades pel règim de confidencialitat 
s’exceptuen de la informació pública.

6. Les al·legacions rebudes en el tràmit d’informació 
pública, que han d’ésser valorades en la proposta de 
resolució, es comuniquen a la persona que ha sol·licitat 
l’autorització ambiental, la qual disposa d’un termini de 
deu dies per a manifestar el que consideri oportú.

Article 21. Intervenció en matèria d’accidents 
greus

1. En cas que l’activitat estigui afectada per la normativa 
en matèria d’accidents greus, l’òrgan ambiental compe-
tent ha de requerir un informe de caràcter vinculant al 
departament competent en la matèria.

2. L’òrgan competent en matèria d’accidents greus ha 
d’emetre els informes en el termini de trenta dies a 
comptar de la data de la sol·licitud.

Article 22. Informe municipal

1. L’ajuntament, en el termini màxim de trenta dies a 
comptar de la data de la sol·licitud, ha de trametre a l’òr-
gan ambiental un informe preceptiu i vinculant de tots 
els aspectes ambientals sobre els quals té competència 
i, específicament, sobre sorolls i vibracions, escalfor, 
olors i abocaments al sistema públic de sanejament o 
al clavegueram municipal.

2. L’ajuntament, quan el sistema públic de sanejament 
del municipi en què es vol exercir l’activitat és a càrrec 
d’un ens diferent del mateix ajuntament o de l’adminis-
tració hidràulica de Catalunya, sol·licita directament a 
aquest ens l’informe sobre l’abocament d’aigües resi-
duals a aquest sistema de sanejament o al clavegueram 
municipal. L’informe s’ha d’emetre en un termini mà-
xim de trenta dies.

Article 23. Altres informes

S’han de sol·licitar tots els altres informes que són 
preceptius per la naturalesa de l’activitat i els que són 
necessaris per a resoldre el procediment. Aquests infor-
mes s’han d’emetre en un termini de trenta dies.

Article 24. Simultaneïtat en la sol·licitud dels 
informes

Els informes requerits d’acord amb els articles 20 a 23 
s’han de sol·licitar simultàniament, per a evitar que hi 
hagi desajustos temporals en tramitar-los o en eme-
tre’ls.

Article 25. Evacuació dels informes

Transcorreguts els terminis establerts sense que s’hagin 
tramès els informes corresponents, es poden prosseguir 
les actuacions, sens perjudici que els informes emesos 
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d) La determinació de les mesures relatives a les con-
dicions d’explotació diferents de les normals que po-
den afectar el medi ambient, com són, entre d’altres, 
la posada en funcionament, les fuites, les errades de 
funcionament, les aturades momentànies i el tancament 
definitiu de l’explotació.

e) La determinació, si cal, de les prescripcions que ga-
ranteixen la protecció del sòl i de les aigües subterrà-
nies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües 
residuals i dels residus generats per l’activitat.

f) La fixació, si escau, de mesures per a minimitzar la 
contaminació a llarga distància.

g) L’import de la garantia que cal constituir, d’acord 
amb la magnitud i les característiques de la instal·lació, 
per a respondre de les obligacions derivades de l’acti-
vitat autoritzada, de conformitat amb les normatives 
de responsabilitat ambiental o altres normatives espe-
cífiques.

h) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb 
la legislació, sigui adequada per a protegir el conjunt 
del medi ambient afectat per l’activitat.

2. En el cas que la normativa ambiental requereixi con-
dicions més rigoroses que les que es puguin assolir mit-
jançant les millors tècniques disponibles, l’autorització 
ha d’exigir l’aplicació de condicions complementàries.

3. L’autorització ambiental pot incloure excepcions tem-
porals als requeriments especificats per la lletra a de 
l’article 29.1 per als valors límit d’emissió, sempre que 
la persona titular acrediti documentalment que el medi 
receptor les pot assumir. A aquest efecte la persona ti-
tular de l’activitat ha de presentar alguna de les mesures 
que s’indiquen a continuació, les quals han d’ésser apro-
vades per l’òrgan ambiental del departament competent 
en matèria de medi ambient i han d’ésser incloses en 
l’autorització:

a) Un pla de rehabilitació que garanteixi el compliment 
dels valors límit d’emissió en el termini que fixi l’auto-
rització, amb un màxim de sis mesos.

b) Un projecte que impliqui una reducció de la conta-
minació, en un termini màxim de sis mesos.

4. En el cas d’activitats subjectes a la Llei de l’Estat 
1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim del 
comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hiver-
nacle, l’autorització ambiental no ha d’incloure valors 
límit per a les emissions directes de diòxid de carboni 
(CO

2
), llevat que calgui per a garantir que no es provoca 

contaminació local significativa.

5. S’inclouen en l’autorització ambiental les determina-
cions preceptives sobre sorolls, vibracions, escalfors, 
olors, o els condicionants referents als abocaments al 
sistema de clavegueram i sanejament, o altres mesures 
ambientals, sobre les quals té competència, que hagi 
establert l’ajuntament, o bé les que, si escau, estableix 
la Ponència Ambiental per manca d’un informe mu-
nicipal.

6. L’autorització ambiental també inclou els informes 
emesos pels òrgans competents en matèria d’accidents 

quinze dies s’hi pronunciïn. Finit aquest tràmit, l’in-
forme s’eleva a l’òrgan del departament competent en 
matèria de medi ambient perquè n’elabori la proposta 
de resolució definitiva.

3. Si no es presenten al·legacions a la proposta de resolu-
ció provisional o no s’han introduït modificacions en el 
projecte, aquesta proposta de resolució esdevé definitiva 
automàticament i s’eleva a l’òrgan competent perquè la 
resolgui.

Article 28. Termini per a resoldre

1. La resolució que dicta l’òrgan ambiental del depar-
tament competent en matèria de medi ambient sobre la 
sol·licitud d’autorització, amb el contingut establert per 
l’article 29, posa fi al procediment.

2. La resolució del procediment d’autorització ambiental 
de les activitats de l’annex I.1 s’ha de dictar i notificar 
en un termini màxim de deu mesos.

3. La resolució del procediment d’autorització ambiental 
de les activitats de l’annex I.2 s’ha de dictar i notificar 
en un termini màxim de vuit mesos.

4. El termini per a resoldre resta suspès en cas que es 
demani una esmena o una millora de la documentació, 
ja sigui en els tràmits de la verificació formal i de la 
suficiència o en la fase de la proposta de la resolució 
provisional. El còmput del termini es reprèn un cop 
les esmenes de documentació es presenten a l’Admi-
nistració.

5. La no-resolució i la notificació en el termini establert 
en aquest article permeten a la persona sol·licitant enten-
dre desestimada la sol·licitud d’autorització i li perme-
ten d’interposar el recurs administratiu o el contenciós 
administratiu que sigui procedent.

6. L’Administració ha d’informar en tot moment de l’es-
tat de la tramitació del procediment administratiu.

Article 29. Contingut de l’autorització ambien-
tal

1. L’autorització ambiental té el contingut mínim se-
güent:

a) Els valors límit d’emissió de substàncies contami-
nants, determinats de conformitat amb els paràmetres 
definits per l’article 9, les prescripcions de les normes 
europees i, si escau, els paràmetres o les mesures tèc-
niques equivalents que els complementen o els substi-
tueixen.

b) Les determinacions de la declaració d’impacte am-
biental.

c) Els sistemes de tractament i control de les emissions, 
i, si escau, d’autocontrol, amb l’especificació del règim 
d’explotació i de la metodologia de mesurament, la fre-
qüència, el procediment d’avaluació dels mesuraments i 
l’obligació de comunicar a l’òrgan ambiental competent, 
amb la periodicitat que es fixi, el control amb les dades 
que calgui per a comprovar el compliment del contingut 
de l’autorització.
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d) El desplegament reglamentari d’aquest procediment 
ha de tenir en compte, així mateix, les determinacions 
que per a la declaració d’impacte ambiental s’establei-
xen en el capítol primer d’aquest títol.

2. Si la declaració d’impacte ambiental fixa limitacions 
pel que fa a les emissions, les prescripcions tècniques i 
els controls periòdics, l’òrgan del departament compe-
tent per raó de la matèria les ha d’incorporar en l’ator-
gament de l’autorització substantiva.

3. El Govern resol, en cas de discrepàncies entre l’òrgan 
del departament competent per raó de la matèria i la 
Ponència Ambiental, sobre la conveniència, a efectes 
ambientals, d’executar un projecte o sobre el contingut 
de les condicions establertes en la declaració d’impacte 
ambiental.

4. Per reglament es poden incorporar en l’annex I.3 al-
tres activitats de l’annex I.2 que estiguin subjectes a 
una declaració d’impacte ambiental i, així mateix, a una 
autorització substantiva.

Article 32. Declaració d’impacte ambiental d’ac-
tivitats de producció d’energia eòlica i fotovol-
taica, i d’activitats extractives

1. Les activitats de producció d’energia eòlica i foto-
voltaica sotmeses a declaració d’impacte ambiental es 
regeixen per les determinacions que s’estableixen en la 
regulació específica sobre el procediment i els òrgans 
competents. Les activitats de producció d’energia eòlica 
que no estan subjectes a la declaració d’impacte ambi-
ental resten subjectes a l’informe de la Ponència Ambi-
ental que es determina en la regulació específica.

2. Les activitats extractives s’han de sotmetre a decla-
ració d’impacte ambiental, i han de presentar un estudi 
d’impacte ambiental amb el contingut establert per l’ar-
ticle 18.1. A l’efecte de la declaració d’impacte ambien-
tal de les activitats extractives, els plans de restauració 
establerts per la legislació específica formen part dels 
documents d’avaluació d’impacte ambiental que s’han 
de presentar amb l’informe d’impacte ambiental. En 
aquest cas cal presentar l’informe urbanístic que té en 
compte aquesta llei.

Títol III. Règim de llicència ambiental

Capítol I. Règim de llicència ambiental amb una 
decisió prèvia sobre la declaració d’impacte am-
biental

Article 33. Règim de llicència ambiental amb una 
decisió prèvia sobre la necessitat de declaració 
d’impacte ambiental

1. La persona o l’empresa titulars de les activitats o de 
les instal·lacions no incloses en l’annex I, i que estan 
classificades en els annexos II, III o IV, han de formular 
una consulta prèvia a l’Administració respecte al fet de 
sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental, en 
aplicació dels criteris fixats en l’annex V, quan aquestes 
activitats afectin directament els espais naturals amb 
una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla 

greus, amb les condicions, les mesures correctores i el 
règim específic de controls periòdics.

Article 30. Notificació i publicitat

1. La resolució per la qual s’atorga o es denega l’autorit-
zació ambiental es notifica a les persones interessades, 
i es comunica a l’ajuntament del terme municipal en el 
qual es projecta emplaçar l’activitat i a les administra-
cions que hagin emès un informe.

2. La part dispositiva de la resolució per mitjà de la 
qual s’atorga o es modifica l’autorització ambiental de 
les activitats de l’annex I i també, en tots els casos, la 
declaració d’impacte ambiental es publiquen en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’incorporen a 
la base de dades ambientals d’activitats, amb la infor-
mació determinada per reglament.

3. El contingut íntegre de les autoritzacions ambientals 
és d’accés públic, amb les limitacions establertes sobre 
el dret d’accés a la informació en matèria de medi am-
bient i altra normativa aplicable.

Capítol II. Règim de declaració d’impacte ambien-
tal amb una autorització substantiva

Article 31. Declaració d’impacte ambiental d’acti-
vitats sotmeses a una autorització substantiva

1. La intervenció ambiental en les activitats de l’annex 
I.3 s’integra en el procediment corresponent d’autorit-
zació substantiva, en el qual s’han de tenir en compte 
les determinacions següents:

a) La persona o l’empresa sol·licitants, prèviament a la 
presentació de la sol·licitud de l’autorització davant l’òr-
gan del departament competent per a atorgar l’autorit-
zació substantiva, pot requerir a la Ponència Ambiental 
que es pronunciï sobre el contingut mínim de l’estudi 
d’impacte ambiental, i sobre l’amplitud i el nivell de 
detall que ha de tenir, del projecte i de la informació 
bàsica necessària per a dur-ne a terme l’avaluació am-
biental. La Ponència ha de consultar prèviament les 
administracions afectades, tot i que la consulta es pot 
ampliar a altres persones físiques i jurídiques, públiques 
o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. 
La Ponència s’hi ha de pronunciar en un termini de 
tres mesos.

b) Un cop la Ponència Ambiental ha pres una deter-
minació sobre la suficiència i la idoneïtat de l’estudi 
d’impacte ambiental i de la resta de documentació pre-
sentada a tràmit, l’òrgan del departament competent per 
a atorgar l’autorització sotmet la sol·licitud a informació 
pública, per a un termini mínim de trenta dies, especifi-
cant que aquesta exposició pública també té efecte en el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

c) Transcorregut el termini d’informació pública, l’òr-
gan del departament competent en la matèria tramet les 
al·legacions a la Ponència Ambiental, la qual formula la 
declaració d’impacte ambiental, de conformitat amb el 
que estableix l’article 26.2.
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de tres mesos i l’ha de comunicar a l’ajuntament per-
què la integri en la resolució de la llicència ambiental. 
Aquesta tramitació suspèn el termini per a resoldre la 
llicència ambiental.

4. La resolució de la llicència ambiental de l’ajuntament, 
que incorpora la declaració d’impacte ambiental, s’ha 
de publicar en el butlletí oficial corresponent.

Capítol II. Objecte i finalitat de la llicència 
ambiental

Article 35. Activitats sotmeses a la llicència 
ambiental

Se sotmeten al règim de llicència ambiental l’activitat 
o les activitats ubicades en un mateix centre o en un 
mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona 
o empresa titulars, i que es relacionen en l’annex II.

Article 36. Finalitats de la llicència ambien-
tal

Els objectius de la llicència ambiental són:

a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions contami-
nants a l’aire, l’aigua i el sòl que produeixen les acti-
vitats i que són susceptibles d’afectar el medi ambient, 
a més a més de prendre en consideració el consum de 
recursos naturals i energia.

b) Garantir que les activitats sotmeses a la Llei en 
compleixen l’objecte mitjançant un procediment que 
asseguri la coordinació de les distintes matèries, inclo-
sa l’autorització dels abocaments al sistema públic de 
sanejament d’aigües residuals existent, i la participació 
de les altres administracions públiques que han d’inter-
venir en l’atorgament de la llicència ambiental.

Capítol III. Organització i procediment

Article 37. Tràmits

La sol·licitud de la llicència ambiental se sotmet als 
tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte 
bàsic amb estudi ambiental.

c) Informació pública i veïnal.

d) Informes preceptius.

e) Proposta de resolució.

f) Tràmit d’audiència.

g) Resolució.

h) Notificació i comunicació.

Article 38. Òrgans ambientals municipals i co-
marcals

1. En els municipis de 50.000 habitants o més s’ha de 
constituir un òrgan tècnic ambiental amb la funció 

d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 
328/1992; en els espais naturals de protecció especial, 
declarats d’acord amb la Llei 12/1985; en les zones hu-
mides i les àrees designades en aplicació de les direc-
tives 79/409/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones 
humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i 
en altres espais protegits que es determini legalment. 
Així mateix, s’ha de formular aquesta consulta prèvia a 
l’Administració respecte al fet de sotmetre les activitats 
de l’annex II a una avaluació d’impacte ambiental, quan 
es determina específicament en l’epígraf del dit annex.

2. La consulta prèvia se sotmet al procediment se-
güent:

a) La persona o l’empresa titulars de l’activitat ha 
d’adreçar la sol·licitud a l’OGAU del territori on s’em-
plaça l’activitat projectada, acompanyada de l’informe 
municipal de compatibilitat urbanística i d’una memòria 
tècnica descriptiva de l’emplaçament de l’activitat i de 
les característiques ambientals bàsiques que té, amb el 
contingut mínim següent:

1) La definició, les característiques i la ubicació del 
projecte.

2) Les principals alternatives estudiades i la justificació 
de la solució adoptada.

3) Una anàlisi d’impactes potencials al medi ambient.

4) Les mesures preventives, correctores o compensatò-
ries per a protegir adequadament el medi ambient.

5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el com-
pliment de les indicacions i les mesures protectores.

b) La Ponència Ambiental de la Generalitat, havent fet 
les consultes prèvies a l’ajuntament i a altres adminis-
tracions, persones i institucions afectades, i amb els in-
formes ambientals, emet la resolució sobre la consulta, 
i també sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi 
d’impacte ambiental, si escau, en el termini màxim de 
tres mesos.

c) La resolució que determina que no cal sotmetre el 
projecte a l’avaluació d’impacte ambiental s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. En cas que es determini que cal sotmetre l’activitat 
projectada a l’avaluació d’impacte ambiental s’ha de 
seguir el procediment establert per l’article 34.

Article 34. Declaració d’impacte ambiental d’ac-
tivitats sotmeses a la llicència ambiental

1. L’estudi d’impacte ambiental s’ha d’acompanyar amb 
el contingut mínim determinat per l’article 18, en fer 
la sol·licitud de la llicència ambiental, si així ho resol 
prèviament la Ponència Ambiental de la Generalitat.

2. L’ajuntament ha de trametre a l’OGAU correspo-
nent l’expedient de sol·licitud de la llicència ambiental 
una vegada ha conclòs el tràmit d’informació pública. 
Aquest tràmit ha d’ésser, com a mínim, de trenta dies. 
Cal trametre a l’OGAU les consultes i les al·legacions 
presentades.

3. La Ponència Ambiental ha de formular la declaració 
d’impacte ambiental corresponent en el termini màxim 
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4. En el cas d’una modificació substancial en una activi-
tat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació s’han 
de referir a la part o a les parts de l’activitat que es 
modifica amb relació a tota l’activitat i als aspectes del 
medi afectats per la modificació, sempre que la modifi-
cació parcial permeti una avaluació ambiental diferen-
ciada del conjunt de l’activitat, perquè no es produeixin 
efectes additius en el conjunt de les emissions.

5. La documentació necessària per a sol·licitar la llicèn-
cia o les modificacions posteriors de l’activitat s’han de 
presentar en el format i el suport informàtics que fixi 
l’ajuntament competent.

6. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’ajuntament del terme 
municipal en el qual es projecta dur a terme l’activitat.

7. En el cas que l’activitat se situï en un espai natural 
protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia res-
pecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental en 
els termes establerts per l’article 32.1.

Article 40. Verificació formal i suficiència del 
projecte bàsic amb estudi ambiental

1. Un cop rebuda la sol·licitud, l’òrgan tècnic ambien-
tal municipal o comarcal, segons que correspongui, 
procedeix a comprovar formalment la documentació 
presentada.

2. L’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, 
segons que correspongui, s’ha de pronunciar sobre la 
suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi 
ambiental i la resta de documentació presentada.

3. En el cas d’activitats sotmeses als informes precep-
tius establerts pels articles 42 i 43, els organismes del 
departament competent en matèria de medi ambient, 
en l’àmbit de llurs competències, s’han de pronunciar 
sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb 
estudi ambiental.

4. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat del 
projecte bàsic amb estudi ambiental, o dels altres do-
cuments presentats, si es considera que:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental o la docu-
mentació presentada, a causa de les insuficiències o les 
deficiències detectades, ha d’ésser objecte d’una formu-
lació nova.

b) El projecte no és idoni per a tramitar-se, perquè no 
s’adequa a l’objecte o a les finalitats de la llicència sol-
licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per 
raons legals o de planificació sectorial, territorial o per 
la incompatibilitat urbanística.

5. La resolució que acordi la insuficiència o la no-idone-
ïtat del projecte s’ha d’adoptar d’una manera motivada 
i amb l’audiència prèvia a la part interessada. Aquesta 
resolució posa fi al procediment administratiu i es pro-
cedeix a arxivar les actuacions.

6. En cas que en el projecte o en la documentació presen-
tada es detectin insuficiències o deficiències que siguin 
esmenables, se n’ha d’informar la persona o l’empresa 
sol·licitant perquè les esmeni. Transcorregut el termini 
de tres mesos sense que s’hagin resolt les insuficiències 

d’avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència 
ambiental i formular la proposta de resolució.

2. Els municipis de menys de 50.000 i de més de 20.000 
habitants poden constituir un òrgan tècnic ambiental per 
a exercir aquestes funcions. En cas contrari, aquestes 
funcions corresponen a l’òrgan tècnic ambiental com-
petent del consell comarcal.

3. En els municipis de menys de 20.000 habitants, cor-
respon a l’òrgan tècnic ambiental del consell comarcal 
o, si escau, a l’òrgan tècnic de l’ajuntament, avaluar les 
sol·licituds i els expedients i formular l’informe integrat. 
La Ponència Ambiental de la Generalitat, amb l’informe 
previ del consell comarcal, pot habilitar els ajuntaments 
de municipis de menys de 20.000 habitants per a cons-
tituir aquest òrgan tècnic ambiental propi, sempre que 
justifiquin una capacitat tècnica i de gestió suficients.

4. L’informe integrat de l’òrgan tècnic ambiental com-
petent del consell comarcal és vinculant per a l’ajun-
tament tant si és desfavorable com si proposa mesures 
correctores. També és vinculant si la persona o l’em-
presa sol·licitants requereix la redacció d’un projecte o 
altres documents reformats.

Article 39. Sol·licitud

1. Prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud 
de la llicència ambiental es pot sol·licitar l’informe ur-
banístic de l’ajuntament del terme municipal on s’ha 
d’ubicar l’activitat, acreditatiu de la compatibilitat de 
l’activitat amb el planejament urbanístic, regulat per 
l’article 60.

2. La sol·licitud de la llicència ambiental ha d’anar 
acompanyada de la documentació següent:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel 
personal tècnic competent, amb el contingut de les lle-
tres a, c, d, f i g de l’article 18 que sigui necessari en 
cada cas, atenent les característiques i la incidència de 
l’activitat en el medi ambient.

b) Les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’ac-
tivitat projectada, sempre que la normativa específica 
aplicable defineixi aquesta activitat com a potencial-
ment contaminant del sòl.

c) La designació del personal tècnic responsable d’exe-
cutar el projecte.

d) La declaració de les dades que, segons la persona 
sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb 
la legislació.

e) Qualsevol altra documentació que es determini per 
reglament o que sigui exigible per la legislació ambien-
tal aplicable a l’activitat.

3. En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses 
en la legislació d’accidents greus, projecten tenir alguna 
de les substàncies químiques o categoria de substàn-
cies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els 
llindars que s’estableixin en la normativa de segure-
tat industrial, és preceptiu l’informe que ha d’emetre 
el departament competent en aquesta matèria segons 
estableix l’article 60.
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luació de la incidència ambiental o, si escau, del que re-
sulti de la declaració d’impacte ambiental, l’òrgan tècnic 
ambiental municipal o comarcal emet l’informe integrat 
i l’òrgan competent municipal elabora la proposta de 
resolució provisional.

2. En la proposta de resolució provisional s’inclouen 
continguts que es determinen en l’article 49, i també 
els que es puguin establir per reglament.

3. Si la proposta de resolució provisional determina la 
necessitat de modificar significativament el projecte i 
la resta de documentació presentada, s’ha de requerir 
a la part sol·licitant que presenti un projecte o altres 
documents modificats en els termes i el termini indicats 
en la proposta de resolució. En cas que el requeriment 
no es compleixi en el termini fixat s’ha de declarar la 
caducitat de l’expedient.

Article 46. Audiència a les parts interessades

1. S’ha d’informar les parts interessades sobre la propos-
ta de resolució provisional, perquè en el termini màxim 
de quinze dies puguin presentar les al·legacions, els do-
cuments i les justificacions que considerin oportuns.

2. L’ajuntament, si escau, ha d’informar els òrgans 
competents sobre les al·legacions rebudes en el tràmit 
d’audiència per a emetre informes preceptius perquè en 
el termini màxim de quinze dies s’hi pronunciïn. Finit 
aquest tràmit s’ha d’elaborar la proposta de resolució 
definitiva, que s’eleva a l’òrgan municipal competent 
perquè n’emeti la resolució.

3. En el cas que no es presentin al·legacions o no s’hagin 
introduït modificacions en el projecte, la proposta de 
resolució provisional esdevé definitiva automàticament 
i s’eleva a l’òrgan municipal competent perquè n’emeti 
la resolució.

Article 47. Resolució

La resolució que dicta l’ajuntament sobre la sol·licitud 
de llicència ambiental posa fi al procediment.

Article 48. Termini

1. La resolució es dicta i es notifica en un termini mà-
xim de sis mesos a comptar de la data de presentació 
de la sol·licitud.

2. El termini per a resoldre resta suspès si es demana 
una esmena o una millora de la documentació, ja si-
gui en la fase de verificació formal i suficiència o en 
la fase de proposta de resolució provisional. El còmput 
del termini es reprèn un cop esmenada o millorada la 
documentació.

3. La no-resolució i la notificació en el termini establert 
en aquest article permet a la persona sol·licitant enten-
dre desestimada la sol·licitud de llicència, i li permet 
d’interposar el recurs administratiu o el contenciós ad-
ministratiu que sigui procedent.

4. L’Administració ha d’informar en tot moment de l’es-
tat de tramitació del procediment administratiu.

o les deficiències, s’ha de declarar la caducitat de l’ex-
pedient i s’han d’arxivar les actuacions.

Article 41. Informació pública

1. Un cop verificada la suficiència i la idoneïtat de l’es-
tudi ambiental, i la resta de documentació presentada, 
s’ha de sotmetre a informació pública per a un perío-
de de trenta dies i, simultàniament, s’ha de sotmetre a 
informació veïnal en un termini de deu dies. També 
s’ha de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques 
d’informació. En tots els casos, en la publicació hi ha 
constar el dret dels ciutadans a accedir a la informació 
sobre el procediment concret.

2. Les dades de la sol·licitud i la documentació que 
l’acompanyi, emparades pel règim de confidencialitat, 
s’exceptuen de la informació pública.

Article 42. Informes preceptius en matèria de 
medi ambient

1. Cal un informe preceptiu de l’administració hidràuli-
ca i de l’administració de residus de Catalunya, i també 
del departament competent en matèria de protecció del 
medi ambient, en l’àmbit de les competències respecti-
ves, per a les activitats enumerades en l’annex VI.

2. Quan el sistema públic de sanejament del municipi 
on es pretén exercir l’activitat sigui a càrrec d’un altre 
ens gestor diferent de l’ajuntament o de l’administració 
hidràulica de Catalunya, l’informe sobre l’abocament 
d’aigües residuals a aquest sistema o al clavegueram 
municipal l’ha de sol·licitar l’ajuntament, directament, 
a l’ens gestor.

3. S’han de sol·licitar també tots els altres informes que 
siguin preceptius per la normativa sectorial ambiental.

Article 43. Informe preceptiu en matèria de pre-
venció d’incendis forestals

S’ha de sol·licitar un informe als òrgans competents 
amb relació a les mesures de prevenció d’incendis fo-
restals per a les activitats situades a una distància de la 
massa forestal inferior a cinc-cents metres, i també per 
a les activitats situades als municipis declarats d’alt risc 
d’incendis forestals.

Article 44. Termini d’emissió i caràcter dels in-
formes

Els informes regulats pels articles 42 i 43 s’han d’emetre 
en un termini màxim de trenta dies, i tenen caràcter 
vinculant si són desfavorables o imposen condicions. 
Transcorregut el termini establert sense que s’hagin tra-
mès els informes preceptius, poden prosseguir les ac-
tuacions, sens perjudici que s’hagi de considerar, per a 
atorgar la llicència ambiental, els informes emesos fora 
de termini, però rebuts abans que es dicti la resolució.

Article 45. Proposta de resolució provisional

1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit 
d’informació pública, dels informes emesos i de l’ava-
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2. La comunicació presentada a l’ajuntament, amb la 
documentació que estableix aquesta llei i el desplega-
ment reglamentari, acredita el compliment del règim 
d’intervenció ambiental d’aquestes activitats.

Article 52. Formalització de la comunicació

1. La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades 
les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han 
d’estar emparades per la llicència urbanística correspo-
nent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres no 
subjectes a llicència, i també per la resta de llicències 
sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplega-
ment reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’acti-
vitat.

2. Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions 
existents construïdes sense ús específic, cal un informe 
previ favorable de compatibilitat urbanística de l’ajun-
tament, en els termes que regula l’article 60. Si aquest 
informe no s’ha lliurat en el termini de vint dies es pot 
procedir a executar-lo.

3. La comunicació ha d’anar acompanyada de la docu-
mentació següent:

a) La descripció de l’activitat mitjançant un projecte 
bàsic amb memòria ambiental, excepte en els casos en 
què per reglament es determini que només cal una me-
mòria ambiental.

b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent 
que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de 
l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les 
instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte 
o a la documentació tècnica presentats i que es complei-
xen tots els requisits ambientals.

4. En els casos que es determini per reglament, atenent 
la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a 
l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i 
d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats 
residus, cal acompanyar també la comunicació d’una 
certificació lliurada per una entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental o pels serveis tècnics mu-
nicipals.

5. Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’acti-
vitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certi-
ficacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprova-
cions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens 
perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar 
dels títols administratius habilitants o controls inicials 
que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, 
són preceptius.

6. En el cas que l’activitat inclogui abocament d’aigües 
residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa al 
règim d’autorització d’abocaments.

7. En el cas que l’activitat se situï en un espai natural 
protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia res-
pecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

8. La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa 
titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, 
el servei públic o els béns col·lectius.

Article 49. Contingut de la llicència ambiental

1. La llicència ambiental ha de detallar:

a) Els valors límit d’emissió de substàncies contami-
nants, que es determinen de conformitat amb els parà-
metres definits per l’article 9, i, si escau, els paràmetres 
o les mesures tècniques equivalents que els complemen-
ten o que els substitueixen.

b) Les determinacions de la declaració d’impacte am-
biental, si escau.

c) Els sistemes de tractament i control de les emissions 
i, si escau, d’autocontrol, amb l’especificació del règim 
d’explotació i de la metodologia de mesurament, la fre-
qüència, el procediment d’avaluació dels mesuraments i 
l’obligació de comunicar a l’òrgan ambiental municipal 
competent, amb la periodicitat que es fixi, els controls 
amb les dades que calguin per a comprovar el compli-
ment del contingut de la llicència.

d) La determinació de les mesures relatives a les con-
dicions d’explotació diferents de les normals que poden 
afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada 
en funcionament, les fuites, les errades de funciona-
ment, les aturades momentànies i el tancament definitiu 
de l’explotació.

e) La determinació, si cal, de les prescripcions que ga-
ranteixin la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, 
i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals 
i dels residus que genera l’activitat.

f) La determinació de la garantia suficient, en funció de 
la magnitud i les característiques de la instal·lació, per 
a respondre de les obligacions derivades de l’activitat 
autoritzada, de conformitat amb les normatives especí-
fiques en aquesta matèria.

g) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb 
la legislació vigent, sigui adequada per a protegir el 
conjunt del medi ambient afectat per l’activitat.

2. La llicència ambiental es pot tramitar simultàniament 
i, si escau, atorgar conjuntament amb la resta de llicèn-
cies sectorials de competència municipal.

Article 50. Notificació i publicitat

1. La resolució que posa fi al procediment s’ha de no-
tificar a la persona o l’empresa sol·licitant i s’ha de co-
municar a l’òrgan ambiental del consell comarcal, si és 
aquest l’òrgan que ha formulat la proposta de resolució, 
i als òrgans del departament competent en matèria de 
medi ambient que han emès els informes preceptius.

2. Per a fer publicitat de la resolució, s’ha d’incorporar 
a una base de dades de llicències ambientals d’activitats 
accessible telemàticament.

Títol IV. Règim de comunicació

Article 51. Activitats sotmeses a comunicació

1. L’exercici de les activitats compreses en l’annex III 
resta sotmès a comunicació de la persona o l’empresa 
titulars.
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3. Únicament les activitats que específicament es deter-
minen en l’annex IV, que en la normativa administra-
tiva dels espectacles públics i les activitats recreatives 
no estan subjectes a un règim de llicència, a l’efecte 
d’aquesta llei, estaran subjectes al règim de llicència 
ambiental del títol III.

4. Les activitats incloses en la legislació d’espectacles 
públics i activitats recreatives que se situïn en un espai 
natural protegit estan sotmeses al procés de consulta 
prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte 
ambiental.

5. Les activitats regulades per la legislació d’especta-
cles públics i activitats recreatives que estan incloses 
en altres activitats o establiments que figuren en altres 
annexos d’aquesta llei, o que en formen part, resten sot-
meses al règim d’intervenció ambiental determinat per 
aquest article.

6. Les activitats de l’annex II es poden incorporar, per re-
glament, al règim establert per aquest article, sempre que 
estiguin subjectes a la concessió d’una llicència sectorial 
que permeti incorporar la intervenció ambiental.

Article 57. Règim d’intervenció ambiental en 
projectes d’equipaments i serveis de titularitat 
municipal

1. Les activitats de l’annex II, de titularitat municipal 
subjectes a l’aprovació d’un projecte, no estan sotmeses 
al règim de llicència ambiental. L’avaluació ambiental 
de l’equipament o l’activitat que duu a terme l’òrgan tèc-
nic municipal o comarcal s’integra en la tramitació del 
projecte corresponent. En la resolució d’aprovació del 
projecte s’hi ha d’incorporar les determinacions fixades 
en l’avaluació ambiental.

2. En les ordenances municipals reguladores del pro-
cediment d’aprovació del projecte hi ha de figurar un 
tràmit d’informació pública, i l’ajuntament hi pot incor-
porar un tràmit d’informació veïnal.

Títol VII. Disposicions comunes als règims d’in-
tervenció ambiental

Article 58. Efectes

L’autorització i la llicència ambientals tenen caràcter 
operatiu en matèria ambiental per al funcionament de 
les activitats i no generen drets més enllà dels que s’es-
tableixen en l’autorització o la llicència mateixes i en 
aquesta llei.

Article 59. Intervenció administrativa en les 
modificacions de les activitats

1. Se sotmeten a una intervenció administrativa les mo-
dificacions substancials de les activitats ja autoritzades, 
i també les modificacions no substancials amb efectes 
sobre el medi ambient.

2. S’han de definir, per reglament, els paràmetres per 
a qualificar les modificacions com a substancials o no 
substancials, tenint en compte la major incidència de la 
modificació projectada i segons els criteris següents:

Article 53. Certificació ambiental

La certificació lliurada per una entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental o pels serveis tècnics muni-
cipals, en els casos establerts per l’article 52.4, acredita 
que es compleixen els requeriments, les emissions i les 
condicions tècniques determinades per la normativa 
ambiental. Si aquesta certificació no és favorable no 
es pot presentar la comunicació a l’Administració ni 
exercir l’activitat.

Títol V. Règim d’intervenció ambiental d’activi-
tats temporals, mòbils i d’investigació

Article 54. Règim de comunicació d’activitats mò-
bils de caràcter temporal

Les activitats mòbils i de caràcter temporal de l’annex 
II, associades a obres d’infraestructures públiques o pri-
vades, o a activitats de tractament de residus o similars, 
que, com a activitat independent i per les característi-
ques que tenen, no estan associades a un emplaçament 
fix ni tenen la condició d’activitats estables, resten sot-
meses al règim de comunicació amb el procediment i les 
garanties específiques determinades per reglament.

Article 55. Règim d’intervenció ambiental de les 
activitats dirigides a investigar, desenvolupar i 
experimentar productes i processos nous

La pràctica de les actuacions dirigides a investigar, de-
senvolupar i experimentar productes i processos nous 
s’ha de comunicar al departament competent en matèria 
de medi ambient, per a determinar les condicions, els 
requeriments i els controls ambientals que calguin.

Títol VI. Règims d’intervenció ambiental en acti-
vitats de competència municipal sectorial

Article 56. Règim d’intervenció ambiental en es-
pectacles públics i activitats recreatives i altres 
activitats de competència municipal sectorial

1. Les activitats que ja estan subjectes a un règim de 
llicència o comunicació de conformitat amb la legis-
lació d’espectacles públics i activitats recreatives, amb 
caràcter general, no estan sotmeses al règim de llicència 
ni al règim de comunicació ambiental. Tampoc no estan 
subjectes al règim de llicència o comunicació ambiental 
les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives 
que estan exemptes de llicència municipal de conformi-
tat amb l’article 29.7 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, 
de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives.

2. La intervenció ambiental d’aquestes activitats s’in-
tegra en el procediment d’atorgament de les llicències 
sectorials mitjançant un informe ambiental de l’òrgan 
tècnic municipal o comarcal o, si escau, en les condici-
ons establertes per al règim de comunicació. L’informe 
ambiental ha de contenir les determinacions establertes 
per l’article 49, i també el control ambiental inicial i, si 
escau, els controls ambientals periòdics de l’activitat.
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2. L’ajuntament ha de lliurar l’informe urbanístic, en 
el termini màxim d’un mes, amb el contingut que es 
determini per reglament. En el cas que no s’hagi lliurat 
en el termini indicat, qui sol·licita l’autorització ambi-
ental ho pot justificar amb una còpia de la sol·licitud de 
l’informe urbanístic i de la documentació presentada a 
l’ajuntament amb constància de la data de presentació, 
per a continuar la tramitació de l’expedient.

3. Si l’informe urbanístic és desfavorable, independent-
ment del moment en què s’ha emès, sempre que s’hagi 
rebut abans que s’atorgués l’autorització ambiental, l’òr-
gan ambiental del departament competent en matèria 
de medi ambient ha de dictar una resolució que posi fi 
al procediment i arxivar les actuacions.

4. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’ac-
cidents greus o que tenen algunes de les substàncies qu-
ímiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxi-
ques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de 
conformitat amb els llindars que estableix la normativa 
de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la 
informació que determini aquesta legislació.

5. En el cas de l’article 60.4, l’ajuntament ha de demanar 
un informe al departament competent en matèria de 
seguretat industrial. Aquest informe, que ha d’acompa-
nyar l’informe urbanístic, s’ha d’emetre en un termini 
màxim de quinze dies.

6. En el cas que es vulgui ubicar l’activitat en sòl no ur-
banitzable, l’informe urbanístic s’ha de pronunciar sobre 
la possibilitat d’autoritzar l’activitat de conformitat amb 
la legislació d’urbanisme i el planejament urbanístic 
aplicables. L’ajuntament ha de fer constar en l’informe 
si el projecte urbanístic, o el pla especial corresponent, 
ha estat aprovat o no, per a condicionar l’eficàcia de 
l’autorització ambiental a l’aprovació esmentada.

7. L’informe urbanístic caduca en el termini que es fixa 
en el mateix informe, amb un mínim de sis mesos, i, 
si no n’hi ha, al cap de dos anys d’haver estat expedit, 
per a presentar la sol·licitud o la comunicació corres-
ponents.

