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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 concessió d’un crèdit extraordinari 
i d’un suplement de crèdit als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2009
Tram. 200-00074/08
Aprovació p. 9

1.10. resolucions

Resolució 565/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment de les bases per a elaborar 
un pla d’atenció integral de les malalties neurològi-
ques que provoquen discapacitat, entre les quals 
s’inclou l’esclerosi lateral amiotròfica
Tram. 250-02218/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 598) p. 22

Resolució 566/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre les condicions de treball dels conductors 
al cremallera de Núria
Tram. 250-01988/08
Adopció p. 22

Resolució 567/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el servei de trens Avant
Tram. 250-01952/08
Adopció p. 22

Resolució 568/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la senyalització de les colònies industrials 
al tram de l’autovia C-16 entre Balsareny i Berga
Tram. 250-01984/08
Adopció p. 23

Resolució 569/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre els terminis de construcció de les 
rotondes previstes a la carretera N-230 entre Lleida 
i Alfarràs
Tram. 250-02028/08
Adopció p. 23

Resolució 570/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les gestions per a l’obtenció de la Carta 
europea de turisme sostenible per al Parc Natural 
de l’Alt Pirineu
Tram. 250-02212/08
Adopció p. 23

Resolució 571/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la dinamització de les Terres de l’Ebre 
arran de l’anunci del tancament del centre productiu 
de Lear a Roquetes (Baix Ebre)
Tram. 250-02503/08
Adopció p. 24

Resolució 573/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designa un membre del Consell 
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalu-
nya
Tram. 284-00034/08
Adopció p. 25

1.20. interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el calendari 
escolar
Tram. 300-00248/08
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre el debat ge-
nerat entre els professionals de la indústria cine-
matogràfica amb relació a l’avantprojecte de llei del 
cinema
Tram. 300-00249/08
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre l’assumpció 
de competències en matèria de transport
Tram. 300-00250/08
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre els treballa-
dors autònoms
Tram. 300-00251/08
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la promoció 
del voluntariat
Tram. 300-00252/08
Substanciació p. 26

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

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

2.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament 
i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina central 
de correus i telègrafs de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02164/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de correus i telègrafs a la part sud de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02165/08
Retirada p. 26

Proposta de resolució sobre l’acord de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Maresme) de su-
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port a una consulta sobre la independència de Ca-
talunya
Tram. 250-02279/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la suspensió del 
conveni subscrit amb Òmnium Cultural i la revocació 
de la consideració d’utilitat pública d’aquesta entitat
Tram. 250-02282/08
Rebuig p. 27

2.15. mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seguretat
Tram. 302-00203/08
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’habitatge
Tram. 302-00204/08
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de la directiva relativa a la 
liberalització de la prestació de serveis
Tram. 302-00205/08
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transposició de la directiva de serveis 
en l’àmbit del comerç
Tram. 302-00206/08
Retirada p. 27

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 creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 200-00067/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 28
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 28

Projecte de llei del Consell de Governs Lo-
cals
Tram. 200-00068/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 29
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 30
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials retirades p. 30

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Debat de totalitat p. 30
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini per a proposar compareixences p. 30

Projecte de llei de concessió d’un crèdit 
extraordinari i d’un suplement de crèdit als pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2009
Tram. 200-00074/08
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 31

Projecte de llei de bases de delegació en 
el Govern per a l’adequació de normes amb rang de 
llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior
Tram. 200-00075/08
Debat de totalitat p. 31
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini per a proposar compareixences p. 31

Projecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 200-00078/08
Text presentat p. 31
Tramitació pel procediment d’urgència p. 75

3.01.02. proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del Pe-
nedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 202-00044/08
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 75
Debat de totalitat p. 75
Tramesa a la Comissió p. 75
Termini per a proposar compareixences p. 76

Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 202-00046/08
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 76
Debat de totalitat p. 76
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini per a proposar compareixences p. 76