Article 61. Caducitat de l’autorització i de la 
llicència ambientals

1. L’autorització i la llicència ambientals caduquen quan 
l’activitat no se sotmet a un control ambiental inicial:

a) En el termini establert per l’autorització o la llicència 
ambientals.

b) Si l’autorització o la llicència ambientals no establei-
xen el termini, transcorreguts quatre anys des de la data 
en què es va atorgar.

2. La persona o l’empresa titulars d’una autorització o 
llicència ambiental té dret a obtenir una pròrroga del 
termini de control ambiental inicial i la posada en fun-
cionament, si en justifica els motius i la necessitat.

3. Un cop caducada l’autorització o la llicència ambi-
entals, l’òrgan ambiental competent ha de declarar i ha 
d’acordar l’arxivament de les actuacions, amb l’audièn-
cia prèvia a la persona o l’empresa titulars.

a) La dimensió de l’activitat o les activitats afectades.

b) La producció.

c) Els recursos naturals emprats i, concretament, el con-
sum d’aigua i energia.

d) El volum, el pes i el tipus dels residus generats.

e) La qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos 
naturals de les àrees geogràfiques que poden ésser 
afectades o les limitacions derivades de la declaració 
de zones de protecció especial per a la capacitat i la 
vulnerabilitat del medi.

f) El grau de contaminació produïda.

g) El risc d’accident.

h) La incorporació de substàncies perilloses o el fet 
d’augmentar-ne l’ús.

i) L’acumulació de modificacions no substancials.

3. La modificació substancial d’activitats de l’annex I 
està subjecta a l’autorització i a la declaració d’impacte 
ambiental.

4. La modificació substancial d’activitats incloses en 
l’annex II està subjecta a la llicència ambiental.

5. La persona o l’empresa titulars d’una activitat que 
pretén dur a terme alguna modificació no substancial 
que té efectes sobre les persones o el medi ambient ho 
ha de comunicar a l’òrgan ambiental competent perquè 
atorgui l’autorització o la llicència ambientals, o bé a 
la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats dels 
annexos I.3 i IV. Aquesta modificació es pot dur a ter-
me si l’òrgan ambiental la considera no substancial, o 
si aquest òrgan no manifesta el contrari en el termini 
d’un mes.

6. Si l’òrgan ambiental competent, o bé la persona o 
l’empresa titulars, considera substancial la modificació 
projectada, no es pot dur a terme fins que no s’hagi ator-
gat una nova autorització, llicència ambiental o autorit-
zació substantiva, de conformitat amb el procediment 
determinat per aquesta llei. L’avaluació pot ésser parcial 
o total, segons si la modificació afecta una de les instal-
lacions que integren l’activitat, n’afecta diverses o les 
afecta totes. La modificació substancial només pot ésser 
parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada 
del conjunt de l’activitat.

7. Les modificacions no substancials que no tenen con-
seqüències per a les persones ni per al medi ambient han 
de figurar en les actes de controls periòdics.

8. S’ha d’informar l’ajuntament de les modificacions 
de les activitats sotmeses al règim de comunicació, lle-
vat del cas de modificacions que comportin un canvi 
d’annex de l’activitat, les quals resten sotmeses al que 
estableix aquest article.

Article 60. Informe urbanístic

1. L’informe urbanístic establert per aquesta llei s’ha 
de sol·licitar a l’ajuntament presentant la documentació 
fixada per reglament.
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rera acta de control ambiental periòdic en la part que 
correspongui, sempre que s’hagi dut a terme amb una 
antelació màxima de sis mesos a comptar de la data de 
presentació de la sol·licitud de revisió.

3. El procediment de revisió anticipada s’inicia d’ofici 
amb una resolució motivada de les causes de la revi-
sió, amb l’audiència a la persona o l’empresa titulars 
de l’activitat.

4. El procediment de revisió periòdica s’ha de desen-
volupar per reglament i ha de respectar el principi de 
simplificació administrativa. S’ha de resoldre en el 
termini màxim de sis mesos, en el cas de revisió de 
l’autorització ambiental, i de quatre mesos en el cas de 
revisió de la llicència ambiental.

5. En la resolució dels procediments de revisió es po-
den modificar els valors límit d’emissió i la resta de 
condicions específiques de l’autorització o la llicència 
ambientals, i afegir-n’hi de noves, sense que això generi 
cap dret a indemnitzar la persona titular de l’activitat.

Article 64. Transferibilitat

1. L’autorització i la llicència ambientals són transferi-
bles amb la comunicació, dirigida a l’òrgan ambiental 
competent, en què s’acrediti subrogar els titulars nous 
en els drets i els deures derivats de l’autorització o la 
llicència ambientals.

2. El canvi de titularitat de les activitats incloses en l’an-
nex III s’ha de comunicar a l’ajuntament corresponent.

3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats 
i les obligacions dels titulars antics són assumides pels 
titulars nous.

4. Si es produeix la transmissió sense efectuar la co-
municació corresponent, tant els titulars antics com els 
titulars nous resten subjectes d’una manera solidària a 
totes les responsabilitats i les obligacions derivades de 
l’autorització ambiental, de la llicència ambiental o de 
la comunicació.

Article 65. Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per a atorgar les activitats, amb 
la instrucció prèvia del procediment administratiu cor-
responent, pot clausurar les activitats que s’exerceixen 
sense l’autorització ambiental, la llicència ambiental 
o la comunicació exigibles en aplicació d’aquesta llei. 
Aquest procediment és independent de la instrucció de 
l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1, en 
el cas que es constati que, d’una manera imminent, 
hi ha afecció o risc d’afecció per al medi i per a les 
persones, l’òrgan competent pot acordar de suspendre 
provisionalment l’activitat d’una manera immediata, te-
nint en compte que s’ha de confirmar o aixecar aquesta 
mesura cautelar un cop escoltada la persona titular de 
l’activitat.

Article 66. Cessament d’activitats

1. El cessament definitiu o temporal de les activitats 
incloses en els annexos I, II i III s’ha de comunicar 

Article 62. Revisió de l’autorització i de la lli-
cència ambientals

1. L’autorització ambiental, a l’efecte de renovar-la, resta 
subjecta a una revisió periòdica cada vuit anys, en el 
cas de les activitats de l’annex I.1, i cada dotze anys en 
el cas de les activitats de l’annex I.2. Aquesta revisió 
periòdica es pot fer coincidir, si per motius d’eficàcia i 
economia resulta possible, amb el control periòdic im-
mediatament anterior a la data màxima fixada per a 
revisar l’autorització.

2. La llicència ambiental de les activitats de l’annex II 
està subjecta a les revisions periòdiques que determini la 
legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.

3. En el cas de les activitats amb la certificació del 
sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea 
(EMAS), la revisió periòdica ha de coincidir amb la 
renovació del registre de l’EMAS.

4. S’ha de revisar anticipadament l’autorització i la 
llicència ambientals i modificar-les en els supòsits se-
güents:

a) Si la contaminació produïda per l’activitat fa conve-
nient revisar els valors límit d’emissió fixats en l’auto-
rització o la llicència, o incloure’n de nous.

b) Si hi ha una variació important del medi receptor 
respecte de les condicions que presentava en el moment 
que es va atorgar l’autorització o la llicència.

c) Si l’aparició de modificacions importants en les mi-
llors tècniques disponibles, validades per la Unió Euro-
pea, fa possible reduir significativament les emissions 
sense imposar costos excessius.

d) Si la seguretat de funcionament de l’activitat fa ne-
cessari utilitzar altres tècniques.

e) Si així ho exigeix la normativa ambiental aplicable.

Article 63. Procediment i abast de la revisió

1. La revisió periòdica de l’autorització i de la llicèn-
cia ambientals s’inicia a instància de part, i la revisió 
anticipada s’inicia d’ofici o a instància de part, si així 
ho disposa la norma sectorial ambiental que estableix 
aquesta revisió.

2. El procediment de revisió periòdica ha d’atendre les 
especificacions següents:

a) La sol·licitud de la revisió de l’autorització ambien-
tal s’ha de presentar amb una antelació mínima de deu 
mesos abans de la data de finiment de la vigència de 
l’autorització.

b) La sol·licitud de revisió de la llicència ambiental s’ha 
de presentar sis mesos abans de la data de caducitat dels 
permisos regulats per la legislació sectorial que afecti 
l’activitat.

c) La sol·licitud de la revisió de l’autorització o de la 
llicència ambientals ha d’anar acompanyada d’una ava-
luació ambiental, total o parcial, de l’activitat, amb el 
contin gut determinat per reglament, verificada per una 
entitat col·laboradora de l’Administració ambiental de-
gudament acreditada, que es pot substituir per la dar-
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ambientals periòdics posteriors, per a garantir-ne l’ade-
quació permanent a les determinacions ambientals le-
gals i a les determinacions fixades específicament en 
l’autorització o llicència ambientals.

2. L’autorització i la llicència ambientals o, si escau, 
l’autorització substantiva dels annexos I.3 i IV, esta-
bleixen el règim del control inicial i la modalitat, els 
terminis i els continguts dels controls periòdics a què 
se sotmet l’exercici de l’activitat.

3. El control en matèria de risc d’accidents greus es 
regeix per la normativa específica.

4. S’han de desenvolupar per reglament la inscripció 
i el seguiment de les activitats subjectes al règim de 
comunicació, i també els règims de control específics 
de les activitats ramaderes i altres activitats que ho re-
quereixin.

Article 69. Actuacions de control ambiental 
inicial

1. En el període de posada en marxa de les instal·lacions 
a l’inici de l’activitat, el control inicial té per objecte 
verificar:

a) L’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al pro-
jecte autoritzat mitjançant una certificació del tècnic 
director o tècnica directora de l’execució.

b) La conformitat del compliment de les condicions de 
l’autorització o la llicència ambientals, mitjançant l’acta 
de control d’una entitat col·laboradora de l’Administra-
ció ambiental, llevat que, per a les activitats dels anne-
xos II i IV, l’ajuntament encomani els controls inicials 
als serveis tècnics municipals.

c) Si escau, la documentació referida a assegurances 
obligatòries segons la legislació sectorial o la relativa a 
responsabilitat ambiental.

2. El període de posada en marxa s’inicia en el moment 
que l’entitat col·laboradora de l’Administració ambiental 
encarregada del control inicial, o, si escau, el personal 
tècnic municipal, comunica a l’òrgan ambiental compe-
tent la data d’inici de l’actuació de control acordada amb 
la persona titular de l’activitat, i també les actuacions 
que cal dur a terme durant el procediment de posada en 
marxa de l’activitat, perquè l’Administració competent 
i les persones interessades en tinguin coneixement. La 
durada màxima del període de funcionament en proves 
ha d’ésser adequada i proporcional a les característiques 
de l’establiment.

3. Finit el període de posada en marxa, si no s’ha dut 
a terme el control inicial de l’activitat o ha tingut un 
resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat ha 
de cessar. En aquests supòsits es poden establir nous 
períodes de posada en marxa sempre que no hagi trans-
corregut el termini de caducitat de l’autorització o la 
llicència ambientals.

4. L’entitat col·laboradora de l’Administració ambien-
tal ha d’emetre l’acta de control inicial que habilita la 
persona titular per a exercir l’activitat. En cas que l’en-
titat col·laboradora no pugui emetre l’acta de control 
favorable, ha d’emetre un informe per a justificar els 

a l’òrgan ambiental competent, llevat que el reguli la 
legislació sectorial.

2. En la comunicació, la persona titular de l’activitat ha 
d’acreditar que ha pres les mesures necessàries per a 
evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència 
ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha 
quedat reduïda al mínim.

Article 67. Especificitats de les explotacions ra-
maderes

1. Les explotacions ramaderes incloses en els annexos I 
i II resten subjectes a les especificitats següents:

a) Les sol·licituds de llicències i autoritzacions ambi-
entals han d’aportar el pla de gestió de les dejeccions 
ramaderes de l’explotació, el qual s’ha de trametre al 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia perquè emeti un informe preceptiu i vinculant 
sobre la gestió de les dejeccions ramaderes prèviament 
a la concessió de l’autorització o la llicència ambientals. 
Per a elaborar aquest informe, quan el pla de gestió de 
les dejeccions afecta zones vulnerables per a la conta-
minació de nitrats procedents de fonts agràries, es té 
en compte el programa d’actuació corresponent que es 
desenvolupi per reglament.

b) Les prescripcions sobre la gestió i el control de les 
dejeccions ramaderes i dels residus que s’estableixin en 
l’autorització o la llicència ambientals s’han d’adequar a 
les particularitats que resulten de les modalitats pràcti-
ques de la gestió, de la capacitat de l’explotació, de l’es-
pècie animal allotjada i de l’emplaçament, tot ponderant 
els costos i els avantatges de les mesures prescrites.

c) Corresponen a l’òrgan del departament competent 
en matèria d’agricultura i ramaderia, en l’àmbit de les 
potestats de l’ordenació de la producció agrícola i ra-
madera, les funcions inspectora, de control ordinari i 
sancionadora de l’incompliment de les determinacions 
dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes, sens 
perjudici de les funcions que corresponen a l’òrgan 
competent en matèria d’aigües.

d) S’ha de determinar, per reglament, un procediment 
simplificat, a més del contingut del projecte i, si escau, 
de l’estudi d’impacte ambiental adaptat a les particu-
laritats a les quals es refereixen les lletres a, b i c de 
l’article 67.1.

2. Les activitats ramaderes de l’annex III subjectes al 
règim de comunicació han de presentar, a més de la 
documentació establerta per l’article 52.3, el pla de de-
jeccions ramaderes, d’acord amb les prescripcions i a 
l’efecte que es determini per reglament.

Títol VIII. Sistema de control

Capítol I. Control de les activitats sotmeses a 
autorització, llicència ambiental o autorització 
substantiva

Article 68. Prevenció i control integrats

1. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental 
inicial previ a la posada en funcionament i a controls 
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nent, excepte pel que fa a les actuacions en què s’hagin 
establert altres terminis.

4. Són objecte de control ambiental les determinacions 
fixades en l’autorització o en la llicència ambientals i, 
específicament, les següents:

a) Les emissions.

b) La producció i la gestió de residus.

c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels siste-
mes de depuració i sanejament.

d) Les mesures i les tècniques d’estalvi energètic, d’ai-
gua i de matèries primeres que s’han pres en conside-
ració.

e) El funcionament dels sistemes d’autocontrol d’emissi-
ons i d’immissions, si escau. Els contaminants mesurats 
en continu i que estan connectats, per a llur seguiment, 
amb l’òrgan del departament competent en matèria de 
medi ambient resten exempts de controls.

f) Les immissions, si escau, en els termes que figurin en 
l’autorització o en la llicència ambientals.

g) La vigència de la garantia i de la pòlissa d’asseguran-
ça de la responsabilitat civil, en les condicions fixades 
en l’autorització o en la llicència ambientals.

5. El resultat del control periòdic de les activitats de 
l’annex I s’ha de presentar a l’òrgan del departament 
competent en matèria de medi ambient, i s’ha de comu-
nicar a l’ajuntament del municipi en el qual s’exerceix 
l’activitat.

6. Si una entitat col·laboradora de l’Administració ambi-
ental duu a terme el control periòdic de les activitats de 
l’annex II, s’ha de presentar el resultat d’aquest control 
a l’ajuntament corresponent.

Article 72. Modalitats de control ambiental 
periòdic

1. Els controls periòdics es poden dur a terme per mitjà 
d’alguna de les modalitats següents:

a) Control extern: l’executa un ens col·laborador de l’Ad-
ministració ambiental o l’ajuntament, els quals han de 
comprovar l’adequació de les activitats al projecte auto-
ritzat i dur a terme les actuacions de presa de mostres, 
anàlisi i mesurament de les emissions i altres proves 
necessàries.

b) Control intern: l’executa la persona titular de l’acti-
vitat mitjançant l’establiment d’un sistema d’autocon-
trols.

c) Mixta: si el sistema d’autocontrols és parcial, s’ha de 
completar amb un control extern dut a terme per una 
entitat col·laboradora de l’Administració ambiental.

2. El sistema d’autocontrols de les activitats de l’annex 
I ha d’estar verificat per una entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental degudament acreditada, per 
a certificar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels 
autocontrols.

incompliments detectats i no corregits, d’acord amb les 
disposicions que es determinin per reglament.

5. En el cas que es detecti que la posada en funciona-
ment de l’activitat pot comportar una afecció ambiental 
per al medi o per a les persones, l’entitat col·laboradora 
de l’Administració ambiental ho ha de comunicar a 
l’Administració competent perquè s’adoptin les mesures 
provisionals que calguin i la suspensió del control.

Article 70. Acta de control ambiental inicial

1. L’acta de control ambiental inicial verifica el compli-
ment de les condicions de l’autorització o la llicència 
ambientals.

2. L’acta de control, que ha d’ésser presentada a l’Ad-
ministració competent en el termini màxim d’un mes a 
comptar del finiment del control, habilita per a l’exer-
cici de l’activitat i comporta la inscripció d’ofici en els 
registres ambientals corresponents.

Article 71. Actuacions de control ambiental pe-
riòdic

1. L’acció de control periòdic té per objecte garantir 
l’adequació permanent de les activitats als requeriments 
legals aplicables i, específicament, als requeriments fi-
xats en l’autorització o la llicència ambientals, amb la 
incorporació de les modificacions no substancials.

2. Les activitats s’han de sotmetre als controls periòdics 
que fixen l’autorització o la llicència ambientals, o l’au-
torització substantiva corresponent. Els terminis dels 
controls periòdics s’han d’establir tenint en compte els 
terminis determinats en altres declaracions o controls 
sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per 
l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter 
indicatiu, els terminis següents:

a) Les activitats de l’annex I.1, cada dos anys.

b) Les activitats dels annexos I.2 i I.3, cada quatre 
anys.

c) Les activitats dels annexos II i IV, cada sis anys.

La conformitat del compliment de les condicions de 
llicència ambiental o sectorial es duu a terme, per a les 
activitats dels annexos II i IV, mitjançant una entitat col-
laboradora de l’Administració ambiental, llevat que en 
la llicència ambiental o sectorial l’ajuntament encoma-
ni els controls periòdics als serveis tècnics municipals, 
d’acord amb les ordenances municipals. Així mateix, 
les ordenances municipals poden establir que sigui in-
necessari efectuar controls periòdics de determinades 
tipologies d’activitats.

3. Les activitats inscrites en el registre del sistema d’eco-
gestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) resten 
exemptes de control periòdic, llevat dels controls espe-
cífics de determinades emissions en els quals s’hagin 
establert terminis particulars. La informació necessària 
respecte al compliment de l’autorització o la llicència 
ambientals s’ha d’aportar juntament amb l’actualització 
de la renovació de l’acreditació del sistema de gestió 
ambiental, segons el model determinat per reglament, i 
se n’ha de presentar una còpia a l’ajuntament correspo-
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funcions, són considerats agents de l’autoritat i són au-
toritzats a:

a) Accedir, en qualsevol moment i sense avisar prèvia-
ment, als establiments de les empreses a les quals es 
desenvolupa l’activitat, i romandre-hi.

b) Fer-se acompanyar en les visites d’inspecció per la 
persona titular o la persona representant de l’activitat 
i pel personal expert i tècnic de l’empresa o l’establi-
ment.

c) Fer-se acompanyar pel personal habilitat oficialment 
que estimi necessari per a desenvolupar més bé la fun-
ció inspectora.

d) Practicar qualsevol diligència d’investigació, examen 
o prova que consideri necessaris per a comprovar que 
s’observen correctament les disposicions legals i regla-
mentàries.

e) Practicar les mesures que resulten del funcionament 
de les instal·lacions que integren l’activitat.

f) Prendre les mostres dels agents contaminants que 
produeix l’activitat.

g) Assistir, amb altres agents de l’autoritat competent, 
al precintament, al tancament o a la clausura d’instal·-
lacions i d’activitats, ja sigui d’una manera parcial o 
total.

h) Requerir tota la informació de la persona titular o del 
personal de l’empresa, sols o davant de testimonis, que 
es jutgi necessària amb la intenció d’aclarir els fets que 
són objecte d’inspecció.

i) Aixecar acta, per exemplar triplicat, de les actuacions 
practicades, la qual s’ha d’emetre, sempre que sigui pos-
sible, davant la persona titular o la persona representant 
de l’activitat afectada.

Article 77. Deures del personal d’inspecció

1. Les persones que duen a terme les tasques d’inspec-
ció, per a accedir als establiments o a les activitats en 
els quals han d’exercir llurs tasques, han d’acreditar llur 
condició mitjançant un document lliurat amb aquesta 
finalitat per l’Administració competent.

2. El personal que inspecciona està obligat a guardar 
secret sobre els assumptes que conegui per raó de la 
funció que exerceix.

3. El personal que inspecciona ha d’observar, en compli-
ment de les obligacions que té, el respecte i la deferència 
deguts, i ha de facilitar a les persones inspeccionades 
la informació que necessitin per a complir la normativa 
aplicable a les activitats que són objecte de les inspec-
cions.

Capítol II. Règim sancionador

Article 78. Responsabilitat solidària

La responsabilitat és solidària quan no es pot determi-
nar el grau de participació de les diferents persones que 
han intervingut en la comissió d’una infracció.

Capítol II. Control de les activitats sotmeses a 
comunicació

Article 73. Règim dels controls periòdics

Les activitats incloses en l’annex III es poden sotmetre 
al règim d’autocontrols periòdics, atenent la necessitat 
de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com 
ara sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, 
o la caracterització de determinats residus, el resultat 
dels quals es verifica de conformitat amb el que esta-
bleix l’ordenança municipal.

Títol IX. Règims d’inspecció, sancions i execució 
forçosa

Capítol I. Funció d’inspecció

Article 74. Acció inspectora

1. Les activitats que regula aquesta llei resten subjectes 
a l’acció inspectora de l’ens corresponent del departa-
ment competent en matèria de medi ambient o de l’ajun-
tament, de conformitat amb les competències que té, 
sens perjudici de l’aplicació del principi de col·laboració 
interadministrativa.

2. Sens perjudici de les atribucions que la normativa 
sectorial atorga a l’òrgan competent per a emetre l’au-
torització substantiva, el departament competent en ma-
tèria de medi ambient pot inspeccionar el compliment 
de les condicions ambientals fixades en la declaració 
d’impacte ambiental, i també les accions de restitució 
o restauració que hagin estat incloses en l’autorització 
substantiva. En tots els casos és preceptiva una inspec-
ció en finir les accions de restitució o restauració.

3. L’acció inspectora es pot dur a terme en qualsevol 
moment, amb independència de les accions específiques 
de control inicial i periòdic de les activitats, de revisió 
de les autoritzacions o de les llicències ambientals i de 
la funció inspectora regulada per la legislació ambiental 
sectorial.

Article 75. Obligacions de la persona o l’empresa 
titulars de les activitats

1. Les persones o empreses titulars de les activitats han 
de prestar l’assistència necessària al personal deguda-
ment habilitat de l’Administració que dugui a terme l’ac-
tuació inspectora per a facilitar-los el desenvolupament 
de llurs tasques, especialment pel que fa a la recollida 
de mostres i a l’obtenció de la informació necessària.

2. En el cas que la persona titular de l’activitat no per-
meti l’accés a les seves instal·lacions, l’Administració ha 
d’adoptar les actuacions necessàries per a entrar-hi.

3. Els resultats de les actuacions inspectores tenen va-
lor probatori, sens perjudici d’altres proves que pugui 
aportar la persona interessada.

Article 76. Facultats del personal inspector

El personal que inspecciona i el personal tècnic que 
exerceix les tasques inspectores, en l’exercici de llurs 
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g) Impedir, endarrerir o obstruir l’activitat d’inspecció 
o de control.

h) No dur a terme la revisió periòdica de l’autorització 
ambiental.

i) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autoritza-
ció ambiental als controls periòdics preceptius.

j) Falsejar, per acció o omissió, els certificats tècnics i 
altres actes de control o de verificació ambientals.

3. Són infraccions lleus:

a) No efectuar les notificacions preceptives a les admi-
nistracions competents, establertes en les normes cor-
responents, sense que s’hagi produït cap tipus de dany 
o de deteriorament per al medi ambient ni s’hagi posat 
en perill la seguretat o la salut de les persones.

b) No complir les prescripcions que estableixen aquesta 
llei o les normes aprovades d’acord amb aquesta, quan 
no estigui tipificat com a infracció molt greu o greu.

c) No informar l’Administració competent de qualse-
vol situació anòmala que sorgeixi en l’execució o en el 
desenvolupament d’un projecte d’activitat sotmesa a la 
declaració d’impacte ambiental.

Article 81. Tipificació de les infraccions amb re-
lació a l’avaluació d’impacte ambiental de les 
activitats dels annexos I i II

1. Són infraccions molt greus:

a) Iniciar l’execució del projecte d’activitat que s’ha de 
sotmetre a avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb 
l’annex I, sense haver obtingut prèviament la declaració 
d’impacte ambiental corresponent.

b) Iniciar l’execució del projecte d’activitat inclosa en 
l’annex II que s’hagi de sotmetre a l’avaluació d’impacte 
ambiental, sense haver obtingut prèviament la declara-
ció d’impacte ambiental corresponent o sense sotmetre’s 
a l’avaluació d’impacte ambiental.

2. Són infraccions greus:

a) Ocultar, falsejar o manipular dades d’una manera 
maliciosa en el procediment d’avaluació d’impacte am-
biental.

b) Incomplir les ordres de suspendre l’execució del pro-
jecte de l’activitat.

3. És una infracció lleu incomplir qualsevol de les obli-
gacions o dels requisits continguts en aquesta llei refe-
rits a la declaració d’impacte ambiental, quan no estigui 
tipificat com a molt greu o greu.

4. Un cop iniciat el procediment sancionador per incom-
pliments relacionats amb la declaració d’impacte ambi-
ental, l’òrgan competent per a resoldre pot, en qualse-
vol moment i mitjançant un acord motivat, disposar la 
suspensió de l’execució del projecte d’activitat i adoptar 
altres mesures de caràcter provisional que assegurin 
l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

Article 79. Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions 
i les omissions que contravenen a les obligacions que 
estableix aquesta llei.

2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus, de conformitat amb la tipificació establerta pels 
articles 80, 81 i 82.

3. L’aplicació del règim sancionador és independent del 
tancament de l’activitat per manca d’autorització o lli-
cència regulat per l’article 65.

Article 80. Tipificació de les infraccions amb re-
lació a les activitats de l’annex I.1

1. Són infraccions molt greus:

a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial 
sense l’autorització ambiental preceptiva, o, finit el ter-
mini del control inicial, si no és favorable, sempre que 
s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al 
medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat 
o la salut de les persones.

b) Incomplir les condicions establertes en l’autorització 
ambiental, sempre que s’hagi produït un dany o un de-
teriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en 
perill greu la seguretat o la salut de les persones.

c) Incomplir les obligacions derivades de les mesures 
provisionals que estableix aquesta llei.

d) Exercir l’activitat incomplint les obligacions fixades 
en les disposicions que hagin establert l’exigència de 
notificació, sempre que s’hagi produït un dany o un de-
teriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en 
perill greu la seguretat o la salut de les persones.

2. Són infraccions greus:

a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substan-
cial sense l’autorització ambiental preceptiva o finit el 
termini del control inicial si no és favorable, sense que 
s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al 
medi ambient o sense que s’hagi posat en perill greu la 
seguretat o la salut de les persones.

b) Incomplir les condicions establertes en l’autoritza-
ció ambiental, sense que s’hagi produït un dany o un 
deteriorament greu per al medi ambient o sense que 
s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les 
persones.

c) Amagar o alterar maliciosament la informació exigi-
da en els procediments que regula aquesta llei.

d) Transmetre la titularitat de l’autorització ambiental 
sense comunicar-ho a l’òrgan competent per a ator-
gar-la.

e) No comunicar a l’Administració competent les mo-
dificacions efectuades en la instal·lació, sempre que no 
tinguin el caràcter de substancials.

f) No informar immediatament l’Administració compe-
tent de qualsevol incident o accident que afecti d’una 
manera significativa el medi ambient.
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4. A les activitats sotmeses a l’obligació de notificació 
i registre establerta en la disposició final cinquena de 
la Llei de l’Estat 16/2002, de l’1 de juliol, de preven-
ció i control integrats de la contaminació, se’ls aplica 
la tipificació d’infraccions i les sancions establertes en 
l’esmentada llei.

Article 83. Sancions

1. Les infraccions tipificades per l’article 80 poden do-
nar lloc a la imposició de les sancions següents:

a) En el cas d’infracció molt greu:

1) Multa de 200.001 euros a 2.000.000 d’euros.

2) Clausura definitiva, total o parcial, de les instal-
lacions, o bé clausura temporal, total o parcial, de les 
activitats per a un període no inferior a dos anys ni 
superior a cinc.

3) Inhabilitació per a exercir l’activitat per a un període 
no inferior a un any ni superior a dos.

4) Revocació o suspensió de l’autorització per a un 
temps no inferior a un any ni superior a cinc.

5) Publicació, servint-se dels mitjans que es considerin 
oportuns, de les sancions imposades, una vegada hagin 
adquirit fermesa per procediment administratiu o, si 
escau, jurisdiccional, i també del nom, els cognoms o 
la denominació o la raó social de les persones físiques 
o jurídiques responsables i l’índole i la naturalesa de 
les infraccions.

b) En el cas d’infracció greu:

1) Multa de 20.001 euros a 200.000 euros.

2) Clausura definitiva, total o parcial, de les instal-
lacions, o bé clausura temporal, total o parcial, de les 
activitats per a un període màxim de dos anys

3) Inhabilitació per a exercir l’activitat per a un període 
màxim d’un any.

4) Revocació o suspensió de l’autorització per a un pe-
ríode màxim d’un any.

c) En el cas d’infracció lleu:

1) Multa de 2.000 euros a 20.000 euros.

2. Les infraccions tipificades per l’article 81 poden do-
nar lloc a la imposició de les sancions següents:

a) En cas d’infraccions molt greus, multa de 240.405 
euros a 2.404.049 euros.

b) En cas d’infraccions greus, multa de 24.041 a 240.405 
euros.

c) En cas d’infraccions lleus, multa de fins a 24.041 
euros.

d) Un cop iniciat el procediment sancionador, l’òrgan 
competent per a resoldre pot, en qualsevol moment i 
mitjançant un acord motivat, disposar la suspensió de 
l’execució del projecte d’activitat i adoptar altres mesu-
res de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de 
la resolució final que pogués recaure.

Article 82. Tipificació de les infraccions amb re-
lació a les activitats dels annexos I.2, II, III i IV

1. Són infraccions molt greus:

a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substan-
cial sense disposar de l’autorització ambiental o sense 
disposar de l’acta de control inicial favorable.

b) No dur a terme la revisió periòdica de l’autorització 
ambiental.

c) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autoritza-
ció ambiental als controls periòdics preceptius.

d) Ocultar o alterar dades aportades als expedients ad-
ministratius per a l’autorització o la llicència ambientals 
o qualsevol de llurs revisions o modificacions.

e) Falsejar, per acció o per omissió, els certificats tèc-
nics i altres actes de control o verificació ambientals.

2. Són infraccions greus:

a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial 
sense disposar de la llicència ambiental o sense disposar 
de l’acta de control inicial favorable.

b) Exercir l’activitat sense haver fet la comunicació, en 
el cas de les activitats sotmeses a aquest règim.

c) No dur a terme la revisió periòdica de la llicència 
ambiental.

d) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim de llicència 
ambiental als controls periòdics preceptius.

e) Transmetre l’autorització ambiental o la llicència 
ambiental sense comunicar-ho a l’òrgan ambiental 
competent.

f) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció 
ordenats per les autoritats competents.

g) No dur a terme les comunicacions preceptives exi-
gides per l’autorització o la llicència ambientals a l’Ad-
ministració competent.

h) No comunicar a l’Administració competent qualsevol 
situació anòmala que sorgeixi en l’execució o el desen-
volupament d’un projecte d’activitat.

i) Incomplir les determinacions de l’autorització o la 
llicència ambientals no establertes per la legislació sec-
torial ambiental.

3. Són infraccions lleus:

a) No comunicar a l’Administració competent les mo-
dificacions no substancials que poden afectar les con-
dicions de l’autorització o les característiques o el fun-
cionament de l’activitat.

b) Incórrer en demora no justificada en l’aportació de 
documents sol·licitats per l’Administració competent.

c) No notificar a l’Administració competent el canvi de 
titularitat de les activitats compreses en l’annex III.

d) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que in-
fringeixi les determinacions d’aquesta llei i de la re-
glamentació que la desplegui i que no sigui qualificada 
d’infracció molt greu o greu.
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b) Per a les activitats de l’annex I.1, segons els danys 
causats al medi ambient o a la salut de les persones o el 
perill creat per a llur seguretat.

c) La reincidència per haver comès més d’una infracció 
tipificada en aquesta llei, quan així hagi estat declarat 
per resolució ferma.

d) El benefici obtingut per haver comès la infracció.

e) El grau de participació en el fet per un títol diferent 
que el d’autor o autora.

f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

Article 86. Potestat sancionadora i òrgans com-
petents

1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipifica-
des en aquesta llei correspon a l’òrgan del departament 
competent en matèria de medi ambient i dels ens locals, 
segons l’àmbit de les competències respectives atribu-
ïdes per aquesta llei.

2. En cas que s’hagi produït un dany real o potencial, un 
deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat 
en perill greu la seguretat o la salut de les persones, tal 
com estableix la lletra a de l’article 80.1, i també la vul-
neració de les emissions o de les condicions imposades 
en l’autorització ambiental establertes per les lletres b 
i d de l’article 80.1, la lletra b de l’article 80.2 i la lletra 
c de l’article 80.3, l’exercici de la potestat sancionadora 
correspon a l’òrgan específic de l’Administració que 
determini la legislació ambiental reguladora en matè-
ria d’aigües, de residus, de contaminació atmosfèrica, 
acústica, de fauna, de flora o la que correspongui segons 
el medi afectat.

Article 87. Concurrència de sancions

Les conductes tipificades d’infracció administrativa per 
aquesta llei també poden ésser sancionades en aplicació 
d’altres normes sectorials, llevat que s’apreciï identitat 
de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer cas, s’ha 
d’aplicar el règim que sancioni amb més gravetat la con-
ducta infractora.

Capítol III. Execució forçosa

Article 88. Multes coercitives

Les administracions públiques, perquè es compleixin 
els actes dictats en aplicació d’aquesta llei, a més dels 
altres mitjans d’execució forçosa legalment establerts, 
poden imposar multes coercitives amb una quantia mà-
xima de 3.000 euros i amb un màxim de tres multes 
consecutives.

Títol X. Taxes

Article 89. Establiment i ordenació

1. La prestació dels serveis administratius relatius als 
procediments d’autorització ambiental, declaració d’im-
pacte ambiental, llicència ambiental i comunicació, i 

3. Les infraccions tipificades per l’article 82 poden do-
nar lloc a la imposició de les sancions següents:

a) Les infraccions molt greus són sancionades amb mul-
tes de 50.001 euros a 150.000 euros.

b) Les infraccions greus són sancionades amb multes 
de 5.001 euros a 50.000 euros.

c) Les infraccions lleus són sancionades amb multes de 
500 euros a 5.000 euros.

4. Si la quantia de la multa és inferior al benefici obtin-
gut per haver comès la infracció, s’ha d’augmentar la 
sanció, com a mínim, fins al doble de l’import amb què 
s’ha beneficiat la persona infractora.

5. Sens perjudici de la sanció que s’imposi, la persona 
que comet una infracció està obligada a reposar o a res-
taurar les coses a l’estat anterior a la infracció comesa, i 
també, si escau, a abonar la indemnització corresponent 
pels danys i els perjudicis causats de conformitat amb 
la legislació de responsabilitat ambiental. La indemnit-
zació pels danys i els perjudicis causats a les adminis-
tracions públiques s’ha de determinar i recaptar per via 
administrativa.

6. Quan la persona infractora no compleixi l’obligació 
de reposar o restaurar establerta per l’article 83.5, l’òr-
gan de l’Administració competent pot acordar d’imposar 
multes coercitives la quantia de les quals no pot superar 
un terç de la multa establerta per al tipus d’infracció 
comesa.

Article 84. Mesures de caràcter provisional

1. Quan s’hagi iniciat un procediment sancionador, si 
l’òrgan de l’Administració competent per a imposar la 
sanció constata el risc d’una afecció greu per al medi 
ambient, la seguretat o la salut de les persones, pot acor-
dar, entre d’altres, algunes de les mesures provisionals 
següents:

a) Mesures de correcció, seguretat o control per a impe-
dir la continuïtat en la producció del risc o del dany.

b) Precintament d’aparells o equips.

c) Clausura temporal, parcial o total de les instal-
lacions.

d) Aturada de les instal·lacions.

e) Suspensió temporal de l’autorització ambiental per a 
exercir l’activitat.

2. Les mesures fixades per l’article 84.1 poden ésser 
acordades abans que s’iniciï el procediment administra-
tiu sancionador, en les condicions que estableix l’article 
72.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Article 85. Graduació de les sancions

En la imposició de les sancions s’ha d’adequar la grave-
tat del fet constitutiu de la infracció amb la sanció apli-
cada. Per a graduar la sanció, s’han de tenir en compte, 
d’una manera especial, els aspectes següents:

a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració.
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2. El nombre de membres de la Comissió, no superior 
a vint, ha d’ésser representatiu dels diferents departa-
ments, dels ens locals, de les agrupacions empresarials, 
sindicals i organitzacions professionals agràries més re-
presentatives, dels col·legis professionals, i de les engi-
nyeries i consultories ambientals, i s’ha de procurar la 
paritat entre dones i homes.

3. La Comissió ha de formular una memòria anual que 
contingui els resultats de l’avaluació i el seguiment de 
l’aplicació de la Llei, i també les propostes de correcció 
i millora de l’execució de la Llei que consideri neces-
sàries.

Cinquena. Harmonització del règim jurídic i fis-
cal de les llicències ambientals

La Comissió del Govern local, en exercici de les se-
ves funcions, està facultada per a elaborar propostes 
de procediments administratius, criteris tendents a la 
unificació en l’aplicació de les taxes i ordenances fiscals 
tipus reguladores de les taxes per tal d’harmonitzar el 
règim jurídic i fiscal de les llicències.

Sisena. Bonificacions per a les activitats amb 
sistemes d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió 
Europea

La legislació i les ordenances que regulin les taxes es-
tablertes per l’article 89 han de fixar l’atorgament d’una 
bonificació específica a les empreses que disposin del 
certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la 
Unió Europea (EMAS).

Setena. Modificació automàtica dels annexos

Als efectes del que estableix la lletra a, paràgraf segon, 
de l’article 7.1, s’entén que quan es produeix la modifi-
cació de les legislacions d’origen en resten modificats 
automàticament els annexos.

Disposicions transitòries

Primera. Procediments iniciats abans de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei

1. Els procediments iniciats abans de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei relatius a les activitats incloses en els 
annexos I i II de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració ambiental, que 
continuen inclosos en els annexos I i II d’aquesta llei, se 
sotmeten al règim legal vigent en el moment que s’inicia 
el procediment.

2. Els procediments de llicència ambiental o d’obertura 
d’establiments compresos en els annexos II i III de la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, iniciats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, però que en aquesta res-
ten subjectes al règim de comunicació de l’annex III, es 
resolen mitjançant la notificació a la persona interessada 
que l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació 
segons determina aquesta llei.

també els relatius als procediments de modificació de 
les activitats i revisió de l’autorització i la llicència am-
bientals, merita les taxes corresponents.

2. De conformitat amb la legislació tributària aplicable 
a cada Administració pública, l’import de les taxes ha 
de tendir a cobrir el cost del servei que en constitueixi 
el fet imposable.

Article 90. Taxes locals

De conformitat amb les ordenances fiscals correspo-
nents, l’import de les taxes per als serveis prestats pels 
ens locals, en aplicació d’aquesta llei, no pot excedir, 
en conjunt, del cost real o previsible del servei o de 
l’activitat de què es tracti o, en cas que hi manqui, del 
valor de la prestació rebuda.

Disposicions addicionals

Primera. Intervenció dels ens locals en l’ober-
tura d’activitats per raons de seguretat i salut 
de les persones

La intervenció dels ens locals en l’obertura d’activitats 
per raons de seguretat i salut de les persones és compar-
tida amb l’Administració de la Generalitat i s’exerceix 
en els termes que en cada cas estableixi la legislació 
sectorial aplicable, d’acord amb els principis de no-
concurrència, simultaneïtat i coordinació.

Segona. Simultaneïtat de les tramitacions

El Govern ha de promoure, en els casos que sigui pos-
sible, les modificacions normatives necessàries per a 
garantir que es tramitin simultàniament les diverses 
autoritzacions de competència dels departaments que 
concorrin sobre l’exercici d’una mateixa activitat.

Tercera. Actuació única de control inicial am-
biental i comprovació prèvia en matèria de pre-
venció d’incendis

En els casos en què, prèviament a l’inici d’una activitat 
o de la posada en funcionament d’un establiment, s’hagi 
de dur a terme un control inicial segons les determina-
cions d’aquesta llei i, alhora, s’hagi de fer una actuació 
de comprovació prèvia d’acord amb la normativa de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establi-
ments, activitats, infraestructures i edificis, la persona 
titular de l’autorització o de la llicència ambiental pot 
sol·licitar una única actuació de control d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració en la qual s’acredi-
ti el compliment dels requisits exigibles en matèria de 
prevenció i seguretat pel que fa a incendis, i també les 
determinacions ambientals exigibles.

Quarta. Comissió d’Avaluació i Seguiment per a 
l’aplicació d’aquesta llei

1. Es crea la Comissió d’Avaluació i Seguiment per a 
l’aplicació d’aquesta llei adscrita al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. La composició, el funcio-
nament i el règim jurídic de la Comissió s’han d’establir 
per reglament.
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actuacions de controls específics de l’autorització o la 
llicència ambientals.

2. Per a les activitats de l’annex II que disposen de lli-
cència ambiental en la data d’entrada en vigor d’aquesta 
llei, i classificades en l’annex II.2 de la Llei 3/1998, 
s’apliquen els terminis de controls periòdics fixats per 
a les actuacions de controls específics de la llicència 
ambiental, amb l’excepció de les activitats existents amb 
anterioritat a la Llei 3/1998, subjectes a la Llei 4/2004, 
de l’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les 
activitats d’incidència ambiental, per a les quals l’inici 
dels controls es fixa segons els requeriments i els termi-
nis establerts per la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de 
mesures fiscals i financeres, i sempre que la llicència no 
determini controls específics en l’àmbit de les compe-
tències ambientals de control dels ens locals.

3. Per a les activitats de l’annex III d’aquesta llei, se 
segueixen les determinacions de l’article 73.

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions següents:

a) La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental.

b) La Llei 1/1999, del 30 de març, de modificació de 
la disposició final quarta de la Llei 3/1998, del 27 de 
febrer.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

1. El Govern ha d’aprovar el desplegament reglamentari 
d’aquesta llei en un termini de vuit mesos comptats des 
que es publica oficialment. Fins que no entri en vigor 
aquest desplegament són aplicables les disposicions re-
glamentàries que no contradiguin aquesta llei, que no 
s’hi oposin i que no hi siguin incompatibles.

2. S’habilita el Govern per a adaptar les activitats de 
l’annex I.1 d’aquesta llei a les prescripcions determina-
des per les directives europees i per la legislació bàsica 
estatal en matèria de avaluació d’impacte ambiental i 
en matèria de prevenció i control integrat de la conta-
minació.

3. S’habilita la persona titular del Departament de l’Ad-
ministració de la Generalitat competent en matèria de 
medi ambient per a incorporar noves tipologies d’ac-
tivitats en els annexos I.2, II, III i IV o per a adaptar 
les existents. Aquestes incorporacions o modificacions 
s’han de dur a terme a proposta de la Comissió d’Avalu-
ació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta llei regulada 
per la disposició addicional cinquena.

Segona. Actualització de la quantia de les san-
cions

Les quanties de les sancions fixades per aquesta llei 
s’han d’actualitzar d’acord amb el que estableixen la 
Llei de pressupostos o la Llei de mesures fiscals i admi-

Segona. Determinació dels procediments en el 
marc dels quals s’efectua la intervenció adminis-
trativa dels ens locals si no hi ha procediments 
específics

1. Per a fer efectiu el principi d’harmonització de la 
legislació reguladora dels diferents sectors materials 
de l’acció pública que atribueixen competències es-
pecífiques d’intervenció administrativa als ens locals 
en àmbits relacionats amb el control preventiu de les 
activitats que no disposin de procediment específic per 
a exercir aquest control, cal dur a terme un únic pro-
cediment marc.

2. Mentre la normativa de règim local no articuli el pro-
cediment marc i a fi d’aplicar el que determina aquesta 
llei, i en tot allò que no la contradigui, s’ha de seguir 
els procediments establerts pel Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, del 13 de juny, o la norma que el substitueixi 
pel que fa a la regulació de l’activitat local d’ordenació 
i intervenció administrativa, respecte a les atribucions 
que per a l’obertura d’activitats fixi l’esmentada legisla-
ció sectorial i la potestat normativa i d’autoorganització 
que correspon als ens locals. Les remissions de l’article 
92.1 del dit reglament al règim d’activitats classificades 
com a molestes, nocives, insalubres i perilloses s’han 
d’entendre fetes als règims d’intervenció establerts per 
aquesta llei i per les legislacions sectorials en matèria de 
seguretat, prevenció d’incendis i salut. Pel que fa a l’arti-
cle 92.3 del Reglament, s’han de verificar les condicions 
dels locals en les matèries en què s’atribueixi la compe-
tència als ens locals, de conformitat amb el principi de 
no-concurrència amb altres administracions.

3. Mentre no es disposi del procediment marc, els ens 
locals, en exercici de llurs competències, han de faci-
litar:

a) Que les persones interessades a obrir o modificar una 
activitat puguin presentar una única sol·licitud davant 
de l’Administració competent, que ha d’ésser suficient 
per a instar les diverses intervencions administratives 
concurrents en l’activitat de què es tracti.

b) Informació a les persones interessades sobre l’estat 
de la tramitació de llurs sol·licituds.

c) Que els diferents tràmits administratius que concor-
ren en una mateixa activitat es puguin dur a terme d’una 
manera simultània.

Tercera. Règim jurídic transitori de les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental

Mentre no s’aprovi la regulació general de les entitats 
col·laboradores de l’Administració establerta en aquesta 
llei, els és aplicable el Decret 170/1999, del 29 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador 
dels ens ambientals de control.

Quarta. Actuacions de control periòdiques

1. Per a les activitats de l’annex I i II amb autorització 
o llicència ambientals existents en la data d’entrada en 
vigor d’aquesta llei, i classificades en l’annex I o II.1 
de la Llei 3/1998, regeixen els terminis fixats per a les 
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3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls fer-
rosos:

3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat superior 
a 20 tones per hora d’acer en brut.

3.3.b) Forja amb martells amb una energia d’impacte 
superior a 50 quilojoules (kJ) per martell quan la po-
tència tèrmica utilitzada és superior a 20 MW.

3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos amb 
una capacitat de tractament de més de 2 tones per hora 
d’acer en brut.

3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de 
producció de més de 20 tones per dia.

3.9. Instal·lacions per a:

3.9.a) La producció de metalls en brut no ferrosos a 
partir de minerals, de concentrats o de matèries prime-
res secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, 
químics o electrolítics.

3.9.b) La fusió de metalls no ferrosos, inclòs l’aliatge, 
i inclosos els productes de recuperació (refinatge, em-
motllament en fosa), amb una capacitat de fusió de més 
de 4 tones per dia, per al plom i el cadmi, i de 20 tones 
per dia, per a la resta de metalls.

3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de 
metalls i materials plàstics mitjançant un procediment 
electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de 
les línies completes destinades al tractament utilitzat és 
superior a 30 metres cúbics (m3).

4. Indústries minerals i de la construcció

4.1. Instal·lacions per a:

4.1.a) La fabricació de ciment i de clínquer en forns 
rotatoris, incloses les instal·lacions dedicades a moldre 
clínquer, amb una capacitat de producció de ciment o 
clínquer superior a 500 tones per dia.

4.1.b) La fabricació de ciment i de clínquer en forns d’un 
altre tipus, amb una capacitat de producció superior a 
50 tones per dia.

4.1.d) La fabricació de calç en forns, amb una capacitat 
de producció superior a 50 tones per dia.

4.4. Instal·lacions per a l’obtenció d’amiant i per a la 
fabricació de productes a base d’amiant.

4.5. Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa 
la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 
20 tones per dia.

4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, 
inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capa-
citat de fosa superior a 20 tones per dia.

4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ce-
ràmics mitjançant l’enfornada, en particular, de teules, 
maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes 
amb una capacitat de producció superior a 75 tones per 
dia, o una capacitat d’enfornar de més de 4 m3 i de més 
de 300 kg/m3 de densitat de càrrega per forn.

nistratives o una disposició del Govern dictada a aquest 
efecte.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vuit mesos d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Annexos

1. Els valors llindar establerts en aquests annexos es 
refereixen, amb caràcter general, a capacitats o a ren-
diments de producció. Si un mateix titular exerceix di-
verses activitats de la mateixa categoria en la mateixa 
instal·lació o en el mateix emplaçament, s’han de sumar 
les capacitats respectives.

2. També s’inclouen en l’àmbit d’aquesta llei les instal-
lacions de processos secundaris compresos en els an-
nexos de la mateixa llei.

3. Els annexos I, II i III s’estructuren en dotze grups 
d’activitats. Cada grup s’ha desenvolupat en diversos 
nivells de desagregació quan aquest grau de detall és 
necessari per a identificar clarament l’activitat que s’ha 
de tractar. El codi que correspon a cada activitat apareix 
al marge esquerre del text i es manté en tots els annexos; 
com a conseqüència de l’absència d’activitats, en alguns 
casos hi ha salts de numeració.

Annex I

I.1. Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impac-
te ambiental i d’autorització ambiental, subjectes a la 
Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 
1996, de prevenció i control integrats de la contami-
nació

1. Energia

1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència 
tèrmica de combustió superior a 50 megawatts (MW). 
S’hi inclouen les instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica en règim ordinari o en règim especial en les 
quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, 
residus o biomassa, i també les instal·lacions de cogene-
ració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol 
altre equipament o instal·lació de combustió existent en 
una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal 
com si no ho és.

1.2. Refineries de petroli i de gas.

1.3. Coqueries.

1.4. Instal·lacions per a la gasificació i la liqüefacció 
del carbó.

3. Producció i transformació de metalls

3.1. Instal·lacions per a la calcinació o per a la sinteritza-
ció de minerals metàl·lics, inclòs el mineral sulfurós.

3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers 
en brut (fusió primària o secundària), incloses les instal-
lacions corresponents de fosa contínua, amb una capa-
citat de més de 2,5 tones per hora.
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6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de 
rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per al tint de fibres 
o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és 
superior a 10 tones per dia.

6.2. Instal·lacions per a l’adob (operacions prèvies, ribe-
ra, adob, postadob), quan la capacitat de tractament és 
superior a 12 tones per dia de productes acabats.

7. Indústria alimentària i del tabac

7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de 
canals superior a 50 tones per dia.

7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de 
productes alimentaris a partir de:

7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb 
una capacitat d’elaboració de productes acabats superior 
a 75 tones per dia.

7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’ela-
boració de productes acabats superior a 300 tones per 
dia (valor mitjà trimestral).

7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una 
quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per dia 
(valor mitjà anual).

9. Indústria del paper

9.1. Instal·lacions industrials per a la fabricació de pasta 
de paper a partir de fusta o altres matèries fibroses.

9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper 
i cartró, amb una capacitat de producció de més de 20 
tones per dia.

9.4. Instal·lacions per a la producció i el tractament de 
la cel·lulosa, amb una capacitat de producció superior 
a 20 tones per dia.

10. Gestió de residus

10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus peri-
llosos, inclosa la gestió d’olis usats, o per a l’eliminació 
d’aquests residus en llocs que no siguin els dipòsits con-
trolats, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.

10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus 
municipals, amb una capacitat superior a 3 tones per 
hora.

10.5. Instal·lacions per a l’eliminació dels residus no 
perillosos en llocs que no siguin els dipòsits controlats, 
amb una capacitat superior a 50 tones per dia.

10.6. Dipòsits controlats que rebin més de 10 tones per dia 
o que tinguin una capacitat total superior a 25.000 tones, 
amb l’exclusió dels dipòsits controlats de residus inerts.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que 
tinguin més de:

11.1.a) 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que 
es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent 
per a altres espècies d’aus.

11.1.b.i) 2.000 places per a porcs d’engreix (de més de 
30 kg)

5. Indústria química

La fabricació, als efectes de les categories d’activitats 
d’aquesta llei, designa la fabricació a escala industrial, 
mitjançant transformació química, dels productes o dels 
grups de productes esmentats a continuació:

5.1. Instal·lacions químiques per a fabricar productes 
químics orgànics de base, en particular:

5.1.a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o 
insaturats, alifàtics alicíclics o aromàtics).

5.1.b) Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, al-
dehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, èters, 
peròxids, resines epoxídica.

5.1.c) Hidrocarburs sulfurats.

5.1.d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular amines, 
amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrils, ci-
anats i isocianats.

5.1.e) Hidrocarburs fosforats.

5.1.f) Hidrocarburs halogenats.

5.1.g) Compostos organometàl·lics.

5.1.h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sin-
tètiques, fibres a base de cel·lulosa).

5.1.i) Cautxús sintètics.

5.1.j) Colorants i pigments.

5.1.k) Tensioactius i agents de superfície.

5.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de pro-
ductes químics inorgànics de base, com ara:

5.2.a) Gasos, en particular l’amoníac, el clor o el clorur 
d’hidrogen, el fluor o el fluorur d’hidrogen, els òxids de 
carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, 
l’hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil.

5.2.b) Àcids, en particular l’àcid cròmic, l’àcid fluorhí-
dric, l’àcid fosfòric, l’àcid nítric, l’àcid clorhídric, l’àcid 
sulfúric, l’àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurats.

5.2.c) Bases, en particular l’hidròxid d’amoni, l’hidròxid 
potàssic, l’hidròxid sòdic.

5.2.d) Sals com ara el clorur d’amoni, el clorat potàssic, 
el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic, els per-
borats, el nitrat d’argent.

5.2.e) No-metalls, òxids metàl·lics o altres compostos 
inorgànics com ara el carbur de calci, el silici, el carbur 
de silici.

5.3. Instal·lacions químiques per a la fabricació de fer-
tilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fer-
tilitzants simples o compostos).

5.4. Instal·lacions químiques per a la fabricació de pro-
ductes de base fitosanitaris i biocides.

5.5. Instal·lacions químiques que utilitzen un procés 
químic o biològic per a la fabricació de medicaments 
de base.

5.7. Instal·lacions químiques per a la fabricació d’ex-
plosius.
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4. Indústries minerals i de la construcció

4.1.a) Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, 
amb una capacitat de producció superior a 200 tones per 
dia i fins a 500 tones per dia.

4.1.d) Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de 
producció superior a 50 tones per dia.

4.8. Aglomerats de minerals.

4.9. Instal·lacions per a la calcinació i la sinterització de 
minerals metàl·lics, amb una capacitat superior a 5.000 
tones per any de mineral processat.

4.10. Fabricació de perlita expandida.

4.11. Calcinació de la dolomita.

4.12. Plantes d’aglomerats asfàltics amb una capacitat 
de producció superior a 250 tones per hora.

9. Indústria del paper

9.3. Instal·lacions industrials per a la fabricació de cel-
lofana.

10. Gestió de residus

10.1. Instal·lacions per a l’eliminació de residus perillo-
sos, amb una capacitat fins a 10 tones per dia.

10.2. Centre per a la recollida i la transferència de re-
sidus perillosos, amb una capacitat superior a 30 tones 
per dia.

10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no 
perillosos, amb una capacitat superior a 100.000 tones 
per any.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tin-
guin:

11.1.d) Per sobre de 600 places de vacum d’engreix.

11.1.e) Per sobre de 300 places de vacum de llet.

11.1.f) Per sobre de 2.000 places d’oví i de cabrum.

11.1.i) Places per a més d’una de les espècies animals 
especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta llei, 
o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la 
suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes 
procedimentals (URP) i no estigui inclosa a l’apartat 
11.1.c.iii de l’annex I.1, definides a partir de les equi-
valències de procediment entre instal·lacions que es-
tableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de 
referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum 
de llet).

11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiinten-
siva, entenent com a tal el sistema en què l’alimentació 
es basa fonamentalment en la pastura, però els animals 
estan estabulats durant un cert període de l’any, normal-
ment l’hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aques-
tes explotacions, per a classificar-les a cadascun dels 
annexos, es calcula proporcionalment als períodes en 
què els animals romanen a les instal·lacions, i d’una 
manera genèrica equival al 33 % de la capacitat de les 
instal·lacions de cria intensiva.

11.1.m) Per sobre de 20.000 places de conills.

11.1.b.ii) 2.500 places per a porcs d’engreix (de més 
de 20 kg)

11.1.c.i) 750 places per a truges reproductores.

11.1.c.ii) 530 places per a truges reproductores en cicle 
tancat.

11.1.c.iii) En el cas d’explotacions mixtes, en què coe-
xisteixin animals dels apartats 11.1.b i 11.1.c, el nombre 
d’animals per incloure l’establiment en aquest annex es 
determinarà d’acord amb les equivalències en Unitat de 
bestiar gros (UBG) dels diferents tipus de bestiar porcí, 
recollides a la legislació vigent sobre ordenació de les 
explotacions porcines.

11.3. Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de 
canals o restes d’animals, amb una capacitat de tracta-
ment superior a 10 tones per dia.

12. Altres activitats

12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de 
materials, objectes o productes, amb la utilització de 
dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, 
estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermea-
bilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, nete-
jar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum 
superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 
200 tones per any.

12.8. Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinterit-
zat o electrografiat per a la combustió o la grafitació.

I.2. Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte 
ambiental i d’autorització ambiental, no subjectes a la 
Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre 
de 1996, de prevenció i control integrats de la conta-
minació

1. Energia

1.8. Fabricació industrial de briquetes d’hulla i de lig-
nit.

1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la 
producció d’electricitat, vapor i aigua calenta, amb una 
potència tèrmica superior a 100 MW, que no estiguin 
incloses al codi 1.1 de l’annex I.1.

3. Producció i transformació de metalls

3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, 
amb una capacitat de tractament de més de 2 tones per 
hora, exclòs l’acer en brut.

3.30. Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i 
similars i de motors per a vehicles, amb una superfície 
total superior a 30.000 metres quadrats (m2).

3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una 
superfície total superior a 30.000 m2.

3.33. Instal·lacions per a la construcció i la repara-
ció d’aeronaus, amb una superfície total superior a 
30.000 m2.

3.34. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines 
o reactors que estiguin situades fora de polígons indus-
trials o a menys de 500 metres d’una zona residencial.
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1.6. Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones 
de vapor per hora.

1.7. Generadors de calor de potència calorífica superior 
a 2.000 tèrmies per hora.

1.10. Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es 
tracti d’una activitat fixa extensiva.

1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la 
producció d’electricitat, vapor i aigua calenta amb una 
potència tèrmica fins a 100 MW i superior a 0,2 MW, 
que no estiguin incloses al codi 1.1 de l’annex I.1.

2. Mineria

2.3. Extracció de sal marina.

3. Producció i transformació de metalls

3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers 
en brut (fusió primària o fusió secundària), incloses les 
instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una 
capacitat fins a 2,5 tones per hora.

3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls fer-
rosos:

3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat de fins a 
20 tones per hora d’acer en brut.

3.3.b) Forja amb martells, amb una energia d’impacte 
fins a 50 kJ, o quan la font tèrmica utilitzada sigui de 
fins a 20 MW.

3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, 
amb una capacitat de tractament de fins a 2 tones per 
hora de metall base.

3.4. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de 
producció superior a 2 tones per dia i de fins a 20 tones 
per dia.

3.6. Tractament d’escòria siderúrgica i de fosa.

3.8. Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càr-
rega, descàrrega, manutenció i transport de minerals 
dins de les plantes metal·lúrgiques.

3.9.b) Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, 
inclòs l’aliatge i els productes de recuperació (refinatge, 
emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de 
fins a 4 tones per dia, per al plom i el cadmi, i de fins a 
20 tones per dia per a altres metalls.

3.11. Electròlisi de zenc.

3.12. Instal·lacions per a l’aïllament o el recobriment de 
fils, superfícies i conductors de coure o similars, mit-
jançant resines o processos d’esmaltatge.

3.13. Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.

3.17. Forja, estampació, embotició de metalls, sinterit-
zació.

3.19. Decapatge de peces metàl·liques mitjançant pro-
cessos tèrmics.

3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de 
metalls i matèries plàstiques per un procediment elec-
trolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades 
o de les línies completes destinades al tractament sigui 
de fins a 30 m3.

11.1.n) Per sobre de 55.000 places de pollastres d’en-
greix (i per sota de 85.000).

11.2. Instal·lacions per a l’aqüicultura intensiva, amb 
una capacitat de producció superior a 1.000 tones per 
any.

12. Altres activitats

12.1. Activitats i instal·lacions afectades per la legislació 
d’accidents greus.

12.16. Construcció i reparació naval en drassanes, amb 
una superfície total superior a 20.000 m2.

12.37. Càmpings amb un nombre d’unitats d’acampada 
superior a 1.500.

12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a 
vehicles motoritzats, amb una superfície superior a 5 
hectàrees.

12.53. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de pro-
ductes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 
tones.

12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 
hectàrees.

I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d’impac-
te ambiental amb una autorització substantiva

1. Energia

1.11. Parcs eòlics amb un nombre d’aerogeneradors su-
perior a 5 o de potència instal·lada superior a 10 MW, 
o bé que estiguin a menys de 2 quilòmetres d’un altre 
parc eòlic.

1.13. Instal·lacions fotovoltaiques de superfície superior 
a 6 hectàrees ubicades en sòl no urbanitzable.

2. Mineria

2.1. Activitats extractives i les instal·lacions dels recur-
sos explotats.

2.4. Explotacions mineres subterrànies, operacions con-
nexes i perforacions geotèrmiques.

2.5. Explotacions ubicades en terreny de domini públic 
hidràulic per a extraccions superiors a 20.000 m3/any 
o en zona de policia de llera la superfície de les quals 
superi les 3 hectàrees.

Annex II

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental

1. Energia

1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència 
tèrmica de combustió superior a 2 MW i fins a 50 MW. 
S’hi inclouen les instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les 
quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, 
residus o biomassa, i també les instal·lacions de cogene-
ració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol 
altre equipament o instal·lació de combustió existent en 
una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal 
com si no ho és.
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4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes 
químics.

4.21. Activitats de classificació i tractament d’àrids quan 
l’activitat es desenvolupa fora d’un recinte miner.

5. Indústria química

5.6. Preparació d’especialitats farmacèutiques o vete-
rinàries.

5.8. Producció de mescles bituminoses a base d’asfalt, 
betum, quitrans i brees.

5.9. Producció de guarniments de fricció que utilitzen 
resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, llevat dels que 
contenen amiant.

5.10. Producció de coles i gelatines.

5.11. Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i 
revestiments similars.

5.12. Fabricació de:

5.12.a) Sabons, detergents i altres productes de neteja 
i abrillantament.

5.12.b) Perfums i productes de bellesa i higiene.

5.13. Fabricació de material fotogràfic verge i preparats 
químics per a la fotografia.

5.14. Oxidació d’olis vegetals.

5.15. Sulfitació i sulfatació d’olis.

5.16. Extracció química sense refinar d’olis vegetals.

5.17.a) Fabricació de productes de matèries plàstiques 
termoestables.

5.17.b) Fabricació de productes de matèries plàstiques 
termoplàstiques.

5.20. Fabricació o preparació d’altres productes químics 
que no estiguin inclosos a l’annex I.

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de 
rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per al tint de fibres 
o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és 
de fins a 10 tones per dia.

6.2. Instal·lacions per a l’adob (operacions prèvies, ri-
bera, adob, postadob), amb una capacitat de tractament 
del producte acabat de fins a 12 tones per dia.

7. Indústria alimentària i del tabac

7.1. Escorxadors que tinguin una capacitat de producció 
de canals de fins a 50 tones per dia i superior a 2 tones 
per dia.

7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de 
productes alimentaris a partir de:

7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb 
una capacitat d’elaboració de productes acabats de fins 
a 75 tones per dia i superior a 10 tones per dia.

7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de 
producció de productes acabats de fins a 300 tones per 
dia (mitjana trimestral) i superior a 5 tones per dia.

3.25. Fabricació d’armes i municions.

3.26. Fabricació d’electrodomèstics.

3.28. Instal·lacions per a la fabricació d’acumuladors 
elèctrics, piles i bateries.

3.30. Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i 
similars i de motors per a vehicles, amb una superfície 
total fins a 30.000 m2.

3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una 
superfície total fins a 30.000 m2.

3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació 
d’aeronaus, amb una superfície total fins a 30.000 m2.

4. Indústries minerals i de la construcció

4.1. Instal·lacions de:

4.1.a) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns rota-
toris, amb una capacitat de producció fins a 200 tones 
per dia.

4.1.b) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns d’altres 
tipus, amb una capacitat de producció fins a 50 tones 
per dia.

4.1.c) Fabricació de ciment sense forns a partir de clín-
quer.

4.1.d) Fabricació de calç o guix en forns, quan la capa-
citat dels forns sigui fins a 50 tones per dia.

4.2. Fabricació de formigó i/o d’elements de formigó, 
guix i ciment.

4.3. Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels 
que continguin amiant.

4.5. Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra 
de vidre, amb una capacitat de fusió de fins a 20 tones 
per dia.

4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, 
inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una ca-
pacitat de fosa de fins a 20 tones per dia i superior a 1 
tona per dia.

4.7. Fabricació de productes ceràmics per a construcció, 
refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars en 
forns amb una capacitat de fins a 75 tones per dia.

4.9. Instal·lacions de calcinació i de sinterització de mi-
nerals metàl·lics, amb una capacitat de fins a 5.000 tones 
per any de mineral processat.

4.12. Plantes d’aglomerat asfàltic, amb una capacitat de 
producció de fins a 250 tones per hora.

4.13. Plantes de preparació i ensacada de ciments espe-
cials i/o morters.

4.14. Instal·lacions d’emmagatzematge de productes 
pulverulents o granulats, amb una capacitat superior 
a 1.000 tones.

4.16. Instal·lacions de tall, serradura i poliment per 
mitjans mecànics de roques i pedres naturals, amb una 
capacitat de producció superior a 50 tones per dia.

4.17. Fabricació de materials abrasius a base d’alúmina, 
carbur de silici i altres productes similars.
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10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ra-
maderes líquides (purins).

10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic 
de residus municipals no recollits selectivament.

10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus 
d’alta fermentabilitat.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.1. Instal·lacions per a la cria intensiva que dispo- 
sin de:

11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es 
tracta de gallines ponedores, o del nombre equivalent 
per a altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 
40.000 i superior a 2.000 caps de bestiar.

11.1.b.i) Places de porc d’engreix (de més de 30 kg), 
amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 200 caps 
de bestiar.

11.1.b.ii) Places de porc d’engreix (de més de 20 kg), 
amb una capacitat de fins a 2.500 i superior a 200 caps 
de bestiar.

11.1.c.i) Places de truges reproductores, amb una capa-
citat de fins a 750 i superior a 50 caps de bestiar.

11.1.c.ii) Places de truges reproductores en cicle tancat, 
amb una capacitat de fins a 530 i superior a 50 caps de 
bestiar.

11.1.d) Places de vacum d’engreix, amb una capacitat de 
fins a 600 i superior a 50 caps de bestiar.

11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat de 
fins a 300 i per sobre de 50 caps de bestiar.

11.1.f) Places d’oví i de cabrum, amb una capacitat de 
fins a 2.000 i per sobre de 500 caps de bestiar.

11.1.g) Places d’equí, amb una capacitat per sobre de 
50 caps de bestiar.

11.1.h) Places per a qualsevol altra espècie animal, no 
especificades en els annexos d’aquesta llei, equivalents 
a 50 unitats ramaderes (UR) o més, prenent com a base 
de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum 
de llet).

11.1.j) Places de bestiar porcí i boví, de diferents apti-
tuds, tant si tenen places per a altres espècies animals 
com si no, excepte si disposen de places d’aviram, la 
suma de les quals sigui superior a 33 i fins a 500 URP, 
definides a partir de les equivalències de procediment 
entre les instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/
CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet 
(1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.k) Places d’aviram i d’altres espècies animals, in-
closos el bestiar porcí i el boví, la suma de les quals 
sigui superior a 25 i fins a 500 URP, definides a partir 
de les equivalències de procediment entre instal·lacions 
que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a 
base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça 
de vacum de llet).

11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiinten-
siva, entenent com a tal el sistema en què l’alimentació 
es fa fonamentalment en pastura, però els animals estan 

7.4. Producció de midó.

7.8. Tractament, manipulació i processament de pro-
ductes del tabac.

7.9. Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i 
olis vegetals i animals, instal·lacions industrials per a 
elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per a 
fabricar fècules, instal·lacions industrials per a elabo-
rar confitures i almívars, instal·lacions industrials per 
a fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la 
instal·lació es donin, d’una manera simultània, les cir-
cumstàncies següents: a) que estigui situada fora de po-
lígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 
m d’una zona residencial, c) que ocupi una superfície 
d’almenys 1 hectàrea. Les activitats incloses en aquest 
epígraf s’han de sotmetre prèviament a la sol·licitud de 
la llicència a la decisió de l’òrgan ambiental competent 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte 
de la necessitat de sotmetre’s o no a l’avaluació d’im-
pacte ambiental.

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles

8.2. Impregnació o tractament de la fusta amb oli de 
creosota o quitrà.

9. Indústria del paper.

9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper 
i cartró, amb una capacitat de producció de fins a 20 
tones per dia i superior a 5 tones per dia.

9.4. Instal·lacions de producció i tractament de cel-
lulosa, amb una capacitat de producció de fins a 20 
tones per dia.

9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de 
paper i cartró, amb una capacitat de producció superior 
a 20 tones per dia.

10. Gestió de residus

10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus peri-
llosos, amb una capacitat de fins a 10 tones per dia.

10.2. Centres per a la recollida i la transferència de re-
sidus perillosos, amb una capacitat de fins a 30 tones 
per dia.

10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus mu-
nicipals, amb una capacitat de fins a 3 tones per hora.

10.5. Instal·lacions per a l’eliminació dels residus no 
perillosos en llocs que no siguin els dipòsits controlats, 
amb una capacitat de fins a 50 tones per dia.

10.6.a) Dipòsits controlats de residus que reben fins a 
10 tones per dia i que tenen una capacitat total de fins a 
25.000 tones, amb exclusió dels dipòsits controlats de 
residus inerts.

10.6.b) Monodipòsits de residus de la construcció.

10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no 
perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones 
per any.

10.8. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus 
no perillosos.
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12.14. Envasament en forma d’aerosols de productes 
fitosanitaris i biocides que utilitzin com a propel·lent 
gasos liquats del petroli.

12.16. Construcció i reparació naval en drassanes i es-
cars, amb una superfície total fins a 20.000 m2.

12.18.a) Tallers de reparació mecànica que disposen 
d’instal·lacions de pintura i tractament de superfícies.

12.19.a) Manteniment i reparació de vehicles de motor 
i material de transport que fan operacions de pintura i 
tractament de superfície.

12.20. Venda al detall de carburants per a motors de 
combustió interna.

12.22. Indústria de manufactura de cautxú i similars.

12.23. Laboratoris d’anàlisi i de recerca amb una su-
perfície superior a 75 m2 (excloent-ne despatxos, ma-
gatzems i altres àrees auxiliars).

12.24. Laboratoris industrials de fotografia.

12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris 
amb un nombre superior a 100 llits per a l’hospitalitza-
ció o l’ingrés de pacients.

12.26. Centres d’assistència primària i hospitals de dia 
amb una superfície superior a 750 m2.

12.31. Forns crematoris en hospitals i cementiris.

12.35. Camps de golf.

12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modali-
tats, categories i especialitats amb un nombre d’habita-
cions superior a 400.

12.37. Càmpings amb un màxim de 1.500 unitats 
d’acampada.

12.39. Bugaderia industrial.

12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una su-
perfície superior a 500 m2.

12.42. Fabricació de circuits integrats i circuits impre-
sos.

12.44.a) Instal·lacions per a la radiocomunicació em-
plaçades en demarcació urbana o en espais inclosos en 
el Pla d’espais d’interès natural, o que, d’acord amb el 
planejament urbanístic municipal, són qualificats de 
protecció especial.

12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de ve-
hicles.

12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a 
vehicles motoritzats, amb una superfície de fins a 5 
hectàrees.

12.54. Parcs temàtics amb una superfície de fins a 20 
hectàrees.

Annex III

Activitats sotmeses al règim de comunicació

1. Energia

1.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèr-
mica de combustió de fins a 2 MW. S’hi inclouen les 

estabulats durant un cert període de l’any, normalment 
l’hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes ex-
plotacions per a classificar-les en cada un dels annexos 
es calcula proporcionalment als períodes en què els 
animals s’estiguin a les instal·lacions, i d’una manera 
genèrica equival al 33 % de la capacitat de les instal-
lacions de cria intensiva.

11.1.m) Places de conills, amb una capacitat per sobre 
de 1.000 i fins a 20.000 caps de bestiar.

11.2 Instal·lacions d’aqüicultura:

11.2.a) Intensiva, amb una capacitat de producció de fins 
a 1.000 tones per any i superior a 5 tones per any.

11.2.b) Extensiva, amb una capacitat de producció de 
fins a 1.000 tones per any i superior a 5 tones per any.

11.3. Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de 
canals o restes d’animals, amb una capacitat de tracta-
ment de fins a 10 tones per dia i superior a 1 tona per 
dia.

11.4. Deshidratació artificial de farratges.

11.7. Assecatge de gra i altres matèries vegetals per 
mitjà de procediments artificials, amb una superfície 
superior a 500 m2.

11.8. Desmuntatge del cotó, amb una superfície superior 
a 500 m2.

12. Altres activitats

12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de 
materials, objectes o productes, amb la utilització de 
dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, 
estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabi-
litzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-
los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de 
fins a 150 kg de dissolvent per hora i de fins a 200 tones 
per any, amb una superfície superior a 500 m2.

12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques 
i tints d’impressió sobre qualsevol suport, i la cuita i 
l’assecat corresponents, quan la quantitat emmagatze-
mada d’aquestes substàncies en els tallers és superior a 
1.000 kg i/o la superfície és superior a 500 m2.

12.4. Instal·lacions per a l’assecat amb llit fluid, forn 
rotatori i d’altres, quan la potència de la instal·lació és 
superior a 1.000 tèrmies per hora.

12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats 
que utilitzen més d’1 tona per any d’aquests dissol-
vents.

12.7. Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de 
vehicles de transport.

12.9. Fabricació de gel.

12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes peri-
llosos (productes químics, productes petrolers, gasos 
combustibles i altres productes perillosos), amb una ca-
pacitat superior a 50 m3, a excepció de les instal·lacions 
expressament excloses de tramitació en la reglamentació 
de seguretat industrial aplicable.

12.12. Emmagatzematge o manipulació de minerals, 
combustibles sòlids i altres materials pulverulents.
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4.20. Tractaments superficials del vidre per mitjà de 
mètodes físics.

5. Indústria química

5.19. Emmotllament per a la fusió d’objectes parafí-
nics.

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.3. Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no 
teixides.

6.4. Filatura de fibres.

6.5. Fabricació de teixits.

6.6. Acabats de la pell.

6.7. Obtenció de fibres vegetals per procediments fí-
sics.

6.8. Amaratge del lli, del cànem i d’altres fibres tèx-
tils.

6.9. Filatura del capoll del cuc de seda.

6.10. Tallers de confecció, calçat, marroquineria i si-
milars.

7. Indústria alimentària i del tabac

7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de 
canals de fins a 2 tones per dia.

7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb 
una capacitat d’elaboració de productes acabats de fins 
a 10 tones per dia.

7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de 
producció de 5 tones per dia (mitjana trimestral) de 
productes acabats.

7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una 
quantitat de 200 tones per dia (valor mitjà anual) de 
llet rebuda.

7.5. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de gra i de 
farina.

7.6. Carnisseries amb obrador.

7.7. Fleques amb forns amb una potència superior a 7.5 
kW.

8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles

8.3. Fabricació de mobles.

8.4. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i en-
llistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i 
fabricació d’altres taulons i plafons.

8.5. Tractament del suro i producció d’aglomerats de 
suro i linòleums.

8.6. Instal·lacions de transformació del suro en pannes 
de suro. Bullidors de suro.

8.7. Serradura i especejament de la fusta i del suro.

8.8. Tractament de suro en brut i fabricació de productes 
en suro.

8.9. Fusteries, ebenisteries i similars.

instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica en 
règim ordinari o en règim especial, en les quals es pro-
dueix la combustió de combustibles fòssils, i també les 
instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, genera-
dors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació 
de combustió existent en una indústria, tant si aquesta 
és llur activitat principal com si no ho és.

1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 4 
tones de vapor per hora.

1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica de 
fins a 2.000 tèrmies per hora.

1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la 
fabricació d’energia elèctrica, vapor i aigua calenta, amb 
una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.

1.13. Instal·lacions fotovoltaiques amb una superfície in-
ferior a 6 hectàrees i una potència superior a 100 kW.

3. Producció i transformació de metalls

3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de 
producció de fins a 2 tones per dia.

3.5. Fabricació de tubs i perfils.

3.7. Indústria per a la transformació de metalls ferro-
sos.

3.10. Producció i primera transformació de metalls pre-
ciosos.

3.14. Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics 
diversos i/o serralleries.

3.15. Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, ra-
diadors i calderes d’aigua calenta).

3.16. Fabricació de generadors de vapor.

3.18. Tractament tèrmic de metall.

3.20. Afinament de metalls.

3.23. Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i si-
milars.

3.24. Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica 
per picat o mòlta.

3.27. Fabricació de materials, maquinària i equips elèc-
trics, electrònics i òptics.

3.32. Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argen-
teria, bijuteria i similars.

4. Indústries minerals i de la construcció

4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, 
inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capa-
citat de fosa de fins a 1 tona per dia.

4.14. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de produc-
tes pulverulents o granulats, amb una capacitat de fins 
a 1.000 tones.

4.16. Instal·lacions per al tall, la serradura i el poliment, 
per mitjans mecànics, de roques i pedres naturals, amb 
una capacitat de producció de fins a 50 tones per dia.

4.18. Instal·lacions per al sorrejat amb sorra, grava me-
nuda o altres abrasius.
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11.2. Instal·lacions d’aqüicultura:

11.2.a) Intensiva, amb una capacitat de producció de 
fins a 1 tona per dia.

11.2.b) Extensiva, amb una capacitat de producció de 
fins a 1 tona per dia.

11.3. Instal·lacions per a l’eliminació i l’aprofitament de 
canals o restes d’animals, amb una capacitat de tracta-
ment de fins a 1 tona per dia.

11.5. Assecat del pòsit del vi.

11.6. Assecat del llúpol amb sofre.

11.7. Assecat de gra i altres matèries vegetals per pro-
cediments artificials, amb una de superfície de fins a 
500 m2.

11.8. Desmuntatge del cotó, amb una superfície de fins 
a 500 m2.

12. Altres activitats

12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de 
materials, objectes o productes amb la utilització de 
dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, 
estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabi-
litzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-
los, amb una capacitat de consum de dissolvent de fins 
a 150 kg per hora i de 20 tones per any i una superfície 
de fins a 500 m2.

12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques 
i tints d’impressió sobre qualsevol suport, i la cuita i l’as-
secat corresponents, quan la quantitat emmagatzemada 
d’aquestes substàncies en els tallers és de fins a 1.000 kg 
com a màxim i la superfície de fins a 500 m2.

12.4. Instal·lacions d’assecat amb llit fluid, forn rotatori 
i d’altres, quan la potència de la instal·lació és de fins a 
1.000 tèrmies per hora.

12.5. Argentat de miralls.

12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats 
que utilitzen fins a 1 tona per any d’aquests dissol-
vents.

12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes peri-
llosos (productes químics, productes petrolers, gasos 
combustibles i altres productes perillosos), amb una 
capacitat de fins a 50 m3.

12.13. Operacions de mòlta i envasament de productes 
pulverulents.

12.15. Envasament d’aerosols, no inclosos en l’apartat 
12.14.

12.18.b) Tallers de reparació mecànica, llevat dels que 
disposen d’instal·lacions de pintura i tractament de su-
perfícies.

12.19.b) Manteniment i reparació de vehicles de motor 
i material de transport, llevat dels que fan operacions 
de pintura i tractament de superfície.

12.23. Laboratoris d’anàlisi i de recerca, amb una super-
fície de fins a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems 
i altres àrees auxiliars).

9. Indústria del paper

9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de pa-
per i cartró, amb una capacitat de producció de fins a 
5 tones per dia.

9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de 
paper i cartró, amb una capacitat de producció de fins 
a 20 tones per dia.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.1. Instal·lacions per a la cria intensiva que dispo-
sin de:

11.1.a) Places, per sobre de 30 i fins a 2.000, per a avi-
ram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del 
nombre equivalent per a altres espècies d’aus.

11.1.b) Places de porcs d’engreix, per sobre de 10 i fins 
a 200.

11.1.c) Places de truges, per sobre de 5 i fins a 50.

11.1.d) Places de vacum d’engreix, per sobre de 5 i fins 
a 50.

11.1.e) Places de vacum de llet, per sobre de 5 i fins  
a 50.

11.1.f) Places d’oví i de cabrum, per sobre de 10 i fins 
a 500.

11.1.g) Places d’equí, per sobre de 5 i fins a 50.

11.1.h) Places de qualsevol altra espècie animal no es-
pecificades en cap dels annexos d’aquesta llei, per sobre 
de 5 unitats ramaderes (UR) i fins a 50, prenent com a 
base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de 
vacum de llet).

11.1.j) Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents ap-
tituds, tant si tenen places per a altres espècies animals 
com si no en tenen, excepte si disposen de places d’avi-
ram, la suma de les quals sigui per sobre de 3 URP i fins 
a un màxim de 33 URP, definides a partir de les equiva-
lències de procediment entre instal·lacions que estableix 
la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència 
el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.k) Places d’aviram i d’altres espècies animals, in-
closos el bestiar porcí i/o el boví, la suma de les quals 
sigui superior a 1 i fins a 25 URP, definides a partir de 
les equivalències de procediment entre instal·lacions 
que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a 
base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça 
de vacum de llet).

11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiinten-
siva, entenent com a tal el sistema en què l’alimentació 
es fa fonamentalment en pastura, però els animals estan 
estabulats durant un cert període de l’any, normalment 
l’hivern, o durant la nit. La capacitat d’aquestes explo-
tacions a l’efecte de classificar-les en cada un dels an-
nexos es calcula proporcionalment als períodes en què 
els animals romanen a les instal·lacions; d’una manera 
genèrica, equival al 33 % de la capacitat de les instal-
lacions de cria intensiva.
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1.01.01.

a) Activitats recreatives:

1. Bars musicals.

2. Discoteques.

3. Sales de ball.

4. Restaurants musicals.

5. Sales de festes amb espectacle.

6. Discoteques de joventut.

b) Activitats de naturalesa sexual:

1. Locals amb servei de bar i ambientació musical.

2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles erò-
tics.

c) Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat 
superior a 150 persones o amb una superfície superior 
a 500 m2.

Annex V

Criteris de selecció del procediment d’avaluació d’im-
pacte ambiental de les activitats de l’annex II

1. Característiques dels projectes

Les característiques dels projectes s’han de tenir en 
compte, en particular, des del punt de vista de:

a) La dimensió de l’activitat projectada.

b) L’acumulació amb altres activitats.

c) La utilització de recursos naturals.

d) La generació de residus.

e) La contaminació i altres efectes negatius possibles.

f) El risc d’afectació al medi en cas d’accidents.

2. Ubicació dels projectes

Cal tenir en compte la sensibilitat mediambiental de 
les àrees geogràfiques que poden estar afectades pels 
projectes; en particular per:

a) L’ús existent del sòl.

b) La relativa abundància, la qualitat i la capacitat rege-
nerativa dels recursos naturals de l’àrea.

c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb una 
atenció especial a les àrees següents:

– Zones humides.

– Zones costaneres.

– Àrees de muntanya i de bosc.

– Reserves naturals i parcs.

– Àrees classificades o protegides per la legislació de 
l’Estat o de les comunitats autònomes; àrees de pro-
tecció especial designades en aplicació de la Directiva 
79/409/CEE i la Directiva 92/43/CEE.

– Àrees en què s’han ultrapassat els objectius de qualitat 
mediambiental que estableix la legislació comunitària.

– Àrees de densitat demogràfica.

12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanita-
ris, amb un nombre de fins a 100 llits per a l’hospitalit-
zació o l’ingrés de pacients.

12.26. Centres d’assistència primària i hospitals de dia, 
amb una superfície de fins a 750 m2.

12.27. Centres geriàtrics.

12.28. Centres de diagnosi per la imatge.

12.29. Serveis funeraris.

12.30. Cementiris.

12.32. Centres veterinaris.

12.33. Centres i establiments que allotgen, comercialit-
zen, tracten i reprodueixen animals.

12.34. Centres de cria i subministrament, i centres usu-
aris d’animals d’experimentació.

12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modali-
tats, categories i especialitats, amb un nombre d’habi-
tacions de fins a 400.

12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de na-
tura i albergs de joventut.

12.40. Bugaderies no industrials.

12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una su-
perfície de fins a 500 m2.

12.43. Fabricació de fibra òptica.

12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació em-
plaçades en una demarcació no urbana. Instal·lacions 
per a la radiocomunicació incloses en l’epígraf 12 de 
l’annex II, quan així ho acordi l’ajuntament en el terme 
municipal del qual s’emplacen, sempre que en les instal-
lacions la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) 
sigui inferior a 100 watts.

12.45. Campaments juvenils.

12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles, 
amb una superfície superior a 100 m2.

12.48. Centres docents.

12.49. Establiments comercials amb una superfície total 
superior a 400 m2.

12.56. Establiments de turisme rural en tots els grups 
i modalitats.

12.57. Establiments d’apartaments turístics.

12.58. Activitats d’emmagatzematge de productes de 
roca ornamental.

12.59. Activitats d’espectacles públics i activitats recre-
atives no incloses en la legislació específica que regula 
aquesta matèria, en els termes que s’estableixi per re-
glament.

Annex IV

Activitats que, en el supòsit de no-subjecció al règim de 
llicència establert per la normativa administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, resten 
subjectes al règim de llicència ambiental establert pel 
títol III d’aquesta llei
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b) Les activitats afectades per la normativa de comerç 
de drets d’emissió de diòxid de carboni (CO

2
).

c) Les activitats amb instal·lacions que, segons el Decret 
319/1998, del 15 de desembre, sobre límits d’emissió 
per a instal·lacions industrials de combustió de potència 
tèrmica inferior a 50 MW i instal·lacions de cogenera-
ció, hagin de disposar d’un pla de vigilància de llurs 
emissions mitjançant mesurament continu.

d) Les activitats afectades pel Reial decret 117/2003, del 
31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos 
orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents en de-
terminades activitats.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	559/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	7/2009,	referent	a	la	Corpo·
ració	Sanitària	Parc	Taulí	de	Sabadell,	
corresponent	al	2006	i	al	2007
Tram. 256-00052/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 23, 17.11.2009, DSPC-C 670

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 7/2009, referent a la Corporació Sanitària 
Parc Taulí de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007 
(tram. 256-00052/08).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2009, referent a la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007 (tram. 
256-00052/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre

– Paisatges amb significació històrica, cultural i/o ar-
queològica.

3. Característiques de l’impacte potencial.

Els potencials efectes significatius dels projectes s’han 
de considerar amb relació als criteris establerts pels 
punts 1 i 2 anteriors i tenint en compte, en particular:

a) L’extensió de l’impacte (àrea geogràfica i mida de la 
població afectada).

b) El caràcter transfronterer de l’impacte.

c) La magnitud i la complexitat de l’impacte.

d) La probabilitat de l’impacte.

e) La duració, la freqüència i la reversibilitat de l’im-
pacte.

Annex VI

Informes preceptius en matèria de medi ambient

1. Se sotmeten a un informe de l’administració hidràu-
lica de Catalunya les activitats que comporten:

a) Abocaments directes o indirectes a les aigües sub-
terrànies.

b) Abocaments directes a les aigües superficials.

c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre.

d) Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament 
que siguin a càrrec de l’administració hidràulica de Ca-
talunya, sempre que l’activitat que els genera estigui 
compresa en les seccions c, d i e del Codi de classificació 
de les activitats, o siguin potencialment contaminants o 
el cabal abocat sigui superior a 6.000 m3 per any.

e) Centrals hidroelèctriques de qualsevol mida.

2. Se sotmeten a un informe de l’administració de re-
sidus de Catalunya les activitats de gestió de residus 
següents:

a) Dipòsits controlats de residus de la construcció per a 
garantir l’adequació de l’activitat al Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya.

b) Instal·lacions per a la gestió dels residus municipals, 
que no consisteixin en deixalleries, per a garantir-ne 
l’adequació al Programa de gestió de residus municipals 
de Catalunya i al Pla territorial sectorial d’infraestructu-
res de gestió de residus municipals de Catalunya.

c) Les activitats compreses en l’annex II, en els apartats 
10.9, 10.10 i 10.11, que tinguin una capacitat igual o 
superior a 2.000 tones.

3. Se sotmeten a un informe de l’òrgan ambiental del de-
partament competent en matèria de protecció del medi 
ambient les activitats sotmeses a un règim d’intervenció 
i control específics per la legislació de referència de qua-
litat de l’aire i protecció atmosfèrica i en les activitats 
següents que s’indiquen en l’annex II:

a) Les activitats incloses en els grups A i B del catàleg 
d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera 
incloses en l’article 13.2 de la Llei de l’Estat 34/2007, 
del 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera.
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Resolució	561/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	
de	fiscalització	9/2009,	referent	al	Grup	
Corporació	Catalana	de	Ràdio	i	Televi·
sió,	corresponent	al	2005	i	al	2006
Tram. 256-00054/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 23, 17.11.2009, DSPC-C 670

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris, subsegüents a la presentació de l’Informe de fisca-
lització 9/2009, referent al Grup Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 
(tram. 256-00054/08).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 9/2009, referent al Grup Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 
(tram. 256-00054/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre

Resolució	560/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	8/2009,	referent	a	l’Agència	
Catalana	de	Cooperació	al	Desenvolu·
pament,	corresponent	al	2007
Tram. 256-00053/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 23, 17.11.2009, DSPC-C 670

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 8/2009, referent a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2007 
(tram. 256-00053/08).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 8/2009, referent a l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament, corresponent al 2007 (tram. 
256-00053/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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Resolució	563/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	11/2009,	referent	a	Televisió	
de	Catalunya,	SA,	corresponent	al	2005	
i	al	2006
Tram. 256-00056/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 23, 17.11.2009, DSPC-C 670

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 11/2009, referent a Televisió de Catalunya, 
corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 256-00056/08).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 11/2009, referent a Televisió de Catalunya, SA, 
corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 256-00056/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre

Resolució	562/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	10/2009,	referent	a	la	Cor·
poració	Catalana	de	Ràdio	i	Televisió,	
corresponent	al	2005	i	al	2006
Tram. 256-00055/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 23, 17.11.2009, DSPC-C 670

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 10/2009, referent a la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 
(tram. 256-00055/08).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 10/2009, referent a la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 
256-00055/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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I. Introducció: els objectius del Llibre Blanc 
del Comitè de les Regions sobre la Governança 
multinivell

El Comitè de les Regions (CdR) va adoptar, el 17 de 
juny de 2009, el document anomenat: «Llibre Blanc del 
CdR» sobre la Governança multinivell. Aquest docu-
ment s’inscriu en un context de debat institucional de la 
Unió Europea (UE) sobre el bon govern. Com a punt de 
partida del dit debat, es pot assenyalar el Llibre Blanc 
de la Governança Europea, adoptat per la Comissió de 
les Comunitats Europees el 27 de juliol de 2001 1. D’al-
tres institucions comunitàries han contribuït a aquest 
debat amb diversos documents 2.

El CdR defineix el concepte de «governança» en els ter-
mes següents: «acció coordinada de la Unió, els Estats 
membres i els ens regionals i locals, basada en l’asso-
ciació i destinada a elaborar les polítiques de la UE». 
L’objectiu estratègic del document del CdR és doble: 
afavorir la participació en el procés europeu, d’una ban-
da, i reforçar l’eficàcia de l’acció comunitària, de l’altra.

Per a aconseguir aquest objectiu, el document del CdR 
recomana una sèrie de mecanismes i instruments. Així, 
des d’una perspectiva general, el CdR planteja l’elabora-
ció d’una Carta de la UE sobre la Governança Multini-
vell o el fet que les reformes estratègiques comunitàries 
s’acompanyin d’un pla d’acció concertat entre la Comis-
sió i el CdR que associï les entitats regionals i locals en 
la fase de concepció de l’acció comunitària.

Pel que fa a l’objectiu d’afavorir la participació en el 
procés europeu, el CdR proposa, entre altres accions, 
reforçar la representació institucional dels ens locals i 
regionals (per exemple, reforçant les relacions amb els 
parlaments nacionals i regionals o transmetent a les ins-
titucions europees les opcions polítiques dels represen-
tants regionals i locals); fer un seguiment del principi de 
subsidiarietat o promoure la democràcia participativa.

Amb relació a l’objectiu d’afavorir l’eficàcia de l’ac-
ció comunitària, les propostes del CdR comprendrien 
aspectes com ara: concebre i aplicar les polítiques en 
associació; fer accions coordinades de tots els nivells 
de poder (per mitjà de plans d’acció locals, regionals 
i nacionals) elaborant polítiques integrades sectorial-
ment; aprofundir l’objectiu dissenyat en el Pla d’acció 
per a legislar millor (per exemple, es proposa acordar 
amb les assemblees nacionals i regionals un modus 
operandi per a fer valer la posició dels ens regionals i 
locals, tant en la fase ex ante com en el marc del sistema 
d’Alerta Ràpida); avaluar l’impacte territorial de l’acció 
comunitària, etc.

El document del CdR adverteix, això no obstant, que els 
objectius i els instruments assenyalats s’han d’aplicar, 
en primer terme, en els mateixos Estats membres.

Així mateix, s’ha de tenir en compte la relació entre 
el concepte Governança i el Principi de Subsidiarie-

1.  Comissió de les CE. La Governança Europea. Un Llibre Blanc. 
Brussel·les 25.7.2001 COM (2001) 428 final.

2.  Per exemple, Parlament Europeu: Resolució del 21 d’octubre de 
2008, sobre governança i associació a nivell nacional i regional, i una 
base per a projectes en l’àmbit de la política regional (2008/ 2064 
(INI)).

1.40. ACORDS AMB RELACIó A LES INSTITUCI-
ONS DE LA UNIó EUROPEA

1.40.03. ACORDS AMB RELACIó AL COMITÈ DE LES 
REGIONS

Informe	al	Parlament	de	Catalunya	so·
bre	el	Llibre	Blanc	del	Comitè	de	les	Re·
gions	(CdR)	sobre	la	governança	mul·
tinivell

Tramesa al Comitè de les Regions de la 
Unió Europea
Mesa del Parlament, 24.11.2009

Sumari

I. Introducció: els objectius del Llibre Blanc del Comitè 
de les Regions sobre la Governança multinivell.

II. L’aportació dels Parlaments regionals als objectius 
del Llibre Blanc del CdR.

1. Una contribució a l’eficàcia de les polítiques de 
la UE.

2. Una contribució a la legitimitat democràtica de la UE.

3. Una contribució a la transparència i la visibilitat de 
l’acció de la UE.

III. Els mitjans de la participació dels parlaments re-
gionals amb competències legislatives a la Unió Eu-
ropea.

1. L’accés directe i immediat als documents de les ins-
titucions de la Unió Europea.

2. La cooperació institucional entre els parlaments re-
gionals i les institucions de la Unió Europea.

3. Les relacions entre els parlaments nacionals i els 
parlaments regionals.

4. La concertació entre els governs i els parlaments 
regionals.

IV. Els efectes jurídics de la participació parlamentària 
regional.

1. L’obligació jurídica d’informació.

2. Els fonaments jurídics de l’obligatorietat de la consul-
ta en el marc del procediment d’Alerta Ràpida.

3. Els efectes de la participació en funció de la compe-
tència afectada.

V. Consideracions finals.

VI. Conclusions
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significar una diferència més clara dels interessos en 
els diferents nivells: regional, nacional i comunitari, i 
també la possibilitat d’evitar contradiccions i buscar una 
harmonització entre aquests.

Per tot això, s’haurien d’articular procediments institu-
cionals que garantissin la comunicació dels interessos 
regionals a les institucions comunitàries en la fase inici-
al del procediment normatiu. Aquests interessos formen 
part de la diversitat europea expressada en institucions 
públiques legitimades democràticament.

En el marc de l’aplicació normativa, cal tenir present 
que, en els àmbits de les seves competències, als ens 
regionals els correspon l’aplicació o desplegament 
normatiu de les disposicions comunitàries. La recerca 
d’una eficàcia més gran en la dita aplicació és un clar 
argument també a favor de l’associació d’aquesta en la 
gènesi del procés normatiu comunitari.

Aquesta conveniència d’articular un diàleg entre les 
entitats encarregades de gestionar els diferents proble-
mes derivats dels àmbits materials objecte d’intervenció 
normativa comunitària ha estat progressivament reco-
neguda en els tractats constitutius, en els documents 
d’algunes institucions comunitàries i en la pràctica.

En el pla de la pràctica, ha estat la política regional 
comunitària la que ha posat en evidència, i amb més cla-
redat, la necessària participació regional a favor, d’una 
banda, d’un coneixement real de les necessitats socials 
i econòmiques i, de l’altra, d’una gestió adequada i efi-
cient dels programes.

2. Una contribució a la legitimitat democràtica de 
la UE

Els principis de Democràcia, d’Estat de Dret, especi-
alment el respecte als Drets Humans, constitueixen un 
dels elements de cohesió ideològica de la construcció 
europea i conformarien la noció de «Patrimoni Comú 
Europeu», present ja en el Congrés del Moviment Eu-
ropeu de l’Haia, tingut el 1948, i en el preàmbul i l’ar-
ticulat de l’Estatut del Congrés d’Europa. Aquest «Pa-
trimoni Comú Europeu» es referiria a l’acceptació per 
tots els Estats membres de la UE d’«una sèrie de valors 
espirituals i morals que constitueixen el patrimoni comú 
dels pobles i la veritable font de llibertat individual, 
llibertat política i la primacia del Dret.» 4

Des de l’origen de les Comunitats Europees (CE), l’ac-
ceptació dels valors que conformen aquest Patrimoni 
Comú Europeu constitueix una condició ineludible per 
a participar en el procés de construcció europea i pre-
sideix la pràctica de les institucions en el marc de les 
institucions o en les relacions exteriors.

Així mateix, és especialment significativa, per la ins-
piració eminentment democràtica, la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (TJCE) 
en àmbits com ara el respecte als drets fonamentals o els 
principis del sistema institucional comunitari.

Tanmateix, com és sabut, hi ha un debat sobre els dèfi-
cits democràtics que presenta el procés de construcció 

4.  Preàmbul de l’Estatut del Consell d’Europa, del 5 de maig de 1949 
(BOE núm. 51, del 5 de març de 1978)

tat. Mentre el primer es referiria a la interacció general 
entre els diversos nivells de decisió, el segon se cir-
cumscriuria al marc de les competències. Per tant, la 
Governança es basa, com un dels elements d’aquest, en 
el principi de subsidiarietat, el qual té com a objectiu 
que les polítiques siguin concebudes i aplicades al nivell 
més apropiat.

El document del CdR s’inscriu, per tant, en el debat ins-
titucional sobre l’associació i la implicació de totes les 
instàncies de poder afectades pel procés decisori de la 
UE. En aquest marc, el CdR obre una consulta general 
per a sol·licitar el punt de vista dels ens, les associacions 
i les parts interessades i demana que li presentin les 
seves observacions fins el 30 de novembre de 2009.

El present informe del Parlament de Catalunya té com 
a objectiu general el de contribuir al debat sobre la Go-
vernança en el marc de la UE. Des d’aquesta perspec-
tiva, l’informe es divideix en tres parts. En un primer 
apartat, es destaquen algunes aportacions i virtualitats 
del que pot representar l’associació dels parlaments re-
gionals amb competències legislatives en l’elaboració 
i l’aplicació de les polítiques de la UE. En un segon 
moment, s’aborden els mitjans amb els quals es pot 
canalitzar la dita associació. Finalment, es plantegen 
algunes consideracions sobre els efectes jurídics que 
s’haurien de desprendre de la participació parlamen-
tària regional.

II. L’aportació de els Parlaments regionals als 
objectius del Llibre Blanc del CdR

1. Una contribució a l’eficàcia de les polítiques de 
la UE

En opinió de la Comissió 3 i del CdR, la renovació del 
mètode comunitari, en la dimensió institucional basada 
en el triangle Comissió-Consell-Parlament, requeriria 
l’associació dels ens regionals en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques de la UE. Aquest mètode comu-
nitari té com a finalitat, segons la Comissió Europea, 
garantir la diversitat i l’eficàcia de la Unió.

La manca de participació dels ens regionals, i en par-
ticular dels Parlaments regionals amb competències 
legislatives, afecta la diversitat i disminueix l’eficàcia 
a la qual al·ludeix la Comissió.

La participació parlamentària regional s’hauria de 
plantejar tant en la fase inicial d’adopció de decisions o 
ascendent com en la relativa a l’aplicació de les normes 
o descendent.

En la fase inicial de producció normativa, la recopi-
lació de dades, experiències i interessos dels sectors 
afectats constitueix un element d’importància essenci-
al. Els ens regionals, per proximitat a aquestes dades, 
estan en condicions de procedir-ne a una recopilació 
més exacta. Per tant, la intervenció regional pot incidir 
en una comunicació més directa entre les dades i els 
interessos que es generen a la societat i les instàncies 
de decisió política, cosa que redundaria en l’eficàcia 
del diagnòstic dels problemes i les solucions. Així ma-
teix, la intervenció dels parlaments regionals podria 

3.  Llibre Blanc, doc. cit. p. 39
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precisió, el valor afegit que les polítiques de la UE po-
den aportar.

III. Els mitjans de la participació dels parlaments 
regionals amb competències legislatives a la 
Unió Europea

1. L’accés directe i immediat als documents de les ins-
titucions de la Unió Europea

La participació dels parlaments regionals amb compe-
tències legislatives en el seguiment del Dret de la Unió 
Europea i, més específicament, en el control del principi 
de subsidiarietat, exigeix, lògicament, el coneixement 
dels documents emanats de les institucions de la Unió 
Europea. D’aquí es desprèn la necessitat de la remissió 
als Parlaments regionals de les iniciatives legislatives 
comunitàries i altres documents rellevants, bé directa-
ment per les institucions de la Unió Europea, bé pels 
parlaments nacionals tan aviat com aquelles iniciatives 
es rebin de les institucions de la Unió Europea. Aquesta 
remissió hauria de ser directa i automàtica sense prejut-
jar l’afectació a les competències de les regions. Aquesta 
qualificació s’hauria de considerar una prerrogativa dels 
parlaments regionals. La remissió per mitjà de canals 
informatius no implicaria cap cost financer rellevant.

2. La cooperació institucional entre els parlaments re-
gionals i les institucions de la Unió Europea

Una intervenció efectiva dels parlaments regionals en el 
seguiment del Dret de la Unió Europea i, especialment, 
en el control del principi de subsidiarietat requeriria 
l’establiment d’una sèrie de relacions, institucionalit-
zades i estructurades, amb les institucions de la Unió 
Europea, especialment amb la Comissió, el Parlament 
Europeu i el Comitè de les Regions.

En la fase prelegislativa, els parlaments regionals po-
drien remetre a la Comissió Europea un informe on 
s’identifiquessin els seus interessos i les competències 
afectades, en el marc de les consultes públiques que fa 
aquesta institució comunitària.

Aquesta fase inicial prelegislativa és el moment proces-
sal oportú, en la mesura que permetria a la Comissió 
disposar de més informació en el moment d’iniciar el 
procés legislatiu sobre un àmbit concret. En aquest sen-
tit, la mateixa Comissió Europea és la més interessada 
a ampliar la informació sobre els seus interessos i les 
necessitats reals dels àmbits materials en els quals es 
pretén iniciar el procés legislatiu comunitari.

La naturalesa del Parlament Europeu fa especialment 
idoni l’establiment de mecanismes de cooperació ins-
titucional entre aquesta institució i els parlaments regi-
onals. Aquesta relació podria consistir en les activitats 
següents: 

– Reunions periòdiques de diputats dels parlaments 
regionals i diputats del Parlament Europeu en el si 
d’aquest darrer. L’objectiu de les dites reunions seria 
d’identificar prioritats i accions d’interès comú en el 
marc del Dret de la Unió Europea.

– La participació de diputats dels parlaments regionals 
en el si de la Comissió de Cooperació Interparlamentà-
ria del Parlament Europeu i els parlaments nacionals.

europea. Des d’una perspectiva institucional, la transfe-
rència de l’exercici de poders legislatius dels Estats a les 
CE no ha significat automàticament una transferència 
de poders al Parlament Europeu, per les especificitats 
del sistema institucional comunitari, l’origen del qual 
és convencional. La transferència de poders del pla na-
cional al comunitari ha estat més ràpida i intensa que 
el reforçament dels poders del Parlament Europeu o el 
reforçament del control dels parlaments nacionals i regi-
onals sobre els governs respectius. D’aquí que es puguin 
detectar diversos dèficits democràtics paral·lels però no 
idèntics: el del Parlament Europeu i el dels parlaments 
nacionals i regionals.

Una «parlamentarització» més gran del sistema d’adop-
ció de decisions comunitàries, en el sentit, d’una banda, 
d’una incidència més gran del Parlament Europeu i, de 
l’altra, d’una acció comuna entre el dit parlament i els 
parlaments nacionals i regionals, que reflectís una «visió 
parlamentària comuna», reforçaria el principi democrà-
tic en el marc de la UE i aproparia l’individu al procés 
de construcció europea.

3. Una contribució a la transparència i la visibilitat de 
l’acció de la UE

El procés de construcció europea ha portat a una certa 
superposició i a una certa opacitat d’institucions i com-
petències en el marc jurídic europeu, amb el resultat de 
la percepció, de part del ciutadà, de l’allunyament de 
les instàncies de decisió. Aquesta percepció, al costat 
d’altres factors, ha portat a la constatació d’un desin-
terès creixent de l’opinió pública respecte al procés de 
construcció europea, tal com s’ha posat en evidència en 
les darreres eleccions al Parlament Europeu. Tot això, 
a més, en un context caracteritzat per un progrés de la 
participació de la societat civil en els processos d’adop-
ció de decisions en tots els nivells dels darrers anys.

Davant d’aquesta percepció de l’opinió pública, es fa 
necessària una transparència més gran en l’adopció de 
decisions comunitàries i també una proximitat més gran 
al ciutadà. Aquesta necessitat es fa més òbvia en la me-
sura que sembla clara la tendència de les revisions dels 
tractats constitutius a dotar la construcció europea d’una 
dimensió que abordi l’àmbit exclusivament socioeconò-
mic per a abastar elements d’una societat política.

El precepte de l’article 1 del TUE, en el sentit que les 
decisions han de ser adoptades de la manera més oberta 
i propera als ciutadans o la progressiva rellevància del 
principi de subsidiarietat, com a regla del Dret, reflec-
teixen, en el pla jurídic, la tendència cap a una transpa-
rència i una proximitat més grans del sistema institu-
cional i competencial comunitari al ciutadà. El deure 
de la Comissió de fer consultes o l’accés al públic dels 
documents de les institucions són exemples, igualment, 
d’aquesta tendència.

La participació dels parlaments regionals amb poders 
legislatius en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques 
de la Unió Europea contribuiria a dotar la UE d’una 
transparència i una visibilitat més grans en el sentit 
que aproparia el debat de les polítiques comunitàries a 
l’individu. D’aquesta manera, els ciutadans dels Estats 
membres estarien en condicions d’apreciar, amb més 
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la Xarxa de Control del Principi de Subsidiarietat del 
Comitè de les Regions.

La informació del Govern es podria referir al programa 
legislatiu anual de la Comissió Europea, a projectes es-
pecífics de la Unió Europea i, finalment, a consultes en 
el marc del procediment d’Alerta Ràpida o de la Xarxa 
de Control del Principi de Subsidiarietat del Comitè de 
les Regions. Les compareixences podrien consistir en 
l’explicació dels informes prèviament enviats.

La institucionalització d’aquests mecanismes es podria 
realitzar per mitjà d’un procediment intern dels parla-
ments regionals, d’un acord de col·laboració entre els 
governs i els parlaments regionals i, finalment, d’una 
manera més permanent, d’una llei sobre la informació 
i el control del dret de la Unió Europea en el marc re-
gional.

IV. Els efectes jurídics de la participació parla-
mentària regional

1. L’obligació jurídica d’informació

Les diferents revisions dels tractats constitutius han 
previst, progressivament, una referència al paper dels 
parlaments nacionals a la Unió Europea.

Els Protocols núm. 1 i núm. 2, annexos al Tractat de 
Lisboa, codifiquen les mesures d’informació i coope-
ració existents fins al moment i, alhora, en desenvolu-
pen alguns aspectes. Així, en una fase prelegislativa, 
es disposa l’obligació de la Comissió de trametre di-
rectament als parlaments nacionals els documents de 
consulta (llibres verds, llibres blancs i comunicacions), 
el seu programa legislatiu anual i també qualsevol al-
tre instrument de programació legislativa o d’estratègia 
política.

En una fase legislativa, els dos protocols esmentats 
disposen l’obligació jurídica, de la comissió, del Parla-
ment Europeu i del Consell de remetre als parlaments 
nacionals els projectes d’actes legislatius. Per «projecte 
d’acte legislatiu» s’entén, fonamentalment, les propos-
tes de la Comissió i, quan escaigui, les iniciatives d’un 
grup d’Estats, les iniciatives del Parlament Europeu; 
les peticions del Tribunal de Justícia; les recomanaci-
ons del Banc Central Europeu i les peticions del Banc 
Europeu d’Inversions destinades a l’adopció d’un acte 
legislatiu.

Entre el moment en què se remet als parlaments nacio-
nals un projecte d’acte legislatiu i la data d’inclusió del 
dit projecte en l’ordre del dia provisional del Consell 
haurà de transcórrer un termini de 8 setmanes, llevat 
d’excepcions en cas d’urgència. Els ordres del dia i els 
resultats de les sessions del Consell en les quals aquest 
delibera sobre projectes d’actes legislatius es remetran 
directament als parlaments nacionals, al mateix temps 
que als governs. Finalment, també es consideren obli-
gacions d’informació del Consell Europeu i del Tribunal 
de Comptes als parlaments nacionals.

Aquestes obligacions jurídiques expresses d’informa-
ció de les institucions de la Unió Europea a favor dels 
parlaments nacionals haurien de ser extensibles als par-

– La participació dels parlaments regionals en el sistema 
IPEX.

– L’establiment d’unitats orgàniques permanents o se-
mipermanents dels parlaments regionals, individuals o 
col·lectives, que portaran a terme la funció de selecció 
d’informació, i també de comunicació de prioritats i 
línies d’acció d’interès regional.

– La remesa d’informes dels parlaments regionals a la 
Comissió d’Afers Constitucionals del Parlament Euro-
peu a fi d’identificar els interessos regionals en el marc 
del procediment d’Alerta Ràpida derivat del Tractat de 
Lisboa.

Una institucionalització de les relacions amb el Comi-
tè de les Regions permetria, d’una banda, desenvolu-
par la participació parlamentària regional a la Xarxa 
de Control del Principi de Subsidiarietat i, de l’altra, 
facilitar els contactes amb els membres del Comitè, 
especialment amb els ponents dels informes. Aquesta 
participació, extensible als parlaments regionals dotats 
de competències legislatives, permetria superar el dèfi-
cit de la participació parlamentària regional en el si del 
Comitè de les Regions.

3. Les relacions entre els parlaments nacionals i els 
parlaments regionals

Tenint en compte les disposicions del Tractat de Lis-
boa, el ple respecte de les competències legislatives 
dels parlaments regionals requeriria un mecanisme de 
cooperació institucional entre els parlaments nacionals 
i els parlaments regionals. Aquest procediment hauria 
de garantir: 

– La remissió per part dels parlaments nacionals als par-
laments regionals de tots els projectes d’actes legislatius 
i altres documents rellevants al llarg de tot el procés 
legislatiu de la Unió Europea.

– La consulta dels parlaments nacionals als parlaments 
regionals en el marc del procediment d’Alerta Ràpida 
del Tractat de Lisboa.

– La determinació dels efectes del dictamen que emeten 
els parlaments regionals, tenint en compte la naturalesa 
de les competències afectades.

4. La concertació entre els governs i els parlaments 
regionals

L’accés a la informació de la qual disposin els governs 
regionals és un element essencial per a l’exercici de les 
competències dels parlaments regionals.

Els procediments parlamentaris relatius a comparei-
xences i sessions d’informació podrien servir com un 
canal d’informació estable per al seguiment del dret 
de la Unió Europea alhora que possibilitarien l’exerci-
ci de la funció de control. En aquest marc, seria idoni 
l’establiment d’un procediment institucionalitzat, ràpid 
i automàtic, de sol·licitud d’informació mitjançant un 
informe del govern i la compareixença de representants 
del govern competents en afers europeus o de depar-
taments sectorials afectats per la legislació de la Unió 
Europea, cada vegada que hi hagués una consulta en el 
marc del procediment d’Alerta Ràpida o en el marc de 
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De la previsió expressa d’aquesta disposició en el Proto-
col, sembla raonable deduir l’obligatorietat de la consul-
ta als parlaments regionals en els casos en què s’afectin 
les competències regionals segons el que preveuen els 
ordenaments interns.

Aquesta previsió té la virtualitat d’adequar-se a cada 
una de les heterogènies realitats regionals. Davant de les 
diferents especificitats regionals, el principi de subsidi-
arietat pot significar un instrument per a encarrilar, in-
dividualment, la participació dels parlaments regionals 
amb competències legislatives. Aquesta interpretació 
s’adequa a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de 
les Comunitats Europees, el qual ha reconegut un prin-
cipi d’autonomia institucional i procedimental segons 
el qual l’adopció de les mesures nacionals que ha de 
conduir a l’aplicació del Dret Comunitari s’ha de portar 
a terme respectant les formes i els procediments dels 
ordenaments interns.

En el cas del Dret intern espanyol, l’article 188 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya disposa que el Parlament 
de Catalunya participarà en els procediments de control 
dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat que 
estableixi el Dret de la Unió Europea amb relació a les 
propostes legislatives europees, si aquestes propostes 
afecten les competències de la Generalitat.

3. Els efectes de la participació en funció de la compe-
tència afectada

La naturalesa de les competències dels ens regionals 
és l’element jurídic determinant per a justificar la par-
ticipació dels parlaments regionals amb competències 
legislatives en el procediment d’Alerta Ràpida, d’una 
banda, i per a determinar els efectes dels dictàmens que 
s’adoptin, de l’altra.

Així, en els casos de competències exclusives dels ens 
regionals, la lògica jurídica exigeix que els dictàmens 
dels parlaments regionals amb competències legislatives 
siguin vinculants per als parlaments nacionals i que els 
dits dictàmens s’incloguin en l’informe o dictamen final 
que els parlaments nacionals enviïn a les institucions 
europees.

En el cas de competències exclusives dels ens regionals, 
sembla, igualment, congruent des d’un punt de vista 
jurídic que els parlaments nacionals portin a terme una 
tasca de coordinació dels dictàmens aprovats pels par-
laments regionals amb competències legislatives.

La manca d’adopció de dictàmens pels parlaments na-
cionals no hauria d’impedir, per lògica jurídica, que els 
parlaments regionals amb competències legislatives, en 
els àmbits de competències exclusives regionals, adop-
tessin i enviessin un dictamen, bé als parlaments nacio-
nals per al posterior reenviament a les institucions de la 
Unió Europea, bé directament a aquestes darreres.

En el cas de competències compartides, es fa necessari 
l’establiment de mecanismes de cooperació institucio-
nalitzats entre els parlaments nacionals i els parlaments 
regionals, a fi d’assolir una harmonització d’interessos 
en la redacció final del dictamen que s’hauria de reme-
tre a les institucions de la Unió Europea.

laments regionals ja sigui directament o per mitjà dels 
parlaments nacionals.

2. Els fonaments jurídics de l’obligatorietat de la con-
sulta en el marc del procediment d’Alerta Ràpida 

L’obligatorietat de la consulta dels parlaments nacionals 
als parlaments regionals amb competències legislatives 
es deriva d’una lectura harmònica entre les disposici-
ons del TUE, dels protocols núm. 1 i 2, tal com s’han 
adoptat a Lisboa, i finalment, de les disposicions de dret 
intern que així ho prevegin.

L’article 1 del TUE disposa que les decisions han de ser 
adoptades de la manera més oberta i propera possible 
als ciutadans.

El Tractat de Lisboa, recollint la previsió de l’antic trac-
tat pel qual s’establia una constitució per a Europa, a 
més de reiterar el contingut de l’article 1 del TUE, ja 
esmentat, disposa que les institucions de la UE man-
tindran un diàleg obert, transparent i regular amb les 
associacions representatives i la societat civil. Així, es 
preveu a l’article 11 que les institucions donaran als ciu-
tadans i a les associacions representatives, pels conduc-
tes apropiats, la possibilitat d’expressar i intercanviar les 
seves opinions en tots els àmbits d’actuació de la Unió. 
D’aquesta manera, les institucions han de mantenir un 
diàleg regular amb les associacions representatives i la 
societat civil a fi de garantir la transparència i la cohe-
rència de les accions de la Unió. Igualment, i en el marc 
de la concertació social, l’article 152 estableix que la 
Unió reconeixerà i promourà el paper dels interlocutors 
socials en aquest àmbit.

Per consegüent, unes entitats públiques regionals, le-
gitimades democràticament, també haurien de poder 
participar, per mitjà de mecanismes institucionalitzats, 
en la definició de les accions comunitàries. En cas con-
trari s’estaria reconeixent un estatut jurídic inferior als 
parlaments regionals respecte a les associacions repre-
sentatives.

El principi de subsidiarietat, previst en el Dret originari 
de la UE des del Tractat de Maastricht de 1992, s’ins-
criu en aquest context d’apropament de les instàncies 
de decisió a la dimensió més propera al ciutadà, és a 
dir, a la dimensió regional i local. Aquest principi es 
concep com un principi democràtic, federal i amb un 
caràcter subsidiari. Així, la subsidiarietat evoca, d’una 
banda, l’objectiu d’apropar al ciutadà el poder d’adop-
tar decisions i, de l’altra, l’objectiu d’articular diferents 
nivells de govern. Finalment, la institució federal ha 
d’actuar en virtut d’aquest principi com a últim recurs, 
amb caràcter subsidiari.

L’article 6 del Protocol sobre l’aplicació dels principis 
de subsidiarietat i proporcionalitat disposa que «Incum-
birà a cada parlament nacional o a cada Cambra d’un 
parlament nacional consultar, quan escaigui, els parla-
ments regionals que tinguin competències legislatives». 
D’aquesta manera, s’obre una via a la participació dels 
parlaments regionals però se subordina a la voluntat 
dels parlaments nacionals. Per tant, serà en seu de Dret 
intern on es dirimirà la participació dels parlaments 
regionals.
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Finalment, els efectes dels dictàmens dels parlaments 
regionals amb competència legislativa en el marc del 
procediment d’Alerta Ràpida s’haurien de considerar a 
la llum de les competències regionals afectades. Així, 
en els casos de competències exclusives dels ens regi-
onals, la lògica jurídica exigeix que els dictàmens dels 
parlaments regionals amb competències legislatives si-
guin vinculants per als parlaments nacionals i que els 
dits dictàmens s’incloguin en l’informe o dictamen final 
que els parlaments nacionals enviïn a les institucions 
europees.

VI. Conclusions

Primera. La participació dels parlaments regionals amb 
competències legislatives en l’elaboració i l’aplicació del 
dret de la Unió Europea contribueix a l’eficàcia de l’ac-
ció comunitària, reforça la legitimitat democràtica de la 
Unió Europea i intensifica la transparència i la visibilitat 
de l’acció de la Unió Europea.

Segona. L’efectiva participació dels parlaments regio-
nals amb competències legislatives en l’elaboració del 
dret de la Unió Europea exigeix que l’obligació jurídica 
d’informació dels projectes d’actes legislatius i altres 
documents rellevants, per part de les institucions de la 
Unió Europea als parlaments nacionals, s’estengui als 
parlaments regionals.

Tercera. Una efectiva participació dels parlaments re-
gionals en la creació i l’aplicació del Dret de la Unió 
Europea exigeix l’establiment de mecanismes i proce-
diments de cooperació institucional directa entre els 
dits parlaments i les institucions de la Unió Europea, 
especialment, la Comissió, el Parlament Europeu i el 
Comitè de les Regions.

Quarta. L’obligatorietat de la consulta als parlaments 
regionals, en el marc del procediment d’Alerta Ràpida, 
es dedueix d’una lectura harmònica de les disposicions 
del Tractat de la Unió Europea, dels protocols adoptats 
en la reforma del Tractat de Lisboa i de les disposicions 
del dret intern que així ho prevegin.

V. Consideracions finals

Primera. La participació dels parlaments regionals amb 
competències legislatives en l’elaboració i l’aplicació del 
dret de la Unió Europea contribuiria a millorar l’eficàcia 
de l’acció comunitària, reforçaria la legitimitat demo-
cràtica de la Unió Europea i intensificaria la transparèn-
cia i la visibilitat de l’acció de la Unió Europea.

En primer lloc, la intervenció parlamentària regional 
pot incidir en una comunicació més directa entre les 
dades i els interessos que es generen en la societat i les 
instàncies de decisió política, la qual cosa redundaria en 
l’eficàcia del diagnòstic dels problemes i les solucions.

En segon lloc, la participació dels parlaments regionals 
amb competències legislatives, mitjançant una acció 
comuna entre el Parlament Europeu i els parlaments 
nacionals i regionals, que reflectís una visió parlamen-
tària comuna, reforçaria el principi democràtic en el 
marc de la UE.

En tercer lloc, la participació dels parlaments regionals 
amb poders legislatius en l’elaboració i l’aplicació de 
les polítiques de la Unió Europea contribuiria a dotar 
la UE d’una transparència i visibilitat més grans, en el 
sentit que aproparia el debat de les polítiques comuni-
tàries a l’individu. D’aquesta manera, els ciutadans dels 
Estats membres estarien en condicions d’apreciar, amb 
més precisió, el valor afegit que les polítiques de la UE 
poden aportar.

Segona. Una participació efectiva dels parlaments re-
gionals amb competències legislatives requeriria l’es-
tabliment d’una sèrie de mecanismes i procediments 
de cooperació institucional.

Així, en primer lloc, els parlaments regionals haurien de 
tenir un accés directe i immediat a tots els documents 
de les institucions de la Unió Europea.

En segon lloc, s’haurien d’establir procediments, insti-
tucionalitzats i estructurats, entre els parlaments regio-
nals i les institucions de la Unió Europea, especialment 
la Comissió, el Parlament Europeu i el Comitè de les 
Regions.

En tercer lloc, la cooperació i la concertació, d’una ban-
da, entre parlaments nacionals i parlaments regions i, 
de l’altra, entre governs i parlaments regionals s’hauria 
d’estructurar institucionalment de cara al ple respecte 
i l’exercici dels poders dels parlaments regionals amb 
competències legislatives.

Tercera. L’efectiva participació dels parlaments regio-
nals amb competències legislatives en l’elaboració del 
Dret de la UE exigiria una sèrie de previsions jurídi-
ques.

Així, en primer lloc, l’obligació jurídica d’informació 
de les institucions de la Unió Europea als parlaments 
nacionals s’hauria d’estendre als parlaments regionals.

En segon lloc, l’obligatorietat de la consulta als parla-
ments regionals en el marc del procediment d’Alerta 
Ràpida s’hauria de desprendre d’una lectura harmònica 
del Tractat de la UE, dels protocols adoptats en la refor-
ma del Tractat de Lisboa i de les disposicions del Dret 
intern que així ho prevegin.
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Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353-00646/08)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353-00647/08)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353-00648/08)

Compareixença d’una representació de Foment del Tre-
ball Nacional amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353-00649/08)

Compareixença d’una representació de Pimec Sefes 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a Catalunya. (353-
00650/08)

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a Catalunya (353-
00652/08)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la comissió de Benestar i Immi-
gració, el 20 de novembre de 2009 (DSPC-C 672)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (353-00664/08)

Compareixença d’una representació de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (353-00654/08)

Compareixença d’una representació de Càritas Di-
ocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (353-00655/08)

Compareixença del coordinador autonòmic de la Creu 
Roja Espanyola a Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a Catalunya  (353-00656/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (353-00665/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (353-
00658/08)

Compareixença d’una representació de la Fundació Ser-
vei Gironí de Pedagogia Social amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re-
tornades a Catalunya (353-00659/08)

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	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 200-00062/08

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
(tram. 200-00062/08) s’ha reunit el dia 25 de novembre 
de 2009 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 
del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la 
diputada Montserrat Capdevila i Tatché.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2009

Meritxell Borràs i Solé, Montserrat Capdevila i Tatché, 
Uriel Bertran Arrué, Rafael Luna Vivas, Laura Massana 
i Mas, José Domingo Domingo

Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso·
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca·
talunya
Tram. 200-00063/08

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió de Benestar i Immigració, 
17.11.2009, DSPC-C 669; 20.11.2009, 
DSPC-C 672; 24.11.2009, DSPC-C 
674; 01.12.2009, DSPC-C 686

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la comissió de Benestar i Immi-
gració, el 17 de novembre de 2009 (DSPC-C 669)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (353-00644/08)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (353-00645/08)
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d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (353-00673/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats Bolivianes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (353-00674/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Equatorianes a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (353-00675/08)

Compareixença de Guillem López Casasnovas amb re-
lació al Projecte de llei d’acollida de les persones immi-
grades i les retornades a Catalunya (353-00678/08)

Compareixença de Jordi Sánchez Picanyol amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (353-00679/08)

Compareixença d’una representació d’una representació 
de la Federació d’Associacions Americanes a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a Catalunya (353-
00681/08)

Compareixença de Maria Helena Bedoya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (353-00680/08)

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 09.12.2009 al 18.12.2009).

Finiment del termini: 21.12.2009; 9:30 hores.

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tingu-
da el dia 1 de desembre de 2009, ha nomenat la ponèn-
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 200-00063/08) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants 
del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

Compareixença d’una representació de SOS Racisme 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353-00660/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Edu-
cadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (353-00661/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353-00662/08)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la comissió de Benestar i Immi-
gració, el 24 de novembre de 2009 (DSPC-C 674)

Compareixença d’una representació de la Coordinadora 
d’Associacions Senegaleses de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (353-00667/08)

Compareixença d’una representació d’Òmnium Cul-
tural amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya  (353-
00657/08)

Compareixença d’una representació de la Comissió Ca-
talana d’Ajuda al Refugiat amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (353-00653/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats Peruanes a Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (353-00666/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Treballadors Pakistanesos de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (353-00663/08)

Compareixença d’una representació del Centre Filipí de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353-00672/08)

Compareixença d’una representació de Taghrast - Espai 
Amazic amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya  
(353-00669/08)

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (353-00677/08)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la comissió de Benestar i Immi-
gració, l’1 de desembre de 2009 (DSPC-C 686)

Compareixença de Ricard Zapata-Barrero amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (353-00676/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Do-
minicana de Catalunya amb relació al Projecte de llei 

Fascicle segon
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	regulació	de	les	
festes	tradicionals	amb	bous
Tram. 202-00079/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Rull i Andreu, 
Francesc Sancho i Serena, i Xavier Pallarès i Povill, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i concordants del Reglament 
del Parlament, presenten per a la seva tramitació la se-
güent Proposició de llei de regulació de les festes tra-
dicionals amb bous.

Proposició de llei de regulació de les festes tra-
dicionals amb bous

Exposició de motius

Les festes majors a les Terres de l’Ebre majoritàriament 
i en d’altres municipis del Camp de Tarragona, Catalu-
nya Central, comarques de Girona, i Regió Metropolita-
na de Barcelona frueixen d’un element exclusiu que des 
del primer fins al darrer dia, els dóna sentit, originalitat 
i les vesteix d’una màgia única: el bou. Amb l’arribada 
del bou fa que s’agitin tots els sentiments per l’estima 
que hom sent a allò que es percep com a propi, allò que 
el lliga amb seus avantpassats, allò que fa dringar amb 
una única nota totes les emocions lligades a una tradició 
de gairebé 400 anys.

El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, 
el bou embolat i les vaquetes, marquen tot el ritme festiu 
d’un esdeveniment extraordinari, propi de les nostres ar-
rels més profundes, propi del nostre país, Catalunya.

El flux econòmic que comporta, els llocs de treball que 
implica i el patrimoni genètic incommensurable de la 
seva cria i selecció per l’home el converteixen en un 
esdeveniment únic.

Els primers indicis de la festa daten del segle XVII, i 
va ser durant els segles XVIII i XIX que la mateixa es 
va anar estenent pels diferents municipis de les Terres 
de l’Ebre i de la resta de Catalunya.

El marc legal d’aquesta festa el trobem al Decret Legis-
latiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, quan a l’article 6.1 
prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o al-

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Consol Prados Martínez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Bosch Cuenca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael López i Rueda

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Jordi Miralles i Conte

Grup Mixt

Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2009

El vicepresident de la Comissió La presidenta de la Comissió
en funcions de secretari
Joan Recasens i Guinot  Marta Cid i Pañella

Projecte	de	llei	sobre	el	procediment	de	
designació	dels	senadors	i	senadores	
que	representen	la	Generalitat	al	Senat
Tram. 200-00066/08

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: 15 dies hàbils (del 09.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 31.12.2009; 9:30 hores.
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localitats catalanes, on tradicionalment se celebren, així 
com les condicions de celebració i desenvolupament, 
per garantir els drets, els interessos i la seguretat del 
públic, alhora que la protecció dels animals.

Article 2. Concepte de festes tradicionals amb 
bous 

Són festes tradicionals amb bous, aquells espectacles 
en els que popularment, es deixen anar, s’exhibeixen, 
porten, corren o toregen bous, sense que hi hagi mort 
de l’animal, i que adopten tradicionalment les següents 
modalitats: bous a la plaça, bous al carrer, bou embolat, 
bou capllaçat i les exhibicions d’habilitats.

Article 3. Municipis amb tradició

D’acord amb el que disposa la Llei 22/2003 de 4 de 
juliol, de protecció dels animals, les festes tradicionals 
amb bous, s’autoritzaran en aquelles localitats on tra-
dicionalment han tingut lloc.

Les dates que aquestes localitats poden realitzar festes 
tradicionals amb bous, seran aquelles que tradicional-
ment es venen celebrant. Aquestes dates coincidiran 
amb festes majors, fires, celebracions populars o d’al-
tres en que el municipi té tradició de celebrar aquestes 
festes amb bous.

El nombre de dies de bous per cada festa tradicional, 
així com el nombre d’espectacles taurins, i les modali-
tats que es realitzaran, no estaran condicionats pel nom-
bre de dies i espectacles realitzats els anys anteriors.

Article 4. Modalitats

Les festes tradicionals amb bous podran adoptar qual-
sevol de les modalitats que tradicionalment se celebren 
a Catalunya, entre aquestes modalitats practicades i 
reconegudes, hi ha següents: 

– Bous a la plaça: Consisteix en deixar anar bous o 
vaques en un recinte tancat, plaça o similar, construït 
amb barreres de protecció, i grades per al públic, per tal 
d’evitar que els animals surtin del recinte.

– Bous al carrer: Consisteix en deixar anar bous o va-
ques, per carrers d’una població degudament tancats 
amb tanques i barreres, s’inclou en aquesta modalitat 
els populars «encierros»

– Bou capllaçat: Consisteix en deixar anar un bou pels 
carrers d’una població, lligat per les banyes amb una 
corda, amb l’objecte de controlar el recorregut.

– Bou embolat: Consisteix en deixar anar un bou, en 
una plaça o carrers tancats.

En aquest animal se li instal·la una estructura metàl·lica a 
cada banya, i dues boles amb foc a la seva part superior.

– Exhibicions d’habilitats: En aquesta modalitat, els par-
ticipants exhibeixen la seva destresa amb els animals, tot 
retallant-los o col·locant anelles a les banyes, etc.

Article 5. Autorització

Per a poder celebrar una festa tradicional amb bous, en 
les condicions d’aquesta llei, s’haurà de sol·licitar, amb 

tres activitats si aquests els poden ocasionar sofriment o 
poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, 
o bé poden ferir la sensibilitat de les persones que els 
contemplen. L’article 6.2.b) exclou d’aquesta prohibició, 
les festes amb bous sense mort de l’animal en les dates i 
en les localitats on tradicionalment se celebren.

Les autoritzacions per poder realitzar aquest espectacle 
es donen d’acord amb els requisits exigits a la Resolució 
de 12 de maig de 1989, sobre espectacles i festes tradi-
cionals amb bous.

Aquests espectacles amb bous sense mort de l’animal, 
estan inclosos com a espectacle taurí a l’apartat f) de 
l’article 5 del Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel que 
s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recre-
atives i els establiments públics sotmesos a la Llei de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.

Delegació de Govern, ajuntaments, Col·legi de veteri-
naris de Tarragona, ramaders, penyes taurines i altres 
representants de la societat civil van elaborar en co-
missió en el seu moment un Codi de bones pràctiques 
que, avui per avui, no gaudeix de naturalesa normativa. 
Tanmateix, aquest Codi ha estat aplicat fil per randa per 
les parts implicades evidenciant un desig compartit de 
fer les coses bé per tal de protegir l’animal i la festa.

Es fa necessari evidenciar, doncs, les actuacions que 
s’han realitzat els darrers anys tant pel que fa a la pro-
tecció de l’animal com de la festa i els seus participants i 
assistents i donar-la a conèixer a la part més sensible de 
la nostra societat cap al respecte dels animals.

Els poders públics han de poder garantir amb un marc 
normatiu de rang de llei l’exercici d’aquesta activitat. 
Aquesta protecció ha de tenir tres eixos bàsics: el res-
pecte i protecció de la tradició, la protecció de l’animal 
i la seguretat de les persones.

I és en aquest darrer aspecte i per les característiques de 
l’espai on es desenvolupa aquest espectacle, una plaça 
construïda amb elements tradicionals, o simplement la 
via pública, i atès que a la vegada hi ha un risc inhe-
rent ja que es tracta d’un espectacle on hi participa un 
animal viu amb totes les seves capacitats, fa que sigui 
necessari garantir l’adopció de mesures de seguretat per 
als participants i assistents.

Atès que d’acord amb l’article 141 de l’Estatut de Catalu-
nya, la Generalitat té competència exclusiva en matèria 
d’espectacles, d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals la de protecció dels animals, 
amb la voluntat d’anar més enllà de la resolució de 12 
de maig de 1989 sobre espectacles i festes tradicionals 
amb bou (corre-bous), i en ànim de recollir les voluntats 
consensuades pels agents implicats plasmades en el do-
cument anomenat Codi de bones pràctiques, es proposa 
l’adopció d’aquesta llei.

Article 1. Objecte

Aquesta norma té com a objecte establir els requisits i 
les condicions que han de reunir les festes tradicionals 
amb bous sense mort de l’animal, en les dates i en les 



7 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 590

60

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

– Primer. Assegurança d’accidents, que cobreixi a par-
ticipants (inclosos els membres de la comissió de bous, 
i l’expert tauri).

1. Assistència sanitària il·limitada per cobrir totes les 
despeses sanitàries, als participants.

2. Mort: 12.000 euros

3. Invalidesa permanent absoluta i parcial: 24.0000 
euros

– Segon. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, 
per danys produïts a tercers, no participants, amb un 
capital mínim assegurat de: 

– 150.000 euros per sinistre 

– 60.000 euros per víctima 

– 60.000 euros per dany material

En cas d’insuficiència de l’assegurança contractada, res-
pondrà l’organitzador o promotor del festeig.

i. Contracte de compra-venda o lloguer dels animals, 
especificant-ne el nombre i les circumstancies d’aquests, 
tot indicant, el dia i l’espectacle en els quals s’exhibiran 
els animals contractats. Al contracte s’identificarà de 
forma completa les dades personals de les parts con-
tractants.

j. Còpia segellada de la sol·licitud al servei territorial 
corresponent, del nomenament d’un veterinari, prèvia-
ment segellada pel Col·legi de Veterinaris, per aixecar 
l’acta inicial en tota modalitat de festa tradicional amb 
bous, i per aixecar l’acta final en la modalitat de «bou 
embolat» i «bou capllaçat».

k. Certificat emès per les autoritats competents del De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
referent a la inscripció de la ramaderia en el Registre 
d’Explotacions Ramaderes, i també que és certifiqui 
que la ramaderia està lliure de malalties del sanejament 
obligatori. Aquest certificat ha de ser realitzat en els 12 
mesos abans de la realització de l’espectacle en el que 
participen els animals.

l. Certificat que acrediti el registre de la ramaderia en el 
Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Lídia. Aquest 
certificat ha de ser realitzat en els 12 mesos abans de 
la realització de l’espectacle en el que participen els 
animals.

m. Escrit de l’organitzador de la festa, en què es nome-
na una comissió local, anomenada «comissió de bous», 
formada com a mínim per cinc afeccionats qualificats, 
que s’identificaran amb nom i cognoms i DNI.

n. Contracte amb un professional o expert taurí, visat 
per l’oficina laboral competent o acreditat per una as-
sociació o un sindicat professional taurí.

o. Contracte del ramader propietari dels animals, amb 
un veterinari clínic, per tal d’atendre els animals amb la 
urgència necessària. Aquest veterinari, no haurà d’estar 
present durant l’espectacle i sols és requerirà la seva 
assistència, en cas que existeixin circumstàncies que 
ho facin necessari 

caràcter previ a la celebració, autorització expressa dels 
respectius delegats territorials del Govern de la Gene-
ralitat, amb una antelació mínima de deu dies respecte 
de l’organització de l’espectacle.

El delegat territorial del Govern resoldrà al respecte 
mitjançant resolució motivada, autoritzant o denegant 
aquest espectacle. En cap cas el silenci administratiu 
serà positiu, i sempre caldrà autorització expressa de 
l’Administració per celebrar la festa.

Article 6. Documentació per autoritzar un es-
pectacle tradicional amb bous

Per tal d’obtenir autorització expressa per celebrar l’es-
pectacle, l’organitzador haurà de presentar la documen-
tació següent: 

a. Sol·licitud d’autorització per celebrar la festa tradici-
onal amb bous. N’és peticionari l’Alcalde del municipi 
corresponent, o el president de l’entitat municipal des-
centralitzada, si escau.

b. Informe o manifestacions d’institucions, entitats o 
persones coneixedores de la història i les tradicions lo-
cals, que acreditin fefaentment la tradició de la festa, 
documentació que queden exclosos de presentar els sol-
licitants que ja ho hagin fet l’any anterior.

c. Acord del ple de l’Ajuntament corresponent, pel qual 
s’aprova la celebració, així com el programa d’especta-
cles taurins a realitzar.

d. Compromís escrit que els animals no seran maltrac-
tats en el transcurs d’aquests espectacles i que l’orga-
nitzador adoptarà mesures preventives per tal d’evitar 
qualsevol tipus de maltractaments.

e. Certificat del tècnic municipal o del tècnic competent, 
visat en aquest últim cas pel seu col·legi professional, 
en el qual es faci constar expressament que les instal-
lacions i elements constructius que es faran, per ser 
utilitzats en l’espectacle, reuneixen les condicions de 
seguretat i solidesa suficient.

f. Certificat subscrit pel facultatiu encarregat del servei 
mèdic, en el qual s’acrediti: 

– Primer. Que es compromet a donar els primers auxilis 
als ferits que es produeixin durant l’espectacle.

– Segon. Que es disposa (o s’habilitarà si fos el cas) 
d’una instal·lació permanent, provisional o mòbil, per a 
donar els primers auxilis, amb material sanitari adequat 
í suficient d’acord amb la normativa sanitària.

g. Contracte amb una ambulància per tal de cobrir tot 
l’espectacle, i certificat del seu propietari que acrediti 
que està dotada dels elements necessaris d’acord amb la 
normativa sanitària per a realitzar evacuacions. Aquesta 
ambulància estarà present mentre duri l’espectacle.

h. Certificat expedit per una companyia d’assegurances, 
en què consti que l’organitzador ha subscrit una pòlissa 
d’assegurança d’accidents í responsabilitat civil per a la 
cobertura dels sinistres ocorreguts durant la celebració 
de l’espectacle, que haurà d’incloure com a mínim, les 
següents cobertures: 
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2. La comissió de bous estarà composta per un mínim 
de cinc aficionats qualificats. Aquests que, juntament 
amb l’expert taurí –que realitza tasques d’assistència 
tècnica a la comissió de bous– estaran presents durant 
tot l’espectacle i s’hauran d’identificar amb un braçalet 
o distintiu amb un color viu.

Les funcions de la comissió i de l’expert taurí són les de 
vetllar per l’ordre i la seguretat dels participants i retirar 
als menors de 14 anys que participin, així com aquells 
que manifestin qualsevol manca de condicions físiques 
per a participar-hi, tals com minusvalideses físiques, 
psíquiques, embriaguesa, intoxicació per drogues o 
qualsevol altra substància estupefaent.

També col·laboraran amb el personal sanitari per tal 
d’auxiliar a possibles ferits i atendran les recomanacions 
del director de l’espectacle i del veterinari.

Abans d’iniciar l’espectacle, comprovaran els elements 
constructius de places i barreres, a fi d’evitar que cap 
estructura, disposició o construcció, pugui causar lesió 
o dany als animals. Durant el transcurs de l’espectacle, 
vetllaran per tal d’evitar maltractaments i sofriments 
als animals.

Els membres de la comissió i l’expert taurí, poden 
requerir la intervenció del agents de l’autoritat, quan 
existeixi incompliment de les seves recomanacions i es 
consideri necessària la intervenció policial.

3. La direcció del festeig correspon a l’organitzador de 
l’espectacle, essent l’Alcalde del municipi com a sol-
licitant del mateix, aquell en qui recau la direcció, la 
qual podrà delegar en un altre regidor o funcionari de 
la policia local.

Per tal d’iniciar l’espectacle, la direcció ha de comprovar 
la presència de l’ambulància, del metge, l’expert taurí i 
els membres de la comissió de bous. No permetrà el seu 
inici fins que el veterinari no hagi realitzat l’acta inicial, 
excepte en el supòsit dels «encierros».

El director, pot requerir, per tal de complir amb les 
seves funcions, la intervenció dels agents de l’autoritat, 
quan existeixi incompliment de les seves recomanaci-
ons i es consideri necessària la intervenció policial.

El director de l’espectacle, té la potestat de requerir el 
ramader, per tal que faci intervenir el veterinari clínic 
que té contractat, si ho creu necessari, per lesió d’un 
animal.

Article 9. Característiques de les modalitats: 

En modalitat de bous a la plaça i els bous al carrer, 
la duració de participació de cada animal, no pot ser 
superior a 15 minuts.

En els bous al carrer s’ha de comprovar que no exis-
teix cap obstacle que dificulti el pas dels animals i dels 
participants.

En la modalitat de bou capllaçat, el recorregut serà prè-
viament desallotjat de qualsevol obstacle que pugui difi-
cultar el pas dels bous i dels participants, i s’informarà 
als veïns afectats pel recorregut, del pas de l’espectacle 
per aquell carrer. En cap cas es pot variar el recorregut 
prefixat, si no és per causa justificada. La duració mà-

Article 7. De les condicions de seguretat: 

1. El tancament del recinte disposarà d’una porta de 
fàcil accés per accedir l’ambulància i els serveis sa-
nitaris.

La construcció i els elements constructius de les pla-
ces i barreres, així com els materials utilitzats, hauran 
de disposar-se, i estructurar-se, de tal manera, que no 
existeixi perill de lesió o dany per a les persones i els 
animals.

2. S’habilitaran com a mínim dos corrals, que dispo-
saran d’un accés a fi de garantir la necessària mobilitat 
i condicions de seguretat, tant del ramader al triar els 
animals, com del veterinari alhora de fer els reconei-
xements. Els corrals també disposaran d’il·luminació 
adequada quan sigui necessari.

Els corrals han de reunir les condicions necessàries per 
tal d’assegurar el repòs i el benestar dels animals, han 
de disposar de subministrament d’aigua per poder-los 
refrescar, així com reunir les necessàries condicions 
d’higiene i desinfecció.

3. Per tal de garantir la seguretat dels participants, els 
animals que intervenen en l’espectacle, hauran de por-
tar clarament despuntades les banyes. Excepte els que 
siguin menors de dos anys, que sols els serà exigible 
quan impliquin un greu risc per a les persones.

No obstant així, el «bou cerril», per la seva naturalesa, 
podrà mantenir les banyes íntegres independentment de 
la seva edat. En aquest cas s’advertirà als participants 
que aquest animal s’exhibirà sense despuntar banyes.

El veterinari comprovarà l’estat de les banyes dels ani-
mals en la inspecció prèvia i declarant no útils per a 
l’espectacle, els que no compleixin el requisit anterior, 
i ho farà constar en l’acta prèvia. Excepcionalment en 
el cas dels «encierros», aquesta inspecció tindrà lloc 
en posterioritat a l’espectacle, essent responsable del 
compliment del què disposa aquest article, quant allò 
referent a les condicions dels animals, el ramader pro-
pietari dels mateixos.

Article 8. De les funcions dels organitzadors i 
controladors de l’espectacle 

1. El veterinari designat aixecarà una acta prèvia a l’es-
pectacle, en la que identificarà i inspeccionarà els ani-
mals, declarant no útils per a l’espectacle, els animals 
que no compleixin les garanties legals. El veterinari 
també inspeccionarà els corrals de la plaça, per tal de 
comprovar que reuneixin les mesures i condicions que 
recull l’article 7.2 i farà les recomanacions pertinents al 
director de l’espectacle.

En la modalitat de «bou embolat» i «bou capllaçat» serà 
necessari que el veterinari designat, aixequi acta final 
de reconeixement dels animals, en la qual declararà si 
algun animal ha sofert una lesió traumàtica o manifesta 
un signe de comportament patològic visible.

El veterinari designat, pot requerir al ramader, si ho 
considera oportú i davant d’una possible lesió de l’ani-
mal, la intervenció del veterinari clínic que aquest té 
contractat.
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b. L’incompliment de les mesures de seguretat establer-
tes per la normativa i en les autoritzacions així com el 
mal estat dels locals, instal·lacions o recorreguts que 
disminueixi greument el grau de seguretat exigible.

c. L’obertura d’instal·lacions destinades als espectacles 
taurins, la seva modificació substancial, canvi d’acti-
vitat sense la corresponent autorització sempre que els 
fets creïn situacions de greu risc per als animals, les 
persones o bens.

d. L’incompliment de les resolucions de prohibició i 
suspensió dels espectacles així com la seva celebració 
en instal·lacions clausurades o precintades

e. Realitzar un espectacle taurí per persones inhabilita-
des per a aquesta activitat durant el període de vigència 
de la sanció.

f. Negar l’accés als agents de l’autoritat als espais on 
es celebren els espectacles taurins així com impedir 
o obstaculitzar greument el compliment de les seves 
funcions d’inspecció.

g. La comissió de dues faltes greus en un any.

Són infraccions greus: 

a. L’omissió de les mesures d’higiene, salubritat o be-
nestar dels animals exigibles o el mal estat de les instal-
lacions o recorreguts on es desenvolupen els espectacles 
taurins.

b. No respectar les característiques de les modalitats 
detallades a l’article 9.

c. Incomplir les prohibicions especificades a l’article 
10.

d. Alterar fraudulentament les dades referents als ani-
mals.

e. Administrar als animals qualsevol substància que 
alteri el seu comportament o aptituds.

f. Suspendre l’espectacle sense justificació.

g. Celebrar l’espectacle sense la dotació reglamentària 
del personal implicat.

h. Posar en perill la seguretat i la integritat de la resta 
de participants.

i. Qualsevol de les infraccions previstes en l’article ante-
rior quan per la seva naturalesa, ocasió o circumstància 
no hagi de ser classificada com a greu.

h. L’omissió de dues faltes lleus en un any.

Són infraccions lleus: 

a. L’omissió de les mesures d’higiene exigibles o el mal 
estat de les instal·lacions que produeixin incomoditat 
manifesta

b. La manca de respecte o menyspreu al públic a la 
presidència o als membre d’organitzadors i controladors 
de l’espectacle, així com a les persones competents per 
a la inspecció, les persones actuants, les empreses orga-
nitzadores o ramaderes, el personal al servei d’aquestes 
i als animals.

xima de participació de cada animal no pot ser superior 
a 60 minuts.

En la modalitat de bou embolat, s’iniciarà el còmput de 
participació de cada animal en el mateix moment en 
que es talli la corda de subjecció. El temps màxim de 
l’exhibició serà de 30 minuts, però la durada de les boles 
de foc no ha de ser superior a 15 minuts.

El bou embolat i el bou capllaçat en el període d’estiu, 
es durà a terme en les franges horàries menys caloroses. 
S’evitarà la seva realització entre les 12 i 17 hores.

No obstant la duració prevista per a cada modalitat, es 
retirarà l’animal quan hi hagi evidents mostres d’esgo-
tament dels animals, o es detectin lesions. Correspondrà 
a la direcció, la decisió de donar-lo per finalitzat, que 
serà sempre atesa a petició del veterinari.

Article 10. Prohibicions: 

A part de les altres prohibicions que es deriven del con-
tingut d’aquest text: 

a. No es permet la participació de menors de 14 anys, 
que sols podran acudir com a espectadors.

b. No es permet la participació de persones que mostrin 
falta de condicions físiques o psíquiques per a partici-
par-hi, així com les que mostrin estat d’embriaguesa o 
intoxicació per drogues.

c. Es prohibeix l’ús de pals, punxes, descàrregues elèc-
triques innecessàries o elements similars contra els ani-
mals, així com el llançament d’objectes, o qualsevol al-
tra pràctica que suposi un maltractament de l’animal.

d. En cap cas no es pot utilitzar un animal, per partici-
par en un espectacle taurí, si no han transcorregut un 
mínim de 24 hores des de la seva ultima intervenció 
en qualsevol de les modalitats de l’article 4. S’exceptua 
d’aquest supòsit, per la seva naturalesa, l’exhibició del 
«bou cerril», el qual podrà participar solament en dues 
intervencions durant aquest termini.

e. No es permetrà la celebració de modalitats no deta-
llades a l’article 4, així com la introducció d’elements 
contraris a aquesta norma o combinació de dos moda-
litats en un mateix animal.

Article 11. Règim sancionador: 

Principis generals: 

1. Les infraccions en matèria de festes tradicionals amb 
bous es classifiquen en faltes molt greus, faltes greus i 
faltes lleus. Aquestes infraccions han d’ésser objecte de 
les sancions establertes per aquesta llei.

2. En tot allò que no estableix expressament aquest arti-
cle, s’han d’aplicar les normes de procediment sanciona-
dor aplicables per l’Administració de la Generalitat.

De les infraccions: 

Són infraccions molt greus: 

a. L’organització, pràctica o celebració d’espectacles 
taurins sense autorització administrativa, o incomplint 
les condicions de la mateixa quan hi hagin greus riscos 
per a l’animal, les persones o els bens.
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de reparació abans de finalitzar l’expedient sanciona-
dor.

De les persones responsables: 

1. Són responsables de les infraccions establertes per 
aquesta llei les persones físiques o jurídiques que in-
corren en les faltes que aquesta tipifica.

2. En el cas que la infracció sigui imputada a una perso-
na jurídica, en són responsables solidàries les persones 
físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direcció 
que hagin comès la infracció o que hi hagin col·laborat 
activament, que no acreditin haver fet tot el possible, 
en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que 
l’hagin consentit o que hagin adoptat acords que la pos-
sibilitin, tant si han cessat en llur activitat com si no.

De la prescripció i caducitat: 

1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; 
les faltes greus, al cap de dos anys, i les faltes lleus, al 
cap de sis mesos.

2. El termini de prescripció de les faltes es comença a 
comptar des que es cometen o des que l’Administració 
en té coneixement.

3. Les sancions per la comissió de faltes molt greus 
prescriuen al cap de tres anys; per la comissió de faltes 
greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes 
lleus, al cap d’un any.

4. Qualsevol actuació de l’Administració, coneguda pels 
interessats, amb la finalitat d’iniciar o impulsar el proce-
diment sancionador o d’executar les sancions interromp 
el termini de prescripció i se n’ha d’iniciar novament el 
còmput. El termini de prescripció torna a transcórrer 
si el procediment sancionador o d’execució resta aturat 
durant més d’un mes per una causa no imputable als 
presumptes responsables o infractors.

5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i se 
n’ha d’haver notificat la resolució en el termini màxim 
de nou mesos des que es va obrir, llevat que es doni 
alguna de les circumstàncies establertes per la legisla-
ció de règim jurídic de les administracions públiques 
i de procediment administratiu comú que comporti la 
interrupció del còmput. Un cop vençut aquest termini, 
es produeix la caducitat de les actuacions, d’acord amb 
el que estableix la dita legislació.

Dels òrgans sancionadors: 

Els òrgans de l’Administració de la Generalitat com-
petents per a exercir les potestats sancionadores que li 
atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i els serveis 
territorials del departament competent en matèria d’es-
pectacles públics i activitats recreatives.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les normes de rang igual o inferi-
or que contradiguin allò que estableix aquesta llei i en 
concret la Resolució de 12 de maig de 1989, sobre es-
pectacles i festes tradicionals amb bous.

c. El retràs en l’inci de l’espectacle respecte a l’hora 
anunciada.

d. La participació a l’espectacle de persones no auto-
ritzades.

e. L’incompliment de qualsevol tipus de requisit o prohi-
bició establerta a la present llei, no tipificat com a molt 
greu o greu o que estan tipificat com a tal per la seva 
naturalesa, ocasió o circumstància hagi de ser classificat 
com a lleu.

De les sancions

Sancions per faltes lleus.

Per les infraccions lleus s’imposarà la sanció de multa 
de 50 a 600 euros.

Sancions per faltes greus 

1. Per les infraccions greus podran imposar-se alterna-
tivament o acumulativa les següents sancions: 

a) Multa de 600 a 60.000 euros.

b) Inhabilitació per prendre part en espectacles amb 
bous per a un període de fins a dos anys.

2. Podrà decretar-se el comís dels elements emprats per 
cometre la infracció.

Sancions per faltes molt greus

Per les infraccions molt greus podran imposar-se alter-
nativament o acumulativa les següents sancions

a) Multa de 60.000 a 150.000 euros.

b) Inhabilitació durant un any per a l’exercici de l’acti-
vitat empresarial de ramaderia de bous i d’organització 
d’espectacles taurins.

De la graduació de les sancions: 

1. Per reglament s’han de precisar les conductes que 
constitueixen cada tipus de falta i fixar la mesura san-
cionadora que cal aplicar en cada cas.

2. La sanció imposada ha d’ésser sempre proporcionada 
a la gravetat dels fets i a les circumstàncies concretes 
de cada cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan sancionador 
ha de graduar l’aplicació de les sancions establertes per 
aquesta llei, motivant-ho expressament d’acord amb un 
o més d’un dels criteris següents: 

a) La gravetat i la transcendència social de la infrac-
ció.

b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat 
de les persones.

c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s’hagin 
ocasionat a les persones, als animals i als béns.

d) La reincidència, en el termini d’un any, en la co-
missió de faltes tipificades per aquesta llei, si així ho 
estableix una resolució ferma.

e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de 
la infracció.

f) La bona disposició manifestada per a complir les dis-
posicions legals, acreditada amb l’adopció de mesures 
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal·
lació	de	barreres	de	seguretat	de	for·
migó	al	tram	entre	els	enllaços	amb	les	
carreteres	C·251	i	C·1415c	de	la	ronda	
de	Granollers
Tram. 250-02286/08

Esmenes presentades
Reg. 61689 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 01.12.2009

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. 
61689)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar la redacció del projecte de condici-
onament de la ronda de Granollers entre l’enllaç amb 
la carretera de Cardedeu (C-251) i amb la carretera de 
la Roca (C-1415c).»

Disposicions finals 

Primera

S’autoritza el Govern i el conseller o consellera del de-
partament competent en matèria d’espectacles públics 
i activitats recreatives per a dictar els reglaments que 
calguin per a desenvolupar i aplicar aquesta llei.

Segona

Les quanties de les multes fixades per aquesta llei po-
den ésser revisades i actualitzades per disposició del 
Govern.

Tercera

S’ha d’aprovar, per decret, un reglament de desenvolu-
pament d’aquesta llei en el termini d’un any a comptar 
del dia que aquesta s’aprovi.

Quarta

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), i aquells preceptes el compliment dels quals 
exigeix la realització de despesa a càrrec dels Pressu-
postos de la Generalitat, produiran efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos correspo-
nent a l’exercici pressupostari immediatament posterior 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P de CiU; Francesc Sancho 
i Serena, diputat del G. P de CiU; Xavier Pallarès i 
Povill, diputat del G. P de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	restitu·
ció	del	servei	de	trens	de	llarg	recorre·
gut	amb	parada	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-02321/08

Esmenes presentades
Reg. 62608 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 01.12.2009

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. 
62608)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar la tasca de definició i concreció 
de la xarxa de rodalies del Camp de Tarragona pre-
vista com a desenvolupament del Pla de Transports de 
Viatgers de Catalunya i instar al Govern de l’Estat a 
redefinir els serveis de mitja i llarga distància entre les 
poblacions del Camp de Tarragona i Barcelona, pre-
nent en consideració tant la part convencional com la 
de l’alta velocitat.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	doblatge	
en	català	de	pel·lícules	en	tres	dimen·
sions
Tram. 250-02308/08

Esmenes presentades
Reg. 62485 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 24.11.2009

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. 
62485)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar impulsant accions per tal d’as-
segurar la versió en llengua  catalana dels films que 
es projecten en format digital 3D en el marc de la Llei 
del cinema de Catalunya, pròxima a ser debatuda al 
Parlament.»
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora·
ment	del	servei	ferroviari	entre	Reus	i	
Barcelona	i	entre	Reus	i	Tarragona	amb	
l’augment	de	la	freqüència	de	pas	o	de	
la	capacitat	dels	combois
Tram. 250-02325/08

Esmenes presentades
Reg. 62607 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 01.12.2009

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. 
62607)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a continuar la tasca de definició i concreció 
de la xarxa de rodalies del Camp de Tarragona pre-
vista com a desenvolupament del Pla de Transports de 
Viatgers de Catalunya i instar al Govern de l’Estat a 
redefinir els serveis de mitja i llarga distància entre les 
poblacions del Camp de Tarragona i Barcelona, pre-
nent en consideració tant la xarxa convencional com 
la d’alta velocitat.»

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	carreteres	T·700	
i	TV·705	entre	Prades	i	Vilanova	de	Pra·
des
Tram. 250-02322/08

Esmenes presentades
Reg. 62609 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 01.12.2009

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. 
62609)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que un 
cop estiguin acabades les obres del condicionament de 
la carretera que a des de Coll d’Alberca fins a Prades, 
que actualment estan pendents de Declaració d’Impacte 
Ambiental del seu estudi informatiu, es procedeixi a 
l’inici de la redacció de l’estudi informatiu del condici-
onament de l’esmentada TV-7005.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi·
litació	dels	arcs	del	castell	de	Sant	Fer·
ran,	de	Figueres	(Alt	Empordà)
Tram. 250-02341/08

Esmenes presentades
Reg. 62696 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 24.11.2009

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. 
62696)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat la inclusió 
dins les actuacions a efectuar per ACESA a càrrec de 
1% cultural, la millora ambiental i paisatgística de 
l’aqüeducte i, si fos possible, a restauració dels Arcs 
del Castell de Sant Ferran.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’extensió	
del	servei	de	rodalia	de	la	línia	3	de	Ren·
fe	fins	a	Ripoll
Tram. 250-02329/08

Esmenes presentades
Reg. 62722 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 01.12.2009

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. 
62722)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant RENFE 
per:

1. Accelerar les previsions del Pla de Transport de Vi-
atgers per tal d’ampliar l’oferta de viatges de la línia 
Barcelona-Puigcerdà amb la incorporació de dos trens 
semidirectes al dia amb parada a Ripoll, un d’anada al 
matí i un altre de tornada al vespre.

2. Millorar la resta del servei de la línia Barcelona-
Puigcerdà per a aconseguir fer el trajecte en un temps 
aproximat de dues hores.»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	partida	pressupostària	del	Depar·
tament	d’Educació	destinada	al	paga·
ment	compensatori	pel	transport	esco·
lar	no	obligatori	a	Castelló	d’Empúries	
(Alt	Empordà)
Tram. 250-02419/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continuï·
tat	de	la	planta	de	Lear	a	Roquetes	(Baix	
Ebre),	sobre	la	formació	dels	treballa·
dors	acomiadats	i	sobre	la	tramitació	i	
l’execució	de	les	infraestructures	pen·
dents	a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02421/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	d’aprovació	del	
Mandat	marc	del	sistema	públic	audio·
visual
Tram. 250-02393/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63225).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi·
ficació	del	procediment	d’adjudicació	
d’herències	intestades	a	la	Generalitat
Tram. 250-02417/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’autorit·
zació	d’una	prova	experimental	sobre	
la	selectivitat	del	vesc	per	a	la	captura	
d’ocells	que	inclogui	la	captura	del	tord	
a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02418/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.



Núm. 590 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de desembre de 2009

69

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
pressupostària	necessària	per	a	aten·
dre	la	preservació	i	la	millora	de	les	fin·
ques	agràries	i	forestals	incloses	en	la	
Xarxa	Natura	2000
Tram. 250-02425/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti·
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI·660	entre	
la	Bisbal	de	l’Empordà	i	Calonge
Tram. 250-02427/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti·
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI·664	entre	
Cruïlles,	Monells,	Sant	Sadurní	de	l’Heu·
ra	i	Cassà	de	la	Selva
Tram. 250-02428/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establiment	
del	criteri	de	preu	final	amb	l’impost	so·
bre	el	valor	afegit	inclòs	en	els	procedi·
ments	de	contractació	pública	quan	inter·
vinguin	licitadors	exempts	de	tributació	
de	l’impost	sobre	el	valor	afegit
Tram. 250-02422/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi·
ficació	de	l’Ordre	IRP/352/2009,	sobre	
l’obligació	dels	establiments	d’hosta·
latge	de	remetre	a	la	Direcció	General	
de	la	Policia,	per	mitjans	telemàtics,	la	
informació	relativa	a	l’estada	de	les	per·
sones	que	s’hi	allotgen
Tram. 250-02423/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	Solsonès	amb	un	helicòpter	durant	
els	mesos	d’estiu
Tram. 250-02437/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’avalua·
ció	de	l’impacte	ambiental	causat	en	els	
ecosistemes	de	la	Noguera	de	Cardós	i	
la	Noguera	Pallaresa	pel	buidatge	de	la	
presa	de	Tavascan,	al	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02438/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reober·
tura	de	l’escola	de	Gombrèn	(Ripollès)	
per	al	curs	2010·2011
Tram. 250-02442/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	al	millorament	del	Parc	
Agrari	del	Baix	Llobregat
Tram. 250-02429/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora·
ment	i	l’adequació	de	les	instal·lacions	
de	l’oficina	de	correus	i	telègrafs	de	Pi·
neda	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-02430/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti·
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Maresme
Tram. 250-02431/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	presen·
tació	al	Parlament	d’un	projecte	de	llei	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 250-02445/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi·
ment	d’una	línia	d’ajuts	als	agricultors	
del	sector	de	l’olivera	de	les	Terres	de	
l’Ebre	i	sobre	l’establiment	d’autoritza·
cions	de	caça	de	les	espècies	d’ocells	
que	afecten	aquest	sector
Tram. 250-02446/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’un	centre	d’educació	infantil	i	primà·
ria	i	d’un	institut	d’educació	secundària	
per	al	curs	2010·2011	a	la	zona	sud	de	
Girona
Tram. 250-02443/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	places	a	 les	escoles	
d’adults	de	Girona,	Salt	(Gironès),	Bla·
nes,	Lloret	de	Mar	(Selva)	i	Olot	(Garrot·
xa)	per	al	curs	2009·2010
Tram. 250-02444/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63243), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63249).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2009.
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integrat per camions de la brossa, cotxes de manteni-
ment, vehicles dels empleats, grues, camions que porten 
materials per la construcció del CTR, entre d’altres. Tot 
plegat, fa que aquest punt de la xarxa viària, amb moltes 
zones humides i obagues, sigui especialment perillós.

És imprescindible, doncs, que es resolgui aquesta ano-
malia i que es procedeixi de manera immediata a con-
nectar els punts de llum ja instal·lats.

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 les actuacions necessàries per tal de connectar de 
manera immediata tots els punts de llum, tant interiors 
com exteriors, del túnel de Coll Cardús de la C-58, en el 
terme municipal de Vacarisses (Vallès Occidental).»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G.P de CiU Diputat del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	reduir	la	contaminació	
acústica	a	la	carretera	C·234,	a	Gavà
Tram. 250-02502/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 63034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, 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 de motius

El soroll i la contaminació acústica és una de les prin-
cipals causes de malestar als veïns de les ciutats i en els 
indrets propers a importants vies de comunicació ter-
restre amb una forta densitat de trànsit. A més, aquesta 
és la causa d’alteracions molt comunes com l’estrès o 
l’insomni.

Hi ha indrets on l’afectació per el soroll és especialment 
rellevant, ja que el nivell de soroll és especialment alt, i 
perquè degut a l’ordenació urbanística del territori, hi ha 
habitatges que es troben molt pròxims a infrastructures 
amb una gran activitat que necessàriament comporta 
una molèstia per als propietaris d’aquests habitatges.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conne·
xió	dels	punts	de	llum	del	túnel	de	coll	
Cardús	de	la	carretera	C·58,	a	Vacaris·
ses	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02501/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62960 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

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 connexió dels 
punts de llum del túnel de coll cardús de la 
carretera c-58 al municipi de vacarisses (vallès 
occidental)

Exposició de motius

La carretera C-58, en el seu tram comprès entre Ter-
rassa i Vacarisses, registra una intensitat important de 
vehicles, per bé que en paral·lel hi circula l’autopista 
C-16. Hi ha tres raons bàsiques que expliquen per què 
no s’ha produït un transvasament de trànsit entre amb-
dues vies: el preu del peatge, la inexistència d’accessos 
a la C-16 a l’altura de Vacarisses des de Terrassa i cap a 
Terrassa i el dipòsit controlat de residus de Coll Cardús, 
actualment en fase de transformació en un Centre de 
Tractament i Reciclatge (CTR), que genera un volum 
significatiu de camions de recollida de residus.

En el punt quilomètric 28.200 de la C-58 hi ha el tú-
nel de Coll Cardús, d’una longitud aproximada de 80 
metres, a poca distància de l’encreuament d’accés del 
dipòsit controlat de residus. El túnel està equipat amb un 
rengle continu de fars a l’interior que abasta tota la seva 
longitud. A l’exterior, hi ha dotze punts de llum, dis-
posats a les dues entrades, amb jocs de tres unitats per 
banda. Sorprenentment, aquests focus mai no han estat 
operatius. De fet, en el moment en què es van instal·lar, 
hi havia la pretensió que la seva alimentació elèctrica es 
fes des de l’abocador. Tanmateix, els responsables del 
dipòsit no hi van accedir adduint que aquest equipament 
generava la seva pròpia electricitat.

Des del punt de vista orogràfic, s’ha d’assenyalar que en 
aquest punt, el més alt del municipi de Vacarisses, és on 
durant l’hivern la boira pren la seva màxima densitat. 
Tot just i anant en direcció a Terrassa, a la sortida del 
túnel hom troba un revolt molt tancat amb un angle 
d’uns 60º cap a l’esquerra que coincideix amb l’entrada 
i sortida de l’abocador, sense cap mena d’il·luminació 
i amb un trànsit notable en qualsevol moment del dia, 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
creada	per	l’anunci	de	tancament	del	
centre	productiu	de	Lear	a	Roquetes	
(Baix	Ebre)
Tram. 250-02503/08

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. 63059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent, amb la sol·licitud expressa que 
sigui tramitada en el Ple

proposta de resolució sobre situació creada per 
l’anunci de tancament de lear de seu centre pro-
ductiu a roquetes

Exposició de motius

L’anunci de tancament de l’empresa LEAR a Roquetes 
ha provocat un fort impacte social i territorial.

Com antecedents, cal indicar que més enllà de la cri-
si econòmica actual i el seu impacte sobre LEAR i el 
sector de l’automoció, la matriu de l’empresa es troba 
en suspensió de pagaments i no existeixen projectes per 
posar al mercat noves produccions de més valor afegit 
que reemplacin a les actuals.

A la vegada, la planta de Roquetes ha tingut els darrers 
anys com a principal client a SAAB, empresa sueca 
que s’ha vist afectada per la suspensió de pagaments de 
General Motors i que està en procés de venda.

Davant d’aquesta situació els grups sotasignats presen-
ten la següent: 

Proposta de resolució

Primer

El Parlament manifesta la seva preocupació per la difí-
cil situació que genera la decisió de LEAR de tancar el 
seu centre productiu a Roquetes.

Segon

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Actuar potenciant les capacitats productives de les 
Terres de l’Ebre per a generar i atreure nous projectes 
empresarials.

Un d’aquests casos és en el que es troben alguns veïns 
del municipi de Gavà (Baix Llobregat). I en concret, 
els que tenen els seus habitatges pròxims a la carrete-
ra C-234. Aquesta via té un pas elevat que està situat 
juntament al carrer Joan Carles I d’aquesta població. 
Donada la proximitat, l’elevat trànsit que diàriament 
circula per aquesta carretera ocasiona greus molèsties 
als veïns d’aquesta zona.

Des de fa temps, els veïns d’aquesta zona de Gavà, ve-
nen reclamant la instal·lació de pantalles acústiques, 
així com altres actuacions amb l’objectiu de reduir la 
contaminació acústica que el pas elevat de la C-234 
produeix. La Generalitat davant les queixes dels veïns, 
durant l’any 2005 va realitzar estudis i mesures que van 
sobrepassar els valors d’atenció per una zona de sensi-
bilitat moderada. Mentre per aquesta zona, els valors 
s’han de situar en 68 dB (A) pel diürn i 63 db (A), els 
resultats van ser 71.5 dB (A) pel període diürn i 65.5 
dB (A) pel nocturn.

Davant aquests resultat, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, en un document dirigit a 
l’Associació de Veïns i Cultural Àusias March de maig 
de 2007 va manifestar que s’havia impulsat un projecte 
de mesures correctores d’impacte acústic. D’això fa més 
de dos anys, i encara en aquesta via no s’han instal·lat 
cap mesura per reduir l’impacte acústic que produeix 
el trànsit rodat de la C-234. 

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 de Catalunya a instal·lar pantalles acústiques en 
el pas elevat de la C-234 al terme municipal de Gavà, 
així com executar les obres necessàries en el ferm de 
la calçada d’aquesta via per recobrir-lo amb ferm sono-
reductor tipus microaglomerat, durant l’any 2010, per 
tal de reduir la contaminació acústica que produeix el 
trànsit rodat d’aquesta via.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet Navarro 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	per	a	solucionar	el	problema	
de	la	pudor	que	genera	la	depuradora	
d’aigües	residuals	de	Cambrils	(Baix	
Camp)
Tram. 250-02504/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 63075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i 
Vivas, Santi Rodríguez i Serra i Eva García Rodríguez, 
diputats i diputada, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser substan-
ciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

Des de fa molts anys els veïns de Cambrils es quei-
xen de les males olors que provenen de la depuradora 
d’aigües residuals situada al municipi, i que es produ-
eixen puntualment en determinades èpoques de l’any. 
Enguany, l’absència de pluges en els mesos d’estiu i la 
forta calor han agreujat el problema.

La pròpia Generalitat té prevista unes obres d’amplia-
ció necessàries per a les instal·lacions de la depurado-
ra, projectada per al període 2010-2014, tot i que en el 
projecte de llei de pressupostos de 2010 no figura cap 
partida dedica a aquest concepte.

Al llarg del mes d’octubre de 2009, el Consistori de 
Cambrils ha tractat el tema i n’ha debatut algunes pos-
sibles solucions, ja que es pretén que la situació es re-
solgui el més ràpidament possible, donat que les males 
olors estan afectant tant als ciutadans com al turisme 
local.

A més, l’empresa gestora de la depuradora, Secomsa, 
ha valorat positivament la possibilitat de portar enda-
vant alguna de les idees plantejades. En aquesta línia, 
la companyia ha enviat un conjunt de propostes de so-
lucions a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè 
dugui a terme les obres necessàries per acabar amb el 
problema.

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 iniciar durant el primer trimestre de 2010 les 
obres necessàries per tal de solucionar el problema de 

2. Que en l’àmbit laboral, el Departament de Treball 
com a autoritat laboral i en l’exercici de les seves fun-
cions, continuï vetllant per l’estricte compliment de 
la normativa així com que el possible tancament vagi 
acompanyat d’un pla social proporcional a l’impacte 
sobre el territori i les persones.

3. Continuar intensificant les mesures de l’àmbit de la 
formació professional ocupacional o continua, millorant 
la formació tècnica per afavorir la capacitat d’adaptar-se 
de les persones als canvis productius.

4. Impulsar un Pla d’iniciatives del Govern per a les 
Terre de l’Ebre atenent a les següents mesures: 

a) Continuar reforçant el teixit econòmic i, per extensió, 
el nivell d’ocupació de la zona tot promovent les poten-
cialitats endògenes que té.

b) Seguir avançant en la diversificació de l’activitat 
econòmica i productiva de la zona, continuant el des-
plegament del sector serveis engegat, especialment els 
relacionats amb les persones i les empreses, i també en 
l’àmbit del turisme d’interior.

c) Continuar donant suport al teixit empresarial habili-
tant un paquet d’ajuts econòmics d’interès baix tant per 
a inversió com per al circulant.

d) Continuar treballant activament per tal d’incremen-
tar la implantació de noves inversions empresarials a la 
zona, prioritzant la implantació d’inversions d’alt im-
pacte, econòmicament i tecnològicament sòlides, que 
creïn ocupació o ajudin a mantenir-ne. Promoure la di-
namització econòmica en col·laboració amb els agents 
econòmics i socials i administracions de la zona.

e) Accelerar l’execució dels projectes previstos a les 
comarques de l’Ebre en l’àmbit de les infraestructures, 
recerca i innovació, que han de millorar la seva situa-
ció competitiva per als projectes industrial que s’estan 
desenvolupant i millorar les condicions per a futures 
implantacions empresarials.

5. Instar el Govern de l’Estat a: 

a) Executar el projectes d’obres en infraestructures de 
la seva titularitat previstes als Pressupostos Generals 
de l’Estat.

b) Dotar dels serveis necessaris i que son de la seva 
competència, el sòl industrial per millorar la competi-
tivitat de les comarques de l’Ebre.

c) Accelerar la tramitació dels projectes en infraestruc-
tures de la seva titularitat.

d) Impulsar el corredor ferroviari del Mediterrani –tant 
d’alta velocitat com de mercaderies– garantint la con-
nexió d’aquest amb les Terres de l’Ebre.

e) Dotar i executar, en l’àmbit de les seves competènci-
es, inversions destinades a industrialitzar i diversificar 
l’activitat econòmica de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-Cpc; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP Esquerra; Dolors Camats 
i Luis, portaveu GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a recuperar la normalitat en els horaris d’atenció 
del dispensari d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) amb 
l’assignació d’un metge o metgessa fixa que atengui re-
gularment els pacients d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2009

Dolors Montserrat Belén Pajares

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres·
sió	de	les	barreres	arquitectòniques	a	
l’estació	del	tren	de	Sant	Andreu	de	Lla·
vaneres	(Maresme)	i	el	millorament	de	
l’accessibilitat	des	de	la	platja	i	la	car·
retera	N·II
Tram. 250-02506/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 63106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

Actualment s’estan duent a terme obres de millora en 
estacions de ferrocarril del nostre país. En concret, a 
l’estació de Sant Andreu de Llavaneres, encara no s’han 
realitzat obres de millora. En aquest sentit, es fa del 
tot necessari implementar la supressió de barreres ar-
quitectòniques a dins de la mateixa estació i millorar 
l’accessibilitat i mobilitat en els vagons.

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 Gene-
ralitat a requerir a Adif la total supressió de les barreres 
arquitectòniques a l’estació de ferrocarril de Sant An-
dreu de Llavaneres (Maresme) i a millorar la seva l’ac-
cessibilitat des de la platja i des de la carretera N-II.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU

males olors que genera la depuradora d’aigües residuals 
situada a Cambrils (Baix Camp).

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

Dolors Montserrat; Rafael Luna; Santi Rodríguez; Eva 
García

Proposta	de	resolució	sobre	l’assigna·
ció	d’un	metge	o	metgessa	fix	al	dis·
pensari	d’Olesa	de	Bonesvalls	(Alt	Pe·
nedès)
Tram. 250-02505/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 63091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Belén Pajares i Ribas, diputada, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenta la següent Proposta de 
resolució per tal de ser substanciada a la Comissió de 
Salut: 

Exposició de motius

El dispensari municipal d’Olesa de Bonesvalls (Alt Pe-
nedès) fa dos mesos que pateix problemes en quant a 
l’irregularitat dels horaris i la rotació dels metges que 
hi presten atenció.

Fins l’estiu de 2009, el dispensari obria els dilluns, di-
mecres i dijous de 9 a 14 hores i els divendres de 13 a 
14 hores. La metgessa que hi visitava acostumava a ser 
sempre la mateixa el que contribuïa a tenir una millor 
relació i coneixement de la casuística de cada pacient 
per part del metge i una major confiança per part dels 
pacients.

Actualment, per diversos problemes, l’horari previst del 
dispensari no es compleix i els habitants d’Olesa de Bo-
nesvalls no saben del cert quins dies hi haurà un metge 
que visiti en el dispensari. Tanmateix, quan acudeix un 
metge a visitar, cada cop és un de diferent, el que fa que 
els metges no tinguin coneixement de la situació dels 
pacients, ni els pacients tinguin una relació de confiança 
amb el metge.

Aquesta situació fa que el municipi hagi perdut la quali-
tat de l’atenció mèdica que fins ara venia gaudint, espe-
cialment per a una població on hi ha gran quantitat de 
gent gran que els desplaçaments al metge més proper a 
Vilafranca no els és fàcil per la distancia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	repre·
sa	dels	tràmits	per	a	disposar	d’un	nou	
centre	d’ensenyament	infantil	i	primari	
a	Can	Claramunt,	a	Piera	(Anoia)
Tram. 250-02508/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Irene Rigau i Oliver, i 
Joan Raventós i Pujadó, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, fent ús del que disposen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent Proposta de resolució: 

Exposició de motius

Al Ple de l’Ajuntament de Piera del dia 30 de gener de 
2008, el grup municipal de CiU va presentar una moció 
per tal d’accelerar les tramitacions per a la construcció 
del nou CEIP a Can Claramunt, proposta que va ser 
rebutjada.

Atès que en l’anterior legislatura municipal es va apro-
var, en el Ple de l’Ajuntament de Piera del dia 28 de 
febrer de 2007, iniciar els tràmits per a disposició del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
d’un solar de 7.045m2,

Vistos els avantatges que s’han obtingut amb el CEIP de 
Can Canals, tant per la qualitat de l’ensenyament com 
per la millora social, com a factors de cohesió entre els 
veïns dels barris, 

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 Genera-
litat a que es reprenguin els tràmits per tal que pel curs 
2010-2011 es pugui disposar d’un mou CEIP a Can Cla-
ramunt, que doni serveis als barris de Can Claramunt, 
Can Bou i Castell de la Ventosa, a Piera (Anoia)

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Irene 
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU; Joan Raventós 
i Pujadó, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
a	la	preservació	de	la	Pilona	de	Malgrat	
de	Mar	(Maresme)	com	a	icona	de	la	po·
blació
Tram. 250-02507/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

La Pilona és una plataforma marítima, situada a la platja 
de l’espigó de Malgrat de Mar, que cal considerar com 
un bé material que es va gestar i construir per fructificar 
l’economia i testimoniar l’activitat minera de la població 
entre els anys 1909-1914, ara fa cent anys.

Atès que geogràficament i paisatgísticament és un re-
ferent visual i avui s’ha convertit en un símbol local i 
únic de la vila de Malgrat de Mar

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 Gene-
ralitat a donar el suport necessari per tal de preservar 
la Pilona de Margat de Mar (Maresme) com a icona 
d’aquesta població.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	carril	bici	del	nucli	urbà	a	l’estació	
del	tren	de	Santa	Maria	de	Palautordera	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02510/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 63112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial 

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

L’ús i el desplaçament urbà i també interurbà de la bi-
cicleta - amb totes les garanties de seguretat - presenta 
moltes virtualitats des de molts punts de vista. Per això 
i d’una manera transversal, una de les prioritats de les 
diferents institucions públiques ha de ser justament la de 
posar les condicions i les infraestructures que ho afavo-
reixen de manera capil·lar al conjunt de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya, en tant que la primera 
institució del país, no sols ho ha d’impulsar sinó que a 
més ho ha de liderar i crear les condicions favorables 
per tal que cada aquest fenomen d’ús i desplaçament en 
bicicleta sigui cada cop més present i més arrelat, i amb 
les màximes de garanties de seguretat.

Una de les demandes de molts veïns del municipi de 
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) és la de 
fer un carril bici des del nucli urbà fins a l’estació de 
tren, la qual es troba força allunya del mateix. Aquesta 
actuació relligaria molts aspectes positius tant de foment 
de l’ús de la bicicleta com del transport públic. Una ac-
tuació d’aquestes característiques requereix del suport i 
la implicació més enllà de la pròpia municipal.

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 participar i a liderar, amb totes les parts i 
institucions implicades, l’execució d’un carril bici des 
del nucli urbà de Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Oriental) fins a l’estació del tren.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2009

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	planifi·
cació	de	la	Formació	Professional	amb	
relació	a	l’article	5.2	de	la	Llei	d’Educa·
ció
Tram. 250-02509/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’educació i Universi-
tats 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny 
i Torroella, i Irene Rigau i Oliver, diputades 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 nombre d’alumnes que aquest curs han quedat sense 
plaça per poder cursar cicles formatius de Formació 
Professional és la demostració de la manca de previsió 
del Govern i d’un deficient sistema de planificació de 
la Formació Professional, que hauria de donar resposta 
adequada i eficient a les necessitats del país en el seu 
contingut.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a resoldre 
definitivament l’aplicació d’un sistema de planificació 
de la Formació Professional en el seu conjunt que, tot 
respectant l’establert a l’article 5.2 de la Llei d’Educació 
i utilitzant els mecanismes ja existents de manera eficaç 
i eficient, donin resposta a les necessitats tant indivi-
duals com territorials i de sector i permetin afrontar el 
futur amb garanties.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; Ma-
ria Rosa Fortuny i Torroella, diputada del G. P. de CiU; 
Irene Rigau i Oliver, diputada del G. P de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	prioritza·
ció	de	les	obres	per	a	garantir	la	segure·
tat	en	els	accessos	de	la	carretera	C·17	
a	Aiguafreda	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02512/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 63115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

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 seguretat vial ha de ser una prioritat de tota acció 
pública en benefici de tots els ciutadans. A banda de 
la construcció de noves infraestructures viaries, la mi-
llora i modificació dels trams de carreteres amb més 
risc d’accidents ha de ser una constant de les diverses 
administracions titulars de les carreteres.

El govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar 
per la màxima seguretat de totes les vies del territori 
català, ja sigui mitjançant una clara política d’inversi-
ons de millora en les carreteres de la seva titularitat o 
bé instant i promovent que les altres administracions 
publiques inverteixin en la seguretat de les vies que són 
de llur titularitat.

A la carretera C-17 un dels accessos que resulta més pe-
rillosos, són les entrades i sortides al municipi d’Aigua-
freda (Vallès Oriental). L’accidentalitat en els mateixos 
és molt alta. Es dona la particularitat que cap dels dos 
accessos es troben dins el terme municipal d’aquest mu-
nicipi i, per tant, se li fa difícil emprendre directament 
actuacions efectives al mateix.

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 Gene-
ralitat a prioritzar les obres que permetin garantir en 
poc temps d’una major seguretat als actuals accessos 
des de la carretera C-17 al municipi d’Aiguafreda (Va-
llès Oriental).

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2009

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	prioritza·
ció	de	les	actuacions	per	al	millorament	
de	la	seguretat	del	tram	de	la	carretera	
C·17	entre	Tagamanent	i	Aiguafreda
Tram. 250-02511/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial 

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 seguretat vial ha de ser una prioritat de tota acció 
pública en benefici de tots els ciutadans. A banda de 
la construcció de noves infraestructures viaries, la mi-
llora i modificació dels trams de carreteres amb més 
risc d’accidents ha de ser una constant de les diverses 
administracions titulars de les carreteres.

El govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar 
per la màxima seguretat de totes les vies del territori 
català, ja sigui mitjançant una clara política d’inversi-
ons de millora en les carreteres de la seva titularitat o 
be instant i promovent que les altres administracions 
publiques inverteixin en la seguretat de les vies que són 
de llur titularitat.

L’excessiva lliscositat del paviment de la carretera C-17 
en el tram entre Tagamanent i Aiguafreda (Vallès Ori-
ental) és causa d’una gran accidentalitat.

Així ho reconeixen els mateixos informes dels propi 
cos dels Mossos d’Esquadra. En aquest tram concret 
des de fa anys no s’ha efectuat cap actuació de millora 
significativa. També la seva senyalització defectuosa ha 
estat objecte de moltes queixes per part de molts ciuta-
dans i institucions.

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 Generali-
tat a prioritzar la realització de les actuacions necessàries 
per tal de millorar la seguretat del tram de la carretera 
C-17 entre Tagamanent i Aiguafreda (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2009

Oriol Pujol I Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CIU Diputat del G. P. de CIU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
les	accions	per	a	garantir	una	major	pre·
sència	dels	mossos	d’esquadra	a	Car·
dedeu	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02514/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana 

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

El desplegament efectiu dels Mossos d’Esquadra ha su-
posat un clar benefici en tots els ordres al nostre país. 
Tot i això, i per l’assumpció de les competències que 
li són encomanades, i d’un temps cap aquí, diversos 
ajuntaments i veïns han expressat la seva inquietud per 
la poca i irregular presència d’aquest cos a Cardedeu 
(Vallès Oriental).

En aquest municipi s’ha constatat, des de fa un temps 
prou important, l’escassa presència d’efectius del cos 
de Mossos d’Esquadra, fins i tot en esdeveniments que 
apleguen una multitud molt important de persones pel 
que és el municipi.

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 Genera-
litat a impulsar les accions necessàries que garanteixin 
una major presència del cos dels Mossos d’Esquadra, 
en el desenvolupament de les tasques que els hi són 
pròpies, al municipi de Cardedeu (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2009

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	priorit·
zació	de	les	obres	de	l’edifici	del	CEIP	
Lledoner	de	Granollers	(Vallès	Oriental)	
per	a	garantir·ne	la	seguretat
Tram. 250-02513/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 63116 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’educació i Universi-
tats 

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 seguretat dels edificis educatius ha de ser una priori-
tat permanent, i per això totes aquelles obres vinculades 
a la mateixa han d’esdevenir prioritàries pel risc que 
poden comportar.

L’AMPA del CEIP Lledoner de Granollers ha fet arri-
bar al departament d’Educació la seva preocupació per 
l’estat del porxo de l’edifici escolar després de què ha-
vent passat molt temps d’ençà unes ventades molt fortes, 
encara no s’han arrenglat moltes plaques de ferro que 
han quedat malmeses.

Des del departament d’Educació s’esgrimeix que aques-
ta competència no és seva sinó que correspon a ICF 
Equipaments. Molts pares i mares assisteixen perplexes 
en veure com aquesta derivació de responsabilitats es 
concreta en la no realització de les obres, essent però un 
tema que afecta a la seguretat de la instal·lació escolar, 
amb els efectes i els resultats que això pot comportar.

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 Gene-
ralitat a prioritzar de manera precisa la realització de 
les obres necessàries a l’edifici del CEIP Lledoner de 
Granollers (Vallès Oriental) per tal de garantir-ne la 
seva seguretat.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CIU Diputat del G. P. de CIU
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necessàries tant les referides a millorar els seus aca-
bats, com les referides a reparar els danys i els efectes 
negatius d’ordre intern que les mateixes hagin pogut 
ocasionar en aquesta zona i en aquests municipis.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CIU Diputat del G. P. de CIU

Proposta	de	resolució	per	al	traspàs	de	
la	carretera	LV·5223,	d’accés	a	Llesuí	
(Pallars	Sobirà),	a	la	Generalitat
Tram. 250-02516/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

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 per a traspassar la car-
retera LV-5223, de Llessui, a la Generalitat de 
Catalunya.

Exposició de motius

La carretera popularment coneguda com de Llessui, la 
LV-5223, parteix de la C-13 a la sortida de Sort cap a 
Rialp.

De fet, aquesta via comunica la carretera que segueix el 
riu Noguera Pallaresa amb els pobles de la Vall d’Àssua 
de la Bastida, Altron, Sorre, Bernui i Llessui, mitjançant 
el ramal LV-5224 comunica amb el poble d’Olp, i pel 
ramal LV-5225 amb el de Seurí, mentre que mitjançant 
carreteres locals comunica amb els pobles de Caregue, 
Escàs, Surp, Rodés i amb la carretera LV-5222, que 
mena als pobles de Pujalt, Castellviny, Enviny, Llar-
vent, Montardit de Dalt i Bressui, nuclis aquests que 
constitueixen el Batlliu de Sort.

La LV-5223, doncs, porta des del fons de la vall fins a 
Llessui, el nucli més elevat de la Vall d’Àssua, que amb 
el fictici nom de Torena protagonitza la notabilíssima 
novel·la Les veus del Pamano, de l’escriptor de Terrassa 
Jaume Cabré, que ha inspirat la minisèrie homònima 
recentment emesa per TV3.

La Vall d’Àssua és un dels espais pirinencs més prestigi-
osos, pel seu patrimoni natural i els seus paisatges, entre 
els quals podem destacar els espais inclosos a la zona 
perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici del Monsent de Pallars, els Estanys de 
Mainera i la finca de 1.400 hectàrees anomenada Serra 
de Rei, i per la tipologia dels seus poblets, amb una 
estructura i personalitat molt acusades.

Proposta	de	resolució	sobre	el	repara·
ment	dels	danys	ambientals	i	els	acces·
sos	entre	nuclis	urbans	en	el	tram	de	
la	carretera	C·17	entre	la	Garriga	i	Ai·
guafreda
Tram. 250-02515/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial 

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 realització de grans obres d’infraestructures viàries 
no ha d’estar renyida amb la compatibilitat i sensibilitat 
de les necessitats i realitats dels indrets per on travessen 
les mateixes. Cal una especial cura respecte els efectes i 
els canvis que pot produir a nivell local, i més si es trac-
ta de municipis que per la seva dimensió, el seu marge 
d’actuació i de despesa, es pot veure molt limitat.

Al llarg d’aquests anys s’han anat efectuant obres de 
millora a la carretera C-17 en el tram entre els municipis 
de la Garriga i Aiguafreda (Vallès Oriental).

Tot i que l’objectiu compartit de les obres han estat mi-
llorar-ne, en termes generals, el seu traçat per garan-
tir-ne una major seguretat d’aquesta via, molts veïns i 
institucions d’aquest indret s’han fet ressó, dels danys 
que directament o indirectament ha generat l’execució 
de les mateixes, i les variacions que sobre el projecte 
inicial s’han anat efectuant.

En concret, les demandes del tot justificades fan referèn-
cia a aspectes referits als efectes sobre els camins fluvi-
als (principal via d’ús social) accessos entre els propis 
nuclis dels municipis, obres que poden incrementar el 
risc d’inundabilitat en cas de riuades, la no connectivitat 
ecològica entre el vessant Montseny i el vessant cingles 
de Bertí, l’oblit de moltes millores ambientals a l’entorn 
de les obres executades etc.

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 Gene-
ralitat a efectuar i a participar, d’acord amb els ajunta-
ments i entitats de la zona afectada per les obres a la 
carretera C-17, en el tram entre la Garriga i Aiguafreda 
(Vallès Oriental), en la realització de les actuacions 
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Considerant que és necessària la coordinació de les di-
ferents administracions per a fer una gestió més econò-
mica i més eficient del servei públic.

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 Genera-
litat a, mitjançant la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a 
estudiar amb la Diputació de Lleida els acords que cor-
respongui per arribar a la cessió de la carretera LV-5223, 
d’accés a Llessui, a la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIó PER A ENCO-
MANAR UN INFORME A LA SINDICATURA 
DE COMPTES O ALTRES ACTUACIONS

Proposta	de	resolució	d’encàrrec	a	la	
Sindicatura	de	Comptes	de	l’elabora·
ció	d’un	informe	de	fiscalització	rela·
tiu	a	l’Ajuntament	de	Moià	(Bages)	i	a	
l’empresa	municipal	MoiàFutur,	corres·
ponents	als	exercicis	2006,	2007	i	2008
Tram. 253-00004/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 63029 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

Procediment: l’establert als articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 168.2 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe 
de fiscalització relatiu a l’ajuntament de Moià i 
a l’empresa municipal MoiàFutur, corresponents 
als exercicis 2006, 2007 i 2008.

Exposició de motius

L’article 218.5 de l’Estatut determina que correspon a 
la Generalitat l’exercici de la tutela financera sobre els 

Aquesta vall ha estat l’escenari de diversos novel·les ca-
talanes. A més de la ja esmentada Les veus del Pamano, 
una altra de les de més èxit a la Fira de Frankfurt de 
2007 va ser Pedra de tartera, de l’escriptora pallaresa 
Maria Barbal, sense oblidar les exquisides narracions 
que fa l’etnògraf pallarès Joan Lluís de molts racons de 
la vall amb un intens toc de bucolisme pirinenc.

Durant els primers anys del segle XX Mossèn Josep Torra 
Cairol, fill del poble de Sant Salvador de Toló, Pallars 
Jussà, va lluitar amb perseverança fins que l’Ens provin-
cial va construir a finals dels anys 20 la carretera des de 
la vila de Sort fins a Llessui, amb les corresponents ex-
propiacions prèvies i la tramitació pertinent. Un peculiar 
gravat sobre un monòlit de pedra calcària del país situat a 
l’entrada del poble de Sorre recorda la figura d’aquell mos-
sèn i la seva trajectòria de defensa dels pobles d’Àssua, les 
seves sovintejades visites a la Diputació en què amenaçava 
de quedar-s’hi a dormir als passadissos si no era rebut i 
escoltat pel seu President. La gent gran de la vall encara 
recorda els tràfecs d’un capellà que es desplaçava amunt 
i avall lluint una sotana atrotinada i que s’interessava per 
la carretera, per les portades d’aigua potable, per la cons-
trucció de safarejos públics als poblets.

El fet és que el titular de la carretera d’accés a aquesta 
vall, repartida entre els municipis de Rialp i de Sort, al 
Pallars Sobirà, és de la Diputació de Lleida, responsable 
de la seva gestió, dels manteniment del ferm i talussos 
i de la neteja de vegetació dels marges i de neus hi-
vernals pròpies de les àrees endinsades a la serralada 
pirinenca.

Fa pocs dies el diari lleidatà Segre recollia la protesta del 
President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i la seva 
indignació pel fet de que la Diputació de Lleida no hagués 
retirat la neu de les seves carreteres, essent notícia que 
els escolars de Llessui no havien pogut baixar als centres 
escolars de Sort, on al seu dia es va fer la concentració 
escolar de molts poblets de la muntanya pallaresa.

Un impediment administratiu va impossibilitar en el seu 
moment que el servei de vies i obres de la Diputació ad-
judiqués el manteniment hivernal de les seves carreteres 
al Pallars Sobirà i de les carreteres locals que assumeix 
mitjançant conveni.

Entenent que la carretera LV-5223, que accedeix a Lles-
sui travessant bona part de la Vall d’Àssua, té una gran 
importància per tractar-se d’una àrea amb un cert pes 
demogràfic i amb un notable nombre de visitants que 
accedeixen al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, a l’Ecomuseu dels Pastors de Llessui, al 
Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt, als 
diferents establiments de restauració d’alta qualitat que 
combinen productes de la terra, com la carn de vaca 
bruna i de corder txisquet, o a les rutes literàries de Les 
veus del Pamano.

Considerant que al Pallars Sobirà hi ha cinc adminis-
tracions públiques que gestionen carreteres, i per tant 
en netegen la neu a l’hivern, el Ministeri de Foment, 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i els 15 ajunta-
ments pallaresos.
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TRAMITACIONS EN CURS

3.30.06.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2009 al 17.12.2009).

Finiment del termini: 18.12.2009; 9.30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2009.

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O 
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMP-
TES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis·
calització	26/2009,	referent	a	la	Funda·
ció	Privada	Parc	Científic	de	Barcelona,	
corresponent	al	2007
Tram. 258-00030/08

Obertura del procediment i encàrrec a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 62900

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a demanar la presentació de 
l’informe

Termini: 15 dies (del 09.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 31.12.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.

governs locals i aquesta, d’acord amb la doctrina del 
Tribunal Constitucional, també inclou la fiscalització 
economicofinancera dels ens locals.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, és el màxim 
òrgan de fiscalització econòmic i financer del sector pú-
blic de Catalunya. La manca o l’insuficient retiment de 
comptes a la Sindicatura dificulta l’exercici de la funció 
de tutela financera.

Els recents casos de presumptes irregularitats en la ges-
tió dels recursos públics municipals i el fort impacte a 
l’opinió pública pot contribuir a estendre el dubte sobre 
el conjunt dels sector públic. Per tal d’evitar l’extensió 
de qualsevol ombra de sospita sobre la legalitat de les 
actuacions municipals i sobre l’eficàcia dels organismes 
de control, es fa necessària més que mai una actuació 
ferma per part dels organismes de control i de fiscalit-
zació que la tallin d’arrel.

Actualment existeixen algunes corporacions locals que 
estan immerses en una controvèrsia pública sobre la 
legalitat de la seva gestió.

En aquesta tessitura es troba l’Ajuntament de Moià. Dar-
rerament aquesta situació s’ha agreujat en transcendir 
amb força a la l’opinió pública en fer-se’n ressò alguns 
mitjans de comunicació d’algunes de les denuncies d’ir-
regularitats. Segons aquestes mateixes informacions el 
mateix Ajuntament en un ple municipal va admetre que 
havia adjudicat projectes i obres sense justificar degu-
dament, concretament a través de l’empresa municipal 
Moià Futur.

Per tot això, per la gravetat dels fets denunciats, entenem 
que la Sindicatura de Comptes, vist el grau d’extensió 
a l’opinió pública d’aquests fets hauria d’incloure en el 
seu pla de treball per a l’any 2010 la fiscalització de la 
corporació municipal de Moià.

Per tots aquests motius, els grups sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya a què procedeixi a l’elabora-
ció d’un informe de fiscalització referent a l’Ajuntament 
de Moià i de l’empresa municipal Moià Futur, corres-
ponent al període 2006 - 2008 que inclogui els extrems 
següents.

1. Fiscalització econòmica financera 

2. Control de legalitat dels expedients de contractació 
efectuats en aquest període tant per l’ajuntament com 
per l’empresa municipals Moià Futur

3. Fiscalització del total de les despeses d’aquest període 
i de les seva justificació.

4. Estat del deute

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2009

Anna Simó i Castelló Dolors Camats i Luis
Portaveu GP Esquerra Portaveu GP ICV-EUiA
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INFORMACIó

4.40.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	479/VIII,	sobre	la	minimització	de	
l’impacte	del	tancament	de	la	planta	
de	l’empresa	Tyco	Electronics	Amp	Es·
paña,	SA,	a	Berga
Tram. 290-00423/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63012 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00423/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 479/VIII, 
sobre la minimització de l’impacte del tancament de 
la planta de l’empresa Tyco Electronics Amp España, 
SA, a Berga

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 479/VIII, sobre la mi-
nimització de l’impacte del tancament de la planta de 
l’empresa Tyco Electronics Amp España, SA, a Berga 
(núm. tram. 290-00423/08), us informo del següent: 

1. S’han realitzat actuacions amb l’empresa Tyco Elec-
tronics Amp España, SA al llarg dels darrers anys, en 
relació al manteniment de les seves plantes a Berga, 
Montcada i Reixac i Valls a través del Programa Im-
pacte territorial d’ACC1Ó.

Aquest programa, iniciat al 2008, preveu actuar davant 
les demandes empresarials en situació de crisi així com 
establir les actuacions a seguir per part d’ACC1Ó per 
donar suport a les empreses en risc de deslocalització 
o tancament i el seu entorn.

La fase d’execució del Programa Impacte es composa 
d’un seguit d’accions que tenen per objectiu reduir l’im-
pacte territorial sobre el teixit empresarial conseqüència 
d’un tancament o deslocalització.

En el cas particular de la multinacional Tyco, s’han re-
alitzat les següents actuacions: 

– Reunions amb el grup Tyco, els agents socials i eco-
nòmics de la zona així com amb l’empresa MOA con-
tractada per buscar inversions per la nau de Berga i 
mirar de recol·locar els treballadors d’aquesta planta 
productiva.

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Renúncia	d’Àlex	Bas	i	Vilafranca	a	la	
condició	de	membre	del	Consell	As·
sessor	de	Ràdio	i	Televisió	Espanyola	
a	Catalunya

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig avinent que amb data del 30 de novembre de 2009 
Àlex Bas i Vilafranca va renunciar a la condició de 
membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Es-
panyola a Catalunya, càrrec per al qual havia estat elegit 
pel Parlament en la sessió plenària tinguda el dia 21 de 
desembre de 2006, d’acord amb el que disposa l’article 6 
del text refós de la Llei reguladora del Consell Assessor 
de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, aprovat pel 
Decret 198/1982, del 7 de juliol.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2009

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

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

Elecció de la vicepresidenta

Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats

La Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió tinguda el dia 26 de no-
vembre de 2009, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 
del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresidenta 
la diputada Carmen de Rivera i Pla en substitució del 
diputat Antonio Robles Almeida.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2009

La secretària La presidenta de la Comissió
Dolors López Ortega Irene Rigau i Oliver
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
480/VIII,	sobre	la	creació	del	Consell	de	
Treball	Autònom	de	Catalunya
Tram. 290-00424/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 62926 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00424/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 480/VIII, 
sobre la creació del Consell de Treball Autònom de Ca-
talunya

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 480/VIII, sobre la creació 
del Consell de Treball Autònom de Catalunya (núm. 
tram. 290-00424/08), us informo del següent: 

Catalunya és un país de tradició i vocació emprenedo-
ra. Moltes de les activitats empresarials que es tiren 
endavant al nostre país ho fan sota la forma jurídica del 
treball autònom. Segons dades del Ministeri de Treball 
i Immigració, Catalunya és amb 554.636 cotitzants al 
règim d’autònoms, i 334.990 autònoms pròpiament dits 
(no integrats en societats mercantils, cooperatives ni 
altres tipus d’entitats) la comunitat amb més empresaris 
individuals de tot l’Estat.

El règim del treball autònom, donada la seva impor-
tància, està sent objecte de canvis significatius canvis a 
Catalunya i al conjunt de l’Estat, especialment a partir 
de la publicació de l’Estatut del Treball Autònom (Llei 
20/2007 d’11 de juliol de l’Estatut del Treball Autònom, 
LETA).

El Departament de Treball ha elaborat un projecte de 
Decret d’aplicació de l’Estatut del Treball Autònom. En-
tre les mesures que contempla aquest projecte de Decret 
està la creació del Consell del Treball Autònom com a 
òrgan consultiu i de participació de les entitats patronals 
i sindicals representatives dels treballadors autònoms.

El projecte de decret ha estat objecte de dictamen del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
(Dictamen 18/2009), i ara està pendent de dictamen de 
la Comissió Jurídica Assessora.

Així mateix, el projecte de decret esmentat regula en els 
seus articles 14 a 18 les condicions i del procediment de 
determinació de la representativitat de les associacions 
professionals del treball autònom, per tal de determinar 
de manera fefaent quines són les associacions professio-
nals representatives del treball autònom, de manera que 
la representativitat del Consell quedi assegurada.

– Suport en la cerca d’un nou projecte industrial per 
Berga i el Berguedà conjuntament amb la Secretaria 
d’Indústria.

– Consolidació i pla industrial per la planta de Tyco a 
Montcada i Reixac.

– Contactes amb potencials empreses inversores per la 
planta de Berga.

– Informació sobre els incentius disponibles a Catalunya 
per futures inversions.

Tot i el tancament final de la planta de Berga del grup 
Tyco, des de la Generalitat de Catalunya a través d’AC-
C1Ó es continua treballant amb aquesta empresa des de 
dos punts de vista: 

1) Intentar atreure inversions cap a la zona del Berguedà 
que puguin reindustrialitzar aquesta zona i pal·liar els 
efectes del tancament de la planta de Tyco a Berga.

2) Des d’Invest in Catalonia es continuarà treballant 
per tal d’intentar aconseguir activitats suplementàries 
que aportin a la producció actual un elevat valor afe-
git i component tecnològic per la planta de Montcada 
i Reixac que garanteixin la seva persistència futura al 
nostre territori.

2. ACC1Ó ha començat a implementar al 2009 les es-
tratègies i iniciatives contemplades en el Pla d’ACC1Ó 
2009-2013.

Dins del Pla d’ACC1Ó 2009-2013, l’estratègia 27 preveu 
el suport a l’atracció de noves inversions a Catalunya, 
amb una atenció preferent cap a aquelles activitats d’alt 
valor afegit 

que puguin garantir que les empreses internacionals 
desenvolupin els seus projectes d’inversió productiva 
de serveis i de recerca a Catalunya.

Aquesta estratègia contempla 4 iniciatives, que tenen 
com a objectiu impulsar inversions empresarials a Cata-
lunya, d’alt impacte, econòmicament i tecnològicament 
sòlides, generadores de riquesa, d’ocupació estable i de 
qualitat.

– Iniciativa 77. Servei d’orientació per a empreses es-
trangeres

– Iniciativa 78. Servei de gestió de projectes d’inversió

– Iniciativa 79. Programa d’ajuts a la inversió 

– Iniciativa 80. Servei de detecció d’oportunitats d’in-
versió

En els projectes d’inversió que s’atenen es té en consi-
deració el factor de reequilibri territorial de tal manera 
que, sempre que sigui possible i s’adapti a les necessitats 
del projecte d’inversió en qüestió, es prioritzarà la ubica-
ció del mateix en zones amb un menor nivell de desen-
volupament econòmic o bé que hagin estat afectades per 
algun procés de deslocalització/tancament d’empreses, 
com és el cas de la zona del Berguedà.

Barcelona, 18 de novembre de 2009

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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(PECCat) (apartats 2.3 i 7) s’han afegit unes esmenes 
per tal de fer efectiva la incorporació de les EMD, tal 
com queda exposat tot seguit: 

Apartat 2.3 (Delimitacions extramunicipals i dotaci-
ons): Tal com ja s’ha exposat, el municipi constitueix la 
unitat bàsica de delimitació territorial del PECCat. Això 
no exclou que es puguin tenir en compte delimitacions 
d’ordre intramunicipal –és a dir, en termes d’entitats 
municipals descentralitzades (EMD), districtes o altres 
delimitacions internes– o d’ordre supramunicipals –en 
termes d’àrees que agrupin conjunts de municipis–. Les 
EMD quedaran equiparades amb els municipis segons 
llur dimensió demogràfica atesa la competència de les 
entitats municipals descentralitzades en les activitats 
culturals. A nivell intramunicipal es podrà tenir també 
en consideració les característiques del poblament per 
tal de donar resposta a les necessitats específiques de 
municipis amb dos o més nuclis de població, encara 
que aquests no s’hagin constituït com a EMD o altres 
delimitacions institucionalitzades.

Així mateix, l’apartat 7 (Plans Locals): Els plans lo-
cals d’equipaments culturals es poden realitzar de forma 
mancomunada entre diversos municipis en cas que es 
vulguin promoure equipaments d’àmbit intermunicipal. 
En el cas de les EMD podran tenir consideració explí-
cita en el Pla dels municipis respectius.

Actualment, el Pla està en fase de tràmit intern per sot-
metre’l a l’aprovació del Govern.

D’altra banda, cal posar de manifest que el Govern de 
la Generalitat continuarà donant el suport necessari per 
oferir els serveis públics de qualitat i afavorir la seva 
inclusió en la planificació governamental sobre políti-
ques culturals.

Barcelona, 19 de novembre de 2009

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
482/VIII,	sobre	la	declaració	del	patí	ca·
talà	com	a	embarcació	genuïna	de	Cu·
belles	(Garraf)
Tram. 290-00426/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63080 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00426/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 482/VIII, 
sobre la declaració del patí català com a embarcació 
genuïna de Cubelles (Garraf)

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment a la 

En relació a la presència en el Consell de Treball Au-
tònom d’àmbit estatal, està regulat en l’article 22 de la 
Llei 20/2007 de 11 de juliol, que en el seu apartat 3 
estableix la composició del Consell de Treball Autònom 
Estatal, on s’especifica: Si se constituyeran Consejos de 
Trabajo autònomo de ámbito autonómico, formará par-
te del consejo de Trabajo Autónomo un representante 
designado por cada uno de los Consejos autònomicos 
existentes.

Per tant, el Consell de Treball Autònom de Catalunya 
designarà un representant legal pel Consell de Treball 
Estatal, per precepte legal, en virtut de la Llei 11/2007 
de l’Estatut del Treball Autònom, que així ho disposa. El 
mecanisme serà, un cop constituït el Consell de Treball 
Autònom de Catalunya, i nomenats els seus membres, 
amb la designació un representant per tal que actuï com 
a membre del Consell de Treball Autònom estatal.

Barcelona, 22 de novembre de 2009

Mar Serna Calvo

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	481/VIII,	sobre	la	incorporació	de	
les	entitats	municipals	descentralitza·
des	al	Pla	d’equipaments	culturals	de	
Catalunya
Tram. 290-00425/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 62934 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00425/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 481/
VIII, sobre la incorporació de les entitats municipals 
descentralitzades al Pla d’equipaments culturals de 
Catalunya

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 481/VIII, sobre la in-
corporació de les entitats municipals descentralitzades 
al Pla d’equipaments culturals de Catalunya (núm. tram. 
290-00425/08), us informo del següent: 

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació, treballa 
per incorporar les entitats municipals descentralitzades 
(EMD) al Pla d’equipaments culturals de Catalunya, 
equiparant-les amb els municipis segons llur dimensió 
demogràfica, atesa la competència de les EMD en les 
activitats culturals.

En aquest sentit, cal destacar que en el document de 
treball del Pla d’equipaments culturals de Catalunya 
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tat– Generalitat de Catalunya per assolir la devolució 
dels documents de municipis catalans confiscats amb 
motiu de la Guerra Civil i retornar-los a llurs legítims 
propietaris.

En aquest sentit, cal esmentar que la descripció dels 
documents ja està feta i que els representants de la Ge-
neralitat en el Grup de treball de la Comissió Mixta 
van proposar la digitalització. Aquesta proposta fou 
acceptada en la reunió del mes de juny d’enguany. Cal 
remarcar que, malgrat que la Llei estatal 21/2005, de 
17 de novembre, no inclou expressament en els supòsits 
de retorn a la Generalitat la documentació municipal, el 
Govern de la Generalitat té la voluntat de fer-ho possible 
i tal com s’ha esmentat anteriorment treballa per fer 
efectiu el retorn d’aquesta documentació.

Barcelona, 19 de novembre de 2009

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
485/VIII,	sobre	la	regulació	de	la	pràcti·
ca	del	surf	d’estel
Tram. 290-00429/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 62931 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00429/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 485/VIII, 
la regulació de la pràctica del surf d’estel

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 485/VIII sobre la re-
gulació de la pràctica del surf d’estel (núm. tram. 290-
00429/08), us informo del següent: 

Aquest Departament ha activat un seguit de reunions 
amb diferents Administracions amb possibles implica-
cions en la matèria (Turisme, Capitanies Marítimes i 
Ajuntaments), així com amb representants del sector.

A data d’avui hi ha unanimitat en relació amb la neces-
sitat de regular la pràctica d’aquest esport, i es fixen les 
següents bases: 

– Necessitat de delimitar les platges on es pot practicar 
aquest esport, així com les temporades durant les quals 
es podria practicar a cada platja.

– Prioritzar la seguretat dels banyistes i usuaris dels 
serveis nàutics. Evitar, en conseqüència, que la pràctica 
es pugui realitzar en platges freqüentades per banyistes 
i navegants durant els mesos d’estiu.

Resolució 482/VIII, sobre la declaració del patí català 
com a embarcació genuïna de Cubelles (Garraf) (núm. 
tram. 290-00426/08), us informo amb el document an-
nex de la Secretaria General de l’Esport, de les actuaci-
ons que s’han portat a terme.

Barcelona, 26 de novembre de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira

Annex

Informe de compliment de la Resolució 482/VII (290-
00426/08) del Parlament de Catalunya, sobre la de-
claració del patí català com a embarcació genuïna de 
Cubelles (Garraf)

La Secretaria General de l’Esport ha iniciat diverses 
gestions per tal de conèixer més a fons la qüestió. S’ha 
demanat a la Federació Catalana de Vela que en faciliti 
la informació relacionada amb aquesta embarcació.

A hores d’ara, l’Ajuntament de Cubelles no s’ha posat 
en contacte amb la Secretaria General de l’Esport per 
a efectuar les accions necessàries per tal de declarar el 
patí català com a embarcació genuïna de Cubelles i per 
a deixar constància de la història i del bagatge d’aquesta 
embarcació a la ciutat.

Anna Pruna i Grive
Secretària general

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
484/VIII,	sobre	el	retorn	dels	documents	
de	municipis	catalans	confiscats	amb	
motiu	de	la	Guerra	Civil
Tram. 290-00428/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 62935 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00428/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 484/VIII, 
sobre el retorn dels documents de municipis catalans 
confiscats amb motiu de la Guerra Civil

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 484/VIII, sobre el retorn 
dels documents de municipis catalans confiscats amb 
motiu de la Guerra Civil (núm. tram. 290-00428/08), 
us informo del següent: 

El Govern de la Generalitat, a través del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, continua treba-
llant en el marc de la Comissió Mixta Govern de l’Es-
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
487/VIII,	sobre	les	obres	d’adequació	
de	l’edifici	de	l’antic	IES	Narcís	Oller,	de	
Valls	(Alt	Camp),	necessàries	per	a	ga·
rantir	la	continuïtat	de	l’activitat	escolar	
del	CEIP	Enxaneta
Tram. 290-00431/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63071 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00431/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 487/VIII, 
sobre les obres d’adequació de l’edifici de l’antic IES 
Narcís Oller, de Valls (Alt Camp), necessàries per a 
garantir la continuïtat de l’activitat escolar del CEIP 
Enxaneta

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 487/VIII, sobre les obres 
d’adequació de l’edifici de l’antic IES Narcís Oller, de 
Valls (Alt Camp), necessàries per a garantir la continuï-
tat de l’activitat escolar del CEIP Enxaneta (núm. tram. 
290-00431/08), us informo del següent: 

El passat 28 de juliol de 2009 el Govern de la Genera-
litat va aprovar en Acord de Govern l’execució de les 
obres d’adequació de l’Escola Enxaneta amb un pres-
supost de 400.000 euros, i el 22 d’octubre d’enguany es 
van licitar les esmentades obres.

Barcelona, 25 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

– Conveniència d’establir un sistema de llicències fede-
ratives, que garanteixin que tots els practicants disposen 
les assegurances necessàries.

Durant els propers mesos està previst reactivar les con-
verses entre administracions i afectats, i elaborar una 
proposta de regulació del sector.

Barcelona, 19 de novembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
486/VIII,	sobre	la	rehabilitació	de	l’edi·
fici	de	convent	del	Carme,	a	Valls	(Alt	
Camp),	per	al	CEIP	Enxaneta
Tram. 290-00430/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63068 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00430/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 486/VIII, 
sobre la rehabilitació de l’edifici de convent del Carme, 
a Valls (Alt Camp), per al CEIP Enxaneta

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 486/VIII, sobre la re-
habilitació de l’edifici del Convent del Carme, a Valls 
(Alt Camp), per al CEIP Enxaneta (núm. tram. 290-
00430/08), us informo del següent: 

El passat 28 de juliol de 2009 es va aprovar la segona 
fase de l’execució de les obres de millora de l’edifici 
del Convent del Carme de Valls, amb un pressupost de 
3.050.000 euros.

Barcelona, 25 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
489/VIII,	sobre	la	construcció	del	CEIP	
La	Torreta,	a	la	Roca	del	Vallès	(Vallès	
Oriental)
Tram. 290-00433/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63070 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00433/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 489/VIII, 
sobre la construcció del CEIP La Torreta, a la Roca del 
Vallès (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 489/VIII, sobre la construc-
ció del CEIP La Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès 
Oriental) (núm. tram. 290-00433/08), us informo del 
següent: 

El passat 28 de juliol de 2009 el Govern de la Genera-
litat va aprovar en Acord de Govern l’execució de les 
obres per a la nova construcció de l’Escola La Torreta, 
de dues línies, amb un pressupost de 5.191.500 euros.

Barcelona, 25 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
488/VIII,	sobre	l’estudi	de	la	necessitat	
d’establir	estudis	postobligatoris	a	l’IES	
Sant	Salvador,	de	Tarragona
Tram. 290-00432/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63108 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00432/08 i 290-00457/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 488/VIII, 
sobre l’estudi de la necessitat d’establir estudis posto-
bligatoris a l’IES Sant Salvador, de Tarragona i control 
de compliment de la Resolució 513/VIII, sobre l’esta-
bliment d’estudis postobligatoris a l’IES Sant Salvador, 
de Tarragona

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 488/VIII, sobre l’estudi de la 
necessitat d’establir estudis postobligatoris a l’IES Sant 
Salvador, de Tarragona (núm. tram. 290-00432/08) i a 
la Resolució 513/VIII, sobre l’establiment d’estudis pos-
tobligatoris a l’IES Sant Salvador, de Tarragona (núm. 
tram. 290-00457/08), us informo del següent: 

Tenint en compte l’oferta educativa a la ciutat de Tarra-
gona i estudiada la necessitat d’establir estudis posto-
bligatoris a l’Institut Sant Salvador, s’ha previst que el 
curs vinent 2010-2011 aquest centre pugui oferir estudis 
postobligatoris.

En concret, s’ha proposat l’oferta del cicle formatiu de 
grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria, amb una 
alta demanda a la ciutat de Tarragona, fet que ofereix 
perspectives de creixement de l’oferta en els propers 
cursos escolars.

Barcelona, 27 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
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Recomanació resolta en l’exercici 2005, tal com indica 
l’informe 6/2009 de la Sindicatura de Comptes per a 
l’exercici 2005.

7) Increment de despeses de personal

En l’apartat d’al·legacions d’aquest mateix informe, 
l’ATM va explicar clarament quins passos va seguir a 
l’hora d’aplicar la normativa laboral que segueix el nos-
tre Consorci, tal i com va succeir en l’informe 4/2006 
de la Sindicatura de Comptes per a l’exercici 2003.

8) Situació de la seu de l’ATM al carrer Muntaner

Resolta la incertesa tal i com recull el mateix informe.

Fiscalització de la liquidació pressupostària

1) Règim d’autoritzacions de les modificacions de crèdit

Recomanació resolta en l’exercici 2005 tal com indica 
l’informe 6/2006 de la Sindicatura de Comptes per a 
l’exercici 2005.

2) Revisió de certes partides en el pressupost inicial

Recomanació resolta tal i com recull el propi informe.

Fiscalització en la contractació

Durant l’exercici 2004 aquesta fiscalització no s’ha dut 
a terme (s’ha fet el seguiment en l’exercici 2005)

Fiscalització d’altres actuacions

1) Variacions en les obres dels tramvies: formalització 
contractual i formalització del finançament

Sistema tramviari Diagonal - Baix Llobregat: 

El Consell d’Administració de l’ATM en data 17 de se-
tembre de 2008 va aprovar la proposta de Text Refós 
del Contracte de Concessió del Sistema Diagonal - Baix 
Llobregat, tot condicionant l’efectivitat de l’acord: 

– A què s’assolís un compromís satisfactori amb el con-
cessionari pel que fa a la participació del sector públic 
en el capital social de l’empresa resultant de la integra-
ció del Tramvia Metropolità, SA amb l’Operadora del 
Tramvia Metropolità, SA.

– A què el concessionari assumeixi el cost de la inver-
sió addicional per l’adquisició de 4 nous tramvies i els 
nous equips de televigilància sense cap compensació 
per part de l’Administració, o alternativament, a que el 
sector públic assoleixi una participació suplementària 
en el capital social de l’empresa que sigui suficient per 
equilibrar l’aportació pública.

Igualment en referit acord es facultava el Director ge-
neral de l’ATM per a la signatura de tots aquells do-
cuments que siguin de menester per a l’efectivitat de 
l’acord, en els termes prescrits.

En data 16 de març de 2009 s’ha procedit a formalitzar 
el text refós del contracte administratiu per a la redacció 
del projecte, la construcció i l’explotació d’un sistema 
de tramvia corredor Diagonal - Baix Llobregat de l’àrea 
de Barcelona, el qual adapta els instruments reguladors 
del Sistema de Tramvia Diagonal - Baix Llobregat a la 
seva realitat física, econòmica i jurídica actual, i refon 
en un únic document tots els instruments atorgats fins 
a la data entre l’ATM i la societat Concessionària per 

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
495/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	
de	fiscalització	25/2008,	referent	a	l’Au·
toritat	del	Transport	Metropolità,	corres·
ponent	al	2004
Tram. 290-00439/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63137 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de laComissió

Núm. d’expedient: 290-00439/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 495/VIII, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2008, 
referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, corres-
ponent al 2004.

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 495/VIII, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 25/2008, referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent al 2004 (núm. 
tram. 290-00439/08), us informo del següent: 

Recomanacions seguides per l’ATM en relació 
amb l’informe de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici 2004: 

Epígraf 5.4 Seguiment de recomanacions d’informes 
anteriors

Fiscalització dels estats financers 1

1) Manca de formalització del contracte programa 
2002-2004

Recomanació resolta tal i com recull el mateix infor-
me.

2) Règim comptable

A partir de l’exercici 2006 l’ATM, seguint les ins-
truccions de la Intervenció General del Departament 
d’Economia i Finances, ja porta la seva comptabilitat 
d’acord amb el Pla general de comptabilitat pública de 
la Generalitat de Catalunya.

4) Compensació de saldos deutors i creditors

En l’informe 4/2006 de la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici 2005 aquesta recomanació ja no apareix (es 
considera correcte el criteri seguit per l’entitat).

6) Heterogeneïtat en la presentació d’ingressos i des-
peses financeres.

1

1.  Les observacions 3) i 5) no consideren tota vegada que el propi 
informe indica ja que no són aplicables.
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Gorg i Estació de Sant Adrià, passant per la Rambla de 
la Mina), amb la qual cosa es conclogué el procés d’im-
plantació d’aquest sistema tramviaire en els termes des-
crits al Contracte de Concessió, al Projecte Constructiu 
i als seus posteriors Projectes Modificats. Actualment ja 
s’ha procedit a la devolució dels avals, ja que estem en 
la fase d’explotació dels sistema tramviari.

3) Donació al sector públic per part de les empreses 
operadores del servei de transport dels tramvies, d’un 
percentatge del seu capital.

Resolt pel Trambaix tal i com recull el propi informe.

Pel que fa al Trambesòs aquesta donació ha tingut lloc 
al llarg de l’exercici 2009, a l’haver finalitzat l’execució 
dels treballs i haver entrat en la fase d’explotació.

4) Arrendament i subministrament d’unitats de tren; 
recomanacions comptables i financeres a futur.

En l’apartat d’al·legacions d’aquest informe, l’ATM va 
explicar de forma extensa els criteris que ha seguit en 
relació en aquest punt.

5) Risc de sobrecost per endarreriment de la posada en 
funcionament dels trens.

Tal com indica l’informe 6/2009 de la Sindicatura de 
Comptes per a l’exercici 2005, s’han acotat els primers 
imports referents a l’endarreriment i a les modificaci-
ons tècniques dels trens a destinar a la línia L9 per tal 
de poder-los utilitzar en la resta de línies de metro de 
Barcelona.

Barcelona, 26 de novembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
496/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	
de	fiscalització	1/2009,	referent	a	Ges·
tió	d’Infraestructures,	SA,	corresponent	
al	2004
Tram. 290-00440/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63138 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00440/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 496/VIII, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 1/2009, 
referent a Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent 
al 2004

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 496/VIII, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 1/2009, referent a 

raó de la redacció del projecte, construcció i explotació 
del Sistema.

El Consell d’Administració de l’ATM en data 17 d’abril 
de 2009 ha donat la conformitat al Text Refós del Con-
tracte de Concessió del Sistema Diagonal - Baix Llo-
bregat, que incorpora les prescripcions establertes en 
el Consell d’Administració de data 17 de setembre de 
2008, tot ratificant les actuacions dutes a terme per part 
del Director general de l’ATM per a l’efectivitat del pre-
citat contracte en tots els seus termes.

Sistema tramviari Sant Martí - Besòs: 

En data 3 de gener de 2003 es va procedir a signar el 
Contracte de Concessió del Sistema de Tramvia Sant 
Martí - Besòs.

Des de la data de la seva subscripció, fins a l’actualitat 
s’ha procedit a efectuar diverses modificacions contrac-
tuals, les quals han estat degudament aprovades pels 
Consells d’Administració de l’ATM, de dates: 3 de se-
tembre de 2004 (s’aprova el modificat núm. 1), 24 de ge-
ner de 2005 (s’aprova el modificat número 2), 18 d’abril 
de 2005 (delega el Comitè Executiu l’aprovació del mo-
dificat 3.2, que aprova en data 2 d’octubre de 2005), 24 
de desembre de 2005 (s’aprova el modificat número 3.1) 
i 9 d’octubre de 2006 (s’aprova el modificat número 4).

La perfecció de les modificacions contractuals és evi-
dent que s’ha produït, atesa la concurrència de volun-
tats manifestes emanades de l’òrgan de contractació i 
del contractista (extrem acreditable documentalment), 
malgrat en uns casos no s’hagi materialitzat estrictu 
sensu la formalització en document administratiu –en 
termes de l’article 54 TRLCAP–, i en altres supòsits la 
formalitat s’hagi dut a terme extemporàniament.

2) Reajustaments de les finances de les obres dels sis-
temes tramviaris

Sistema tramviari Diagonal - Baix Llobregat: 

En data 16 de març de 2009, tal i com ja hem indi-
cat en el punt precedent, s’ha procedit a formalitzar el 
text refós del contracte administratiu per a la redacció 
del projecte, la construcció i explotació d’un sistema 
de tramvia en el corredor Diagonal - Baix Llobregat 
de l’àrea de Barcelona, el qual adapta els instruments 
reguladors del Sistema de Tramvia Diagonal - Baix 
Llobregat, el qual estableix expressament en la seva 
clàusula setzena la regularització de la fiança exigible 
a Tramvia Metropolità, SA per import de 542.826,81?, 
complint així els requeriments legalment exigibles, per 
aplicació dels articles 38 i 43 de la Llei de contractes de 
les administracions públiques 13/1995.

Sistema tramviari Sant Martí - Besòs

Tal com preveu el punt 7 de la clàusula sisena del con-
tracte de Concessió del Sistema de Tramvia Martí - Be-
sòs, subscrit en data 3 de gener de 2003, acabades les 
obres i iniciada l’explotació, la societat concessionària 
té dret a què es procedeixi a la devolució de la fiança, 
transcorregut un any des de l’emissió de l’acta de con-
formitat de les obres.

En data 16 de juny de 2008 es va posar en servei la línia 
T6 del Trambesòs (que dóna servei entre les parades de 
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fica puntuació. «La puntuació dels subcriteris hauria 
d’estar també explicitada en el Plec de bases.»

De fet no es tracta de subcriteris sinó de conceptes que 
pretenen explicar els criteris de valoració. En els in-
formes de valoració la puntuació d’aquests conceptes 
pretén justificar la puntuació total que es dóna al cor-
responent criteri.

D’altra banda, l’article 86 del TRLCAP, titulat criteris 
per a l’adjudicació del concurs, disposa: 

«1. En los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares del concurso se establecerán los criterios ob-
jetivos que han de servir de base para la adjudicación, 
tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, 
el plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, 
la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las caracte-
rísticas estéticas o funcionales, la posibilidad de repu-
estos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servi-
cio postventa u otros semejantes, de conformidad a los 
cuales el órgano de contratación acordará aquella.

2. Los criterios a los que se refiere el apartado anterior 
se indicarán por orden decreciente de importancia y 
por la ponderación que se les atribuya, y podrán con-
cretar la fase de valoración de las proposiciones en que 
operarán los mismos y, en su caso, el umbral mínimo de 
puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al 
licitador para continuar en el proceso selectivo.

[...]»

L’esmentat article exposa, amb caràcter enunciatiu i no 
exhaustiu, els criteris que poden servir de base a l’ad-
judicació dels concursos, tot establint tres requisits que 
han d’acomplir aquests criteris: 

i) han d’ésser objectius, 

ii) han de figurar en el plec de clàusules administratives 
particulars i,

iii) s’han d’indicar per ordre decreixent d’importància 
i per la ponderació que se’ls atribueixi.

GISA compleix amb els requisits que estableix l’article 
86 del TRLCAP donat que estableix els criteris d’ad-
judicació per ordre decreixent d’importància i per la 
ponderació que se’ls atribueixi.

GISA no tan sols indica els criteris d’adjudicació i la 
puntuació que atorga a cada criteri, sinó que a més as-
senyala els criteris ponderadors de la puntuació anterior 
(o el que la Sindicatura de Comptes de Catalunya asse-
nyala com a subcriteris).

Sens perjudici de l’anterior s’ha de tenir en compte que 
han de conciliar-se els principis de publicitat i transpa-
rència propis de la contractació administrativa i la ne-
cessària formació del propi criteri que correspon a l’òr-
gan de contractació en la resolució de concursos, evitant 
que el compliment del primers faci impossible l’actuació 
de l’òrgan de contractació, convertint en automàtica la 
resolució del concurs, caràcter que, a diferencia de la 
subhasta, no té la legislació espanyola.

Esmentar també que l’article 53 de la Directiva 2004/18/
CE, de 31 març, de coordinació dels procediments 
d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de sub-

Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent al 2004 
(núm. tram. 290-00440/08), us informo del següent: 

Introducció. Legislació aplicable

GISA, l’any 2004, se sotmetia a les prescripcions del 
Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques, d’acord amb el que estableix 
l’article 2.1, és a dir, pel que fa a les prescripcions rela-
tives a la capacitat de les empreses, publicitat, procedi-
ments de licitació i formes d’adjudicació respecte dels 
contractes en què concorrin els següents requisits: 

a) Que es tracti de contractes d’obres i de contractes 
de consultoria i assistència i de serveis relacionats amb 
els primers, sempre que el seu import, amb exclusió de 
l’Impost sobre el valor afegit, sigui igual o superior a: 

– si es tracta de contractes d’obres, 5.923.624 euros

– si es tracta de qualssevol dels altres contractes esmen-
tats, 236.945 euros

b) Que la principal font de finançament dels contractes 
procedeixi de transferències o aportacions de capital 
provinents directament o indirectament de les admi-
nistracions públiques.

Per a la resta de contractes, és a dir, per als inferiors als 
imports esmentats, GISA ha d’adequar la seva contra-
ctació als principis generals de contractació continguts 
en les directives comunitàries i en la normativa espa-
nyola de contractació.

Expedients subjectes a l’article 2.1 del Text refós 
de la llei de contractes de les administracions 
públiques

– Plecs de bases

Sobre els criteris de valoració econòmica «cal que es 
doni la màxima valoració a l’oferta més econòmica i 
només a aquesta».

Conforme a l’evolució interpretativa de la normativa co-
munitària, cal que es doni la màxima valoració a l’oferta 
econòmica i només a aquesta. Els Plecs de Bases de 
GISA ja es van modificar des dels acords del Consell 
d’Administració de 29 de gener de 2004 (obres) i 22 de 
juny de 2004 (assistències tècniques) en el sentit d’ator-
gar la màxima puntuació a les ofertes a partir de la 
mitjana menys 10 punts o inferiors. En aquest sentit, i a 
diferència dels Plecs anteriors a aquests Consells, no es 
valorava mai l’oferta més econòmica amb menys puntu-
ació que altres ofertes més cares, sinó que es valoraven 
igual les ofertes del tram més econòmic.

La modificació de la puntuació de l’oferta econòmica 
en els Plecs de GISA, en la línia de la interpretació 
consolidada de la normativa comunitària, es va aprovar 
pel Consell d’Administració de GISA el 24 de novembre 
de 2005. Des de llavors, tots els plecs de GISA atorguen 
la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i només 
a aquesta, sempre que no sigui considerada anormal o 
desproporcionada.

Dins dels criteris de valoració de l’oferta tècnica, es 
defineixen subcriteris respecte dels quals no s’especi-
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tècnics i econòmics que han d’ésser objecte de negoci-
ació amb les empreses i (ii) el pressupost de licitació 
(tal i com disposa el TRLCAP, l’adjudicació no podrà 
tenir lloc, en cap cas, per import superior al pressupost 
prèviament aprovat).

Tenint en compte que en els procediments negociats pot 
no exigir-se la constitució d’una garantia provisional, 
que la constitució de la Mesa de Contractació és potes-
tativa i que en el procediment negociat no existeix una 
licitació en sentit estricte i tècnic jurídic com existeix 
en el procediment obert, el plec de clàusules pot ésser 
substituït per la invitació a participar.»

En aquest sentit GISA entén que les invitacions, a les 
que s’incorpora la informació a transmetre als licitadors 
relativa a l’objecte del contracte i les condicions de la 
seva execució, pot considerar-se Plec de Clàusules.

No obstant això, la nova Llei de contractes del sector 
públic (LCSP) ha vingut a clarificar aquesta qüestió ja 
que l’article 21, aplicable als poders adjudicadors que no 
tinguin el caràcter d’Administracions Públiques (com és 
el cas de GISA), en el seu apartat 2, preveu que aquests 
poders adjudicadors hauran d’elaborar un Plec per a 
l’adjudicació de contractes quina quantia superi els 
50.000 euros, que és la norma emprada per GISA des 
de l’entrada en vigor de la LCSP.

– Anuncis d’adjudicació

«Cal ajustar-se als terminis previstos en la normativa 
de contractació quant als terminis de publicació i/o 
enviament dels anuncis d’adjudicació als diaris cor-
responents»

Efectivament, els terminis d’enviament dels anuncis han 
de ser complits d’acord amb la normativa de contra-
ctació però el dia concret de la seva publicació no pot 
ser controlat per GISA doncs depèn dels propis diaris 
oficials. En aquest sentit, s’adjunta una taula de resum 
dels terminis de tramesa i publicació d’anuncis que a 
l’informe de la Sindicatura apareixen com a publicats 
fora del termini dels 48 dies que preveu el TRLCAP, 
en la que es pot comprovar que excepte en un cas, tots 
els anuncis es van enviar dins de termini, i fins i tot el 
darrer es va publicar al DOGC dins de termini: 

ministrament i de serveis manté, en aquest aspecte, els 
mateixos requisits fixats en l’article 86 del TRLCAP. 
És a dir, l’article 53 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 
març, segueix referint-se únicament a uns criteris d’ad-
judicació vinculats a l’objecte del contracte, a la seva 
ponderació i a l’ordre decreixent d’importància.

Sens perjudici de l’anterior, com indica la Sindicatura, 
GISA ha anat modificant els criteris d’adjudicació de 
forma que aquests quedin més detallats.

«Quant als criteris de valoració de les propostes de lici-
tadors per les obres i assistències tècniques adjudicades 
per procediment obert i forma de concurs, s’ha vist que 
en alguns casos es valora el resultat de els obres ante-
riors amb GISA i/o REGSA o en obres similars».

Des de l’acord del Consell d’Administració de 27 de 
febrer de 2003, GISA disposa d’uns nous Plecs per a 
l’adjudicació de contractes d’obres que ja no tenen en 
compte el criteri d’experiència; malgrat això, la cor-
responent adaptació a altres tipologies de licitacions 
va arrossegar encara el concepte «resultat de les obres 
anteriors» doncs aquest criteri no va considerar-se ini-
cialment com a similar al d’experiència, ja que aquest es 
predicava de l’empresa i el resultat de les obres anteriors 
es predicava de la seva activitat contractual. L’assimi-
lació del resultat de les obres anteriors amb el concepte 
d’experiència es va anar consolidant durant l’any 2004 
i el Consell d’Administració celebrat el 22 de juny de 
2004 va aprovar uns nous Plecs per a l’adjudicació de 
contractes d’assistències tècniques i Direccions d’Obra 
que ja no consideraven el resultat de les obres anteriors 
com a criteri d’adjudicació.

«En els expedients adjudicats per procediment negociat 
sense publicitat no hi ha plec de clàusules administra-
tives. Es aconsellable l’existència de plecs de clàusules 
administratives independentment del procediment d’ad-
judicació emprat».

A l’exercici revisat, GISA mantenia el criteri que ja es 
va argumentar el mes de juny de 2006 respecte a la 
revisió dels exercicis 2001 i 2002 quan es deia: 

«[...] en un procediment negociat la informació que 
GISA ha de transmetre als licitadors és: (i) els aspectes 
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	 Data	 Data	 Publicació	 Publicació	 Publicació
Clau	 Adjudicació		 Tramesa	 DOGC	 DOUE	 BOE	

DO. TM-00509.7 31/08/2004 20/10/2004 02/11/2004 27/10/2004 03/11/2004

  50,00 dies 63,00 dies 57,00 dies 64,00 dies

OP. CBB-04362 16/12/2004 28/01/2005 07/02/2005

  43,00 dies 53,00 dies

PC+DB. CBB-04361 19/05/2004 30/06/2004 12/07/2004

  42,00 dies 54,00 dies

PC+DB. CBB-04363 19/05/2004 30/06/2004 12/07/2004

  42,00 dies 54,00 dies

OP. TM-00509.8 25/03/2004 29/04/2004 13/05/2004

  35,00 dies 49,00 dies

DO. TM-00509.8+1 25/03/2004 29/04/2004 13/05/2004

  35,00 dies 49,00 dies

DO. JNP-99285.2 22/07/2004 30/08/2004 06/09/2004

  39,00 dies 46,00 dies 

No obstant l’anterior, i seguint la recomanació de la 
Sindicatura, GISA ha avançat la comunicació als diaris 
oficials de forma que des de març de 2006 tramita els 
anuncis per a la seva publicació en un termini màxim 
de quinze dies des de l’adjudicació.

Com a conseqüència d’aquesta mesura adoptada per 
GISA, al Projecte d’Informe 06/2008-B referent a 
l’exercici 2006, la Sindicatura ja no ha detectat aquesta 
incidència en cap dels expedients analitzats.

– Fiança definitiva

Sobre la fiança definitiva «es considera que la fixació 
dels percentatges d’un 15% i inclús d’un 20%, a més de 
contravenir la normativa que és d’aplicació, pot dificul-
tar el principi de concurrència».

Pel que fa a que l’import de la garantia definitiva supera 
el 10% que permet la normativa del TRLCAP s’ha de 
posar de manifest que la garantia definitiva integra unes 
obligacions de tercers (el banc garant) sobre les obliga-
cions contractuals de l’adjudicatari. Per tant, es tracta 
d’un extrem que pertany a l’àmbit de l’execució i com-
pliment del contracte adjudicat. Aquest àmbit pertany a 
la fase en la que GISA no es troba subjecte al TRLCAP. 
En la fase de l’execució del contracte, GISA se subjecta 
al dret privat i, per la seva naturalesa, no pot exercir 
les prerrogatives que sí pot exercir l’Administració en 
l’execució dels contractes. En conseqüència, GISA ha 
d’extremar les precaucions i les garanties per l’adequat 
compliment del contracte que recau sobre una obra o 
uns serveis d’interès públic.

D’altra banda, el principi de concurrència no resta afec-
tat doncs és el mateix pressupost de la licitació el que 
determina aquesta concurrència, integrant-se el cost de 
la garantia definitiva en l’oferta econòmica que propo-
sen els licitadors. En aquest sentit GISA gradua la quan-
tia dels avals en funció del pressupost de l’obra, com 
ha pogut comprovar la Sindicatura, de manera que les 
possibilitats d’efectuar una oferta no restin disminuïdes 
per la quantia de l’aval. Les possibilitats de concurrència 
venen més aviat determinades pel pressupost econòmic 
de l’obra i la seva complexitat tècnica.

No obstant l’anterior, atenent les indicacions donades 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a me-
sura d’impuls econòmic davant la situació actual de 
crisi econòmica, el Consell d’Administració de GISA 
celebrat el 23 de setembre de 2009 va acordar establir 
les garanties definitives en el 5% del preu d’adjudica-
ció (sense IVA) per a totes les tipologies de contractes 
d’execució d’obres, que eren els únics en els que s’exi-
gien garanties superiors.

Expedients no subjectes a l’article 2.1 del Text 
refós de la llei de contractes de les administra-
cions públiques

«Cal que els expedients adjudicats per procediment 
negociat sense publicitat es notifiquin també a la resta 
de licitadors.»

GISA notifica a tots els licitadors no adjudicataris el 
resultat de l’adjudicació des del gener de 2006.
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del contracte, GISA se subjecta al dret privat i, per la 
seva naturalesa, no pot exercir les prerrogatives que sí 
pot exercir l’Administració en l’execució dels contractes. 
En conseqüència, GISA ha d’extremar les precaucions i 
les garanties per l’adequat compliment del contracte que 
recau sobre una obra o uns serveis d’interès públic.

D’altra banda, el principi de concurrència no resta afec-
tat doncs és el mateix pressupost de la licitació el que 
determina aquesta concurrència, integrant-se el cost de 
la garantia definitiva en l’oferta econòmica que propo-
sen els licitadors. En aquest sentit GISA gradua la quan-
tia dels avals en funció del pressupost de l’obra, com 
ha pogut comprovar la Sindicatura, de manera que les 
possibilitats d’efectuar una oferta no restin disminuïdes 
per la quantia de l’aval. Les possibilitats de concurrència 
venen determinades pel pressupost econòmic de l’obra 
i la seva complexitat tècnica.

No obstant l’anterior, atenent les indicacions donades 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a me-
sura d’impuls econòmic davant la situació actual de 
crisi econòmica, el Consell d’Administració de GISA 
celebrat el 23 de setembre de 2009 va acordar establir 
les garanties definitives en el 5% del preu d’adjudica-
ció (sense IVA) per a totes les tipologies de contractes 
d’execució d’obres, que eren els únics en els que s’exi-
gien garanties superiors.

– Assegurança en els expedients d’obra

«En cinc dels expedients no hi ha pòlissa d’asseguran-
ces. Es considera necessari l’existència d’assegurança 
suficient en tots els casos».

GISA ha reforçat el seguiment i control del compliment 
de l’obligació dels contractistes d’assegurar les obres 
d’acord amb els requisits establerts contractualment. 
A tal efecte, ha habilitat un sistema de bloqueig de 
certificacions pels casos en que no quedi acreditada la 
contractació de les pòlisses d’assegurança requerides, i 
ha contractat, al maig de 2009, el servei d’un corredor 
per a poder-les contractar directament de forma àgil i 
repercutir el seu cost al contractista.

Contractació general de béns i serveis

Pel que fa a la comanda corresponents als serveis de 
missatgeria, «es considera que per a la seva adjudica-
ció s’haurien d’emprar els procediments d’adjudicació 
adients segons la normativa vigent»

GISA va convocar la licitació per a l’adjudicació del 
contracte «Prestació del servei de missatgeria dins de 
l’àmbit territorial de Catalunya per a GISA i REGSA» 
al mes d’abril de 2008.

Pel que fa a les comandes superiors a 12.020 euros, «es 
considera que s’ha de garantir el compliment dels prin-
cipis de publicitat i concurrència a partir de l’import en 
què un contracte no pot ser considerat menor.»

El procediment emprat habitualment per GISA per a 
l’adjudicació d’aquesta tipologia de contractes és el ne-
gociat sense publicitat amb consulta prèvia a un mínim 
de tres empreses.

En els concursos previs declarats deserts, «es reco-
mana, a l’efecte d’obtenir una major transparència, la 
realització d’una acta de la Mesa de contractació o do-
cument anàleg, signada pels membre de la Mesa per tal 
de deixar constància que el concurs queda desert»

GISA ha seguit la recomanació de la Sindicatura i ela-
bora un Acta de la Mesa de Contractació per a consta-
tar que una determinada licitació ha quedat deserta per 
manca de licitadors des de gener de 2009.

– Plec de bases

«Tal com s’ha observat pels expedients sotmesos a l’ar-
ticle 2.1, cal que en el Plec de bases s’explicitin també 
els subcriteris que són objecte de puntuació en l’informe 
de valoració de les ofertes»

Mateix argument que el de l’apartat corresponent als 
expedients sotmesos a l’article 2.1

«Seria convenient efectuar un Plec de bases també en 
els expedients adjudicats per procediment negociat 
sense publicitat, independentment del procés d’adju-
dicació».

Com ja s’ha dit a l’apartat corresponent als expedients 
sotmesos a l’article 2.1, la nova Llei de contractes del 
sector públic (LCSP) en l’article 21, aplicable als poders 
adjudicadors que no tinguin el caràcter d’Administraci-
ons Públiques (com és el cas de GISA), apartat 2, pre-
veu que aquests poders adjudicadors hauran d’elaborar 
un Plec per a l’adjudicació de contractes quina quantia 
superi els 50.000 euros, que és la norma emprada per 
GISA des de l’entrada en vigor de la LCSP.

«Com s’ha observat pels expedients sotmesos a l’ar-
ticle 2.1, cal que tota valoració del preu com a criteri 
d’adjudicació atorgui la major puntuació a l’oferta més 
econòmica i només a aquesta.»

Mateix argument que el de l’apartat corresponent als 
expedients sotmesos a l’article 2.1

– Signatura del contracte

«La Sindicatura considera que s’ha de formalitzar el 
contracte sempre que no es tracti de contractes me-
nors»

Un cop decidida l’adjudicació, l’adjudicatari d’un proce-
diment negociat queda obligat per l’oferta presentada i 
acceptada per GISA així com pels termes convinguts du-
rant la negociació, autèntics documents contractuals.

L’existència de contracte no pot ésser entesa com un 
document amb forma «ad solemnitatem». Els drets i 
obligacions de les parts així com la voluntat de donar 
compliment a un contracte s’extreuen igualment i en 
resulten dels documents contractuals als que s’ha fet 
referència en el paràgraf anterior.

– Garantia definitiva

Sobre la garantía definitiva, «en set dels expedients 
analitzats l’import de l’aval supera el 10%. Es consi-
dera que aquesta pràctica limita la concurrència po-
tencial.»

Com ja s’ha argumentat en l’apartat corresponent als ex-
pedients sotmesos a l’article 2.1, en la fase de l’execució 
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
514/VIII,	sobre	la	construcció	d’un	nou	
edifici	per	a	l’IES	Montserrat	Miró,	de	
Montcada	i	Reixac	(Vallès	Occidental)
Tram. 290-00458/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63067 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00458/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 514/VIII, 
sobre la construcció d’un nou edifici per a l’IES Mont-
serrat Miró, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

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 514/VIII, sobre 
la construcció d’un nou edifici per a l’IES Montserrat 
Miró, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (núm. 
tram. 290-00458/08), us informo del següent: 

El Departament d’Educació preveu l’aprovació de la 
construcció del nou edifici de l’Institut Montserrat 
Miró, de Montcada i Reixac, per Acord de Govern en 
el futur immediat.

Barcelona, 25 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

També referent a les comandes superiors a 12.020 euros, 
«cal formalitzar el corresponent expedient contractual 
i la signatura del corresponent contracte, d’acord amb 
els requisits de la legislació contractual aplicable»

Mateix argument que el de l’apartat de signatura de 
contractes corresponent als expedients no sotmesos a 
l’article 2.1

Barcelona, 26 de novembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
513/VIII,	sobre	l’establiment	d’estudis	
postobligatoris	a	l’IES	Sant	Salvador,	
de	Tarragona
Tram. 290-00457/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63108 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00432/08 i 290-00457/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 488/VIII, 
sobre l’estudi de la necessitat d’establir estudis posto-
bligatoris a l’IES Sant Salvador, de Tarragona i control 
de compliment de la Resolució 513/VIII, sobre l’esta-
bliment d’estudis postobligatoris a l’IES Sant Salvador, 
de Tarragona

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 488/VIII, sobre l’estudi de la 
necessitat d’establir estudis postobligatoris a l’IES Sant 
Salvador, de Tarragona (núm. tram. 290-00432/08) i a 
la Resolució 513/VIII, sobre l’establiment d’estudis pos-
tobligatoris a l’IES Sant Salvador, de Tarragona (núm. 
tram. 290-00457/08), us informo del següent: 

Tenint en compte l’oferta educativa a la ciutat de Tarra-
gona i estudiada la necessitat d’establir estudis posto-
bligatoris a l’Institut Sant Salvador, s’ha previst que el 
curs vinent 2010-2011 aquest centre pugui oferir estudis 
postobligatoris.

En concret, s’ha proposat l’oferta del cicle formatiu de 
grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria, amb una 
alta demanda a la ciutat de Tarragona, fet que ofereix 
perspectives de creixement de l’oferta en els propers 
cursos escolars.

Barcelona, 27 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
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4.53.03.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	del	presi·
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Muni·
cipis	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
Consell	de	Governs	Locals
Tram. 352-01899/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 62782).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi·
dent	de	l’Associació	de	Municipis	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	Consell	de	Governs	Locals
Tram. 352-01900/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 62782).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	l’Associació	de	Pares	
de	Nens	Sords	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	llengua	de	
signes	catalana
Tram. 352-01901/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Mixt (reg. 62860).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 27.11.2009.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	les	actuacions	de	l’Ins·
titut	Català	del	Sòl	amb	relació	a	l’Ajun·
tament	de	Santa	Coloma	de	Gramenet	
(Barcelonès)
Tram. 354-00292/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 61991).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 01.12.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	les	relacions	de	l’Ins·
titut	Català	del	Sòl	amb	l’Ajuntament	de	
Santa	Coloma	de	Gramenet	(Barcelo·
nès)
Tram. 354-00293/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 62263).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 01.12.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Federació	de	Perso·
nes	Sordes	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	la	llengua	de	signes	
catalana
Tram. 352-01902/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Mixt (reg. 62860).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 27.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Fundació	ONCE	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	llengua	
de	signes	catalana
Tram. 352-01903/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Mixt (reg. 62860).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 27.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	del	Col·legi	de	Logopedes	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	llengua	de	signes	catalana
Tram. 352-01905/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Mixt (reg. 62860).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 27.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Federació	d’Associ·
acions	Catalanes	de	Pares	i	Persones	
Sordes	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
la	llengua	de	signes	catalana
Tram. 352-01906/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Mixt (reg. 62860).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 27.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Federació	Catalana	
de	Municipis	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	Consell	de	Governs	Locals
Tram. 352-01907/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62943).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 352-01908/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62943).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Federació	de	Munici·
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	Consell	de	Governs	Locals

Tram. 352-01912/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62951).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals

Tram. 352-01913/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62951).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Salva·
dor	Esteve	i	Figueras,	president	de	l’As·
sociació	Catalana	de	Municipis	i	Comar·
ques,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
Consell	de	Governs	Locals

Tram. 352-01914/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	l’Associació	de	Micro·
pobles	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 352-01909/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62943).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Fundació	Carles	Pi	i	
Sunyer	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	Consell	de	Governs	Locals
Tram. 352-01910/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62943).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Mari·
na	Espinosa	de	Castro	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 352-01911/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62943).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’Enric	Vi·
lert	i	Butchosa,	president	de	la	Diputa·
ció	de	Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	Consell	de	Governs	Locals

Tram. 352-01918/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Gilabert	Torruella,	president	de	la	Dipu·
tació	de	Lleida,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	Consell	de	Governs	Locals

Tram. 352-01919/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Poblet	i	Tous,	president	de	la	Diputació	
de	Tarragona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	Consell	de	Governs	Locals

Tram. 352-01920/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Bustos	i	Garrido,	president	de	la	Fede·
ració	de	Municipis	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	Consell	de	
Governs	Locals
Tram. 352-01915/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Lloret	i	Grau,	president	de	l’Associació	
de	Micropobles	de	Catalunya,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	del	Consell	de	
Governs	Locals
Tram. 352-01916/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Fogué	i	Moya,	president	de	la	Diputació	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	Consell	de	Governs	Locals
Tram. 352-01917/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Poblet	i	Tous,	president	de	la	Diputació	
de	Tarragona,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	creació	del	municipi	de	la	Ca·
nonja
Tram. 352-01940/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Aregio	Navarro,	regidor	de	l’Ajuntament	
de	Tarragona	i	coordinador	de	la	nego·
ciació	entre	l’Ajuntament	de	Tarragona	
i	l’entitat	municipal	descentralitzada	de	
la	Canonja	en	el	procés	de	segregació,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	creació	
del	municipi	de	la	Canonja
Tram. 352-01941/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Llop	Tous,	arquitecte	municipal	de	l’en·
titat	municipal	descentralitzada	de	la	
Canonja,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	creació	del	municipi	de	la	Canonja
Tram. 352-01942/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Hereu	i	Boher,	alcalde	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	Con·
sell	de	Governs	Locals

Tram. 352-01921/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Xargay	i	Congost,	alcalde	de	Palol	de	
Revardit	(Pla	de	l’Estany)	i	president	del	
Fòrum	Comarcal	de	l’Associació	Catala·
na	de	Municipis,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	Consell	de	Governs	Locals

Tram. 352-01922/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62984).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Roc	
Muñoz	Martínez,	alcalde	de	la	Canonja,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	creació	
del	municipi	de	la	Canonja

Tram. 352-01939/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Canadell	Veciana,	exalcalde	de	la	Ca·
nonja,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
creació	del	municipi	de	la	Canonja
Tram. 352-01943/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Raül	Vi·
lanova	Mata,	exdirector	de	Ràdio	La	Ca·
nonja,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
creació	del	municipi	de	la	Canonja
Tram. 352-01944/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Fran·
cesc	Roig	Queralt,	historiador,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	de	creació	del	
municipi	de	la	Canonja
Tram. 352-01945/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Fèlix	Ballesteros	i	Casanova,	alcalde	
de	Tarragona,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	creació	del	municipi	de	la	Ca·
nonja
Tram. 352-01946/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
(reg. 63188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Roc	
Muñoz	i	Martínez,	alcalde	de	l’entitat	
municipal	descentralitzada	de	la	Ca·
nonja,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
creació	del	municipi	de	la	Canonja
Tram. 352-01947/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
(reg. 63188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Poblet	i	Tous,	president	de	la	Diputació	
de	Tarragona,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	creació	del	municipi	de	la	Ca·
nonja
Tram. 352-01950/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
(reg. 63188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Federació	de	Munici·
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec·
te	de	llei	de	creació	del	municipi	de	la	
Canonja
Tram. 352-01951/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
(reg. 63188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	la	Plataforma	per	la	Mu·
nicipalitat	de	la	Canonja	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	creació	del	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 352-01948/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
(reg. 63188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Eudald	
Roca	i	Gràcia,	president	del	Consell	Co·
marcal	del	Tarragonès,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	creació	del	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 352-01949/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
(reg. 63188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	del	gerent	
de	l’Institut	Català	del	Sòl	davant	la	Co·
missió	de	Política	Territorial	perquè	in·
formi	sobre	la	seva	actuació	amb	relació	
a	diferents	operacions	urbanístiques	a	
Santa	Coloma	de	Gramenet	(Barcelo·
nès)
Tram. 356-00533/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 61990).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 01.12.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Miquel	
Bonilla,	director	de	l’Institut	Català	del	
Sòl,	i	d’Emili	Mas,	gerent	de	l’Institut	Ca·
talà	del	Sòl,	davant	la	Comissió	de	Po·
lítica	Territorial	perquè	informin	sobre	
les	relacions	entre	l’Institut	Català	del	
Sòl	i	l’Ajuntament	de	Santa	Coloma	de	
Gramenet	(Barcelonès)
Tram. 356-00536/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62264).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 01.12.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Maria	
Eugènia	Alegret,	presidenta	del	Tribu·
nal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya,	
davant	la	Comissió	de	Justícia,	Dret	i	
Seguretat	Ciutadana	perquè	presenti	la	
Memòria	del	Tribunal	Superior	de	Justí·
cia	de	Catalunya	corresponent	al	2008
Tram. 356-00545/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 49, tinguda el dia 26.11.2009 (DSPC-C 
683).

Proposta	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Municipis	i	Comarques	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	creació	del	muni·
cipi	de	la	Canonja
Tram. 352-01952/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
(reg. 63188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 03.12.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Frede·
ric	Ximeno	i	Roca,	director	general	de	
Polítiques	Ambientals	i	Sostenibilitat,	
davant	la	Comissió	de	Medi	Ambient	i	
Habitatge	perquè	informi	sobre	l’Estra·
tègia	per	al	Desenvolupament	Sosteni·
ble	de	Catalunya
Tram. 356-00514/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63140).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 01.12.2009.
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Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Romanesa	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli·
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re·
tornades	a	Catalunya
Tram. 353-00670/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 44 del Comissió de Benes-
tar i Immigració, tinguda el dia 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	de	Treballadors	Marroquins	
a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra·
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00671/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 44 del Comissió de Benes-
tar i Immigració, tinguda el dia 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Dominicana	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor·
nades	a	Catalunya
Tram. 353-00673/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Majó	i	Roca,	comissionat	per	a	Universi·
tats	i	Recerca,	davant	la	Comissió	sobre	
les	Polítiques	de	Joventut	perquè	infor·
mi	sobre	les	polítiques	de	joventut
Tram. 356-00546/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Eva García i Rodríguez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Al-
bert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 63041).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 26.11.2009.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Comissió	Catalana	d’Ajuda	al	Refugi·
at	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco·
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00653/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 44 del Comissió de Benestar 
i Immigració, tinguda el dia 01.12.2009 (DSPC-C 686).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	de	Dones	Xineses	a	Catalu·
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco·
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00668/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 44 del Comissió de Benestar 
i Immigració, tinguda el dia 01.12.2009 (DSPC-C 686).
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Compareixença	de	Guillem	López	Ca·
sasnovas	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00678/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	de	Jordi	Sánchez	Pi·
canyol	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00679/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	de	Maria	Helena	Bedo·
ya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco·
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00680/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Entitats	Bolivianes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00674/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Associacions	Equatoria·
nes	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi·
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00675/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	de	Ricard	Zapata·Barre·
ro	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco·
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00676/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).
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Compareixença	de	Lucía	Artarcoz,	di·
rectora	de	l’Institut	de	Serveis	a	la	Co·
munitat,	davant	la	Comissió	sobre	els	
Drets	de	les	Dones	per	a	expressar	la	
seva	opinió	i	les	seves	recomanacions	
sobre	la	dona	i	la	salut,	especialment	
amb	relació	a	l’Avantprojecte	de	llei	so·
bre	la	igualtat
Tram. 357-00130/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 01.12.2009 (DSPC-C 
687).

Compareixença	de	Carme	Ollé	Rodrí·
guez,	ginecòloga	del	Programa	d’aten·
ció	a	la	salut	sexual	i	reproductiva	del	
CAP	Drassanes,	de	Barcelona,	davant	
la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Do·
nes	per	a	expressar	la	seva	opinió	i	les	
seves	recomanacions	sobre	la	dona	
i	la	salut,	especialment	amb	relació	a	
l’Avantprojecte	de	llei	sobre	la	igualtat
Tram. 357-00131/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 01.12.2009 (DSPC-C 
687).

Compareixença	de	Josep	Ramos	Mon·
tes,	director	de	planificació	de	salut	
mental	de	l’Orde	Hospitalari	de	Sant	Jo·
an	de	Déu,	davant	la	Comissió	d’Estudi	
de	la	Situació	de	les	Persones	amb	Dis·
capacitats	perquè	hi	faci	aportacions
Tram. 357-00310/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci-
tats, del 26.11.2009 (DSPC-C 685).

Compareixença	d’una	representació	
d’una	representació	de	la	Federació	
d’Associacions	Americanes	a	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor·
nades	a	Catalunya
Tram. 353-00681/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 01.12.2009 (DSPC-C 
686).

Compareixença	de	representants	del	
Grup	Àgata	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	per	a	expressar	
llur	opinió	i	llurs	recomanacions	sobre	
la	dona	i	la	salut,	especialment	amb	re·
lació	a	l’Avantprojecte	de	llei	sobre	la	
igualtat
Tram. 357-00128/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 01.12.2009 (DSPC-C 
687).

Compareixença	de	Montserrat	Pineda	
Lorenzo,	en	representació	de	l’entitat	
Creació	Positiva,	davant	la	Comissió	
sobre	els	Drets	de	les	Dones	per	a	ex·
pressar	la	seva	opinió	i	les	seves	re·
comanacions	sobre	la	dona	i	la	salut,	
especialment	amb	relació	a	l’Avantpro·
jecte	de	llei	sobre	la	igualtat
Tram. 357-00129/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 01.12.2009 (DSPC-C 
687).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Suplència	en	l’exercici	de	les	funcions	
del	vicepresident	del	Govern	pel	conse·
ller	d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	
Participació
Tram. 330-00143/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 63179 / Coneixement: 02.12.2009

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del vicepresident del Govern, el dia 30 
de novembre del 2009, n’exercirà la suplència el conse-
ller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Cordialment,

Barcelona, 27 de novembre de 2009

José Montilla i Aguilera

N. de la R.: El Decret 185/2009, del 27 de novembre, pel 
qual s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions 
del vicepresident del Govern el dia 30 de novembre de 
2009, és publicat al DOGC 5517, de l’1 de desembre 
de 2009.

Compareixença	de	representants	de	
la	federació	Ecom	davant	la	Comissió	
d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Persones	
amb	Discapacitats	perquè	expliquin	les	
línies	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 357-00315/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci-
tats, del 26.11.2009 (DSPC-C 685).

Compareixença	de	representants	de	Fe·
marec,	SCCL,	davant	la	Comissió	d’Es·
tudi	de	la	Situació	de	les	Persones	amb	
Discapacitats	perquè	expliquin	les	líni·
es	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 357-00317/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci-
tats, del 26.11.2009 (DSPC-C 685).

Compareixença	de	Maria	Eugènia	Ale·
gret,	presidenta	del	Tribunal	Superior	
de	Justícia	de	Catalunya,	davant	la	Co·
missió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciu·
tadana	per	a	presentar	la	Memòria	del	
Tribunal	Superior	de	Justícia	de	Cata·
lunya	corresponent	al	2008
Tram. 357-00357/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en la ses-
sió núm. 49, tinguda el dia 26.11.2009 (DSPC-C 683).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 50 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 03.12.2009 
(DSPC-C 690).
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setembre de 2009 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové
Barcelona, 25 de novembre de 2009

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Cessament	d’un	funcionari	interí

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 2.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 8 de juliol de 
2008, va acordar nomenar Daniel Giménez Labay aju-
dant d’arxiu interí de la Direcció d’Estudis Parlamen-
taris, grup A2, nivell 11, amb efectes del 25 de juliol 
de 2008.

Posteriorment, la Mesa del Parlament, en la sessió del 
24 de març de 2009, va acordar convocar un concurs 
oposició lliure per a proveir una plaça d’ajudant o aju-
danta d’arxiu del Parlament de Catalunya, en què va 
participar com a aspirant Daniel Giménez Labay.

El tribunal qualificador del dit concurs oposició, en 
compliment del que estableixen les bases 7.2.a i 9.1 de 
la convocatòria, va fer públiques les qualificacions cor-
responents a la primera prova, en què Daniel Giménez 
Labay va constar com a no presentat, per la qual cosa 
a partir d’aquell moment va quedar eliminat del procés 
selectiu.

Properament, el tribunal qualificador farà pública la re-
lació dels candidats que han superat el procés selectiu i 
s’elevarà a la Mesa la proposta d’acord de nomenament 
de funcionari de carrera de l’aspirant que hagi obtingut 
la puntuació global més alta en el concurs oposició.

De conformitat amb l’article 55.3 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
el personal interí perd la seva condició quan no calen 
els seus serveis o quan la plaça a la qual ha estat adscrit 
és ocupada per un funcionari o funcionària de carrera.

El director d’Estudis Parlamentaris, d’acord amb la nor-
mativa vigent, ha emès una proposta en què exposa la 
conveniència de cessar Daniel Giménez Labay a la vista 
del resultat del procés selectiu de referència.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Memòria	d’activitats	del	Jurat	d’Expro·
piació	de	Catalunya	corresponent	al	
2008
Tram. 337-00067/08

Presentació
Jurat d’Expropiació de Catalunya
Reg. 62953 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.12.2009

Sr. President del Parlament de Catalunya

Senyor,

Per indicació del Dr. Joan Manuel Trayter i Jiménez, 
que fou president del Jurat d’Expropiació de Catalunya, 
us enviem la memòria anual d’aquest òrgan, que va ser 
aprovada pel seu Plenari del dia 22 de setembre de 2009 
d’acord amb l’art. 8 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del 
Jurat d’Expropiació de Catalunya.

Atentament,

Girona, 13 de novembre de 2009

Susagna Baltasar i Pellicer
Secretaria del Jurat d’Expropiació de Catalunya
Secció Girona

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

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plu·
ralisme	polític	en	la	televisió	i	la	ràdio	
corresponent	al	setembre	del	2009
Tram. 337-00068/08

Presentació
President del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 63040 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 02.12.2009

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
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3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

Pressupost màxim de la licitació: 96.000 euros (IVA 
exclòs).

5. Garanties

a) Provisional: el 2% del pressupost màxim de la lici-
tació (IVA exclòs).

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA exclòs).

6. Requisits específics del contractista o la contractista

Els establerts per la clàusula 13 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Preu: de 0 a 52 punts.

b) Proposta tècnica: de 0 a 30 punts.

c) Millores proposades: de 0 a 9 punts

d) Proposta executiva, la garantia i el manteniment: de 
0 a 9 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

Entitat: Parlament de Catalunya; Departament d’Infor-
màtica i Telecomunicacions.

Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, 
s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003.

Telèfon: 93 304 65 87.

Fax: 93 706 32 93.

Adreça electrònica: contractaciopublica@parlament.cat

Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions

Data límit d’obtenció de documents i informació: 22 de 
desembre de 2009.

Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 28 de desembre de 2009.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la clàu-
sula 13 del plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Registre General del Parlament de Catalunya.

Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, 
s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003.

Horari de registre: matins, de 9 a 14 h, i tardes, de 16 a 
18.30 h (excepte els dies 7, 24 i 31 de desembre, només 
de 9 a 14 h).

Acorda: 

Primer. Fer cessar Daniel Giménez Labay com a aju-
dant d’arxiu interí de la Direcció d’Estudis Parlamen-
taris del Parlament de Catalunya, a partir del dia 21 de 
desembre de 2009.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.15. CONTRACTACIó

Contractació	del	subministrament	i	la	
instal·lació	de	dispositius	d’impressió	
per	als	departaments	i	serveis	del	Par·
lament	de	Catalunya
Tram. 620-00003/08

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya de 24 de novembre de 2009, 
per la qual s’acorda convocar la licitació pública per a 
la contractació del subministrament i la instal·lació de 
dispositius d’impressió per als departaments i serveis 
del Parlament de Catalunya (exp. 620-00003/08).

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya; Departament d’In-
formàtica i Telecomunicacions.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació 
de dispositius d’impressió per als diversos departaments 
i serveis del Parlament de Catalunya.

b) Termini d’execució: 29 d’abril de 2010.
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La data de l’acte públic d’obertura dels sobres B2 es 
farà pública en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, un cop feta la valoració de la documenta-
ció continguda als sobres B1 i també es notificarà als 
participants de la licitació.

12. Integrants de la mesa de contractació

Els que consten al perfil de contractant del Parlament 
de Catalunya.

13. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

14. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són càrrec de l’adjudicatari 
o adjudicatària.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

d) Termini durant el qual el licitador o licitadora està 
obligat a mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants (concurs): no.

10. Obertura dels sobres B1

El sobre B1 ha de contenir tota la documentació relacio-
nada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar 
segons un judici de valor d’acord amb el que estableix 
l’apartat 2.3 de la clàusula 13 del plec de clàusules ad-
ministratives.

L’acte públic d’obertura dels sobres B1 tindrà lloc el 
19 de gener de 2010 a les 13 h, a l’adreça indicada en 
el punt 8.

11. Obertura dels sobres B2

El sobre B2 ha de contenir tota la documentació relacio-
nada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar 
d’una manera automàtica d’acord amb el que estableix 
l’apartat 2.4 de la clàusula 13 del plec de clàusules ad-
ministratives.