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08
Debat de totalitat p. 76
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Mixt i Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya p. 76
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini per a proposar compareixences p. 76

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

3.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els alumnes 
amb necessitats educatives especials de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02340/08
Esmenes presentades p. 77

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una pista esportiva al CEIP Sagrat Cor de Solivella 
(Conca de Barberà)
Tram. 250-02367/08
Esmenes presentades p. 77

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
Esmenes presentades p. 78

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
Esmenes presentades  p. 78

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una Oficina de Treball de la Generalitat a Castell-
defels (Baix Llobregat)
Tram. 250-02517/08
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’Ordre VCP/491/2009, per la qual es refonen i 
s’actualitzen els títols, els diplomes i els certificats 
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equivalents als certificats de coneixements de català 
de la Secretaria de Política Lingüística
Tram. 250-02518/08
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla del parc de bombers que dóna cobertura 
a Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 250-02519/08
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits de la riera del Palà i del torrent del Cau, a Vaca-
risses (Vallès Occidental)
Tram. 250-02520/08
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de trens del servei de rodalia de Renfe amb 
parada a Vacarisses (Vallès Occidental) i sobre la 
rehabilitació de l’estació d’aquesta població
Tram. 250-02521/08
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre el respecte a 
les decisions del Tribunal Constitucional
Tram. 250-02522/08
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la participació 
de la Generalitat en la candidatura del conjunt monu-
mental de la Seu Vella de Lleida (Segrià) per a formar 
part del patrimoni de la humanitat de la Unesco
Tram. 250-02523/08
Presentació p. 81
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de batxillerat a l’IES Pla Marcell, de Cardedeu 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02524/08
Presentació p. 82
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova escola Els Quatre Vents, de Canovelles 
(Vallès Oriental), i el millorament de les instal·lacions 
de l’escola actual
Tram. 250-02525/08
Presentació p. 83
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la reducció o la 
supressió del peatge per als habitants del Maresme 
en el cas que es perllongui l’autopista C-32 entre 
Palafolls i Tordera
Tram. 250-02526/08
Presentació p. 84
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni per a la rehabilitació de l’edifici del celler 
de la Cooperativa Agrícola de Rocafort de Queralt 
(Conca de Barberà)
Tram. 250-02527/08
Presentació p. 85
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la subscripció 
d’un conveni amb l’Ajuntament de Solivella per a 

construir una pista poliesportiva coberta al CEIP 
Sagrat Cor, de Solivella (Conca de Barberà)
Tram. 250-02528/08
Presentació p. 85
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de reforma i ampliació del CEIP Sagrat Cor, 
de Solivella (Conca de Barberà)
Tram. 250-02529/08
Presentació p. 86
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre l’adjudicació i 
l’execució de les obres de construcció del CEIP Les 
Comes, a Rodonyà (Alt Camp)
Tram. 250-02530/08
Presentació p. 87
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció de les mascaretes amb filtre de carbó activat a 
la cartera de productes sanitaris finançats per la 
sanitat pública
Tram. 250-02531/08
Presentació p. 88
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la supressió 
de les barreres arquitectòniques de les instal·lacions 
de titularitat pública a Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-02532/08
Presentació p. 89
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre l’aïllament 
acústic contra els sorolls causats pel pas dels trens 
del CEIP Dolors Piera de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 250-02533/08
Presentació p. 90
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès) per a concertar places pú-
bliques de residència per a la gent gran
Tram. 250-02534/08
Presentació p. 90
Tramesa a la Comissió p. 91
Termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre la retolació en 
català de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla 
de Segur
Tram. 250-02535/08
Presentació p. 91
Tramesa a la Comissió p. 92
Termini de presentació d’esmenes p. 92

Proposta de resolució sobre la demolició 
de l’antiga escola de magisteri de Lleida (Segrià) i 
l’encàrrec del projecte d’una nova seu
Tram. 250-02536/08
Presentació p. 92
Tramesa a la Comissió p. 92
Termini de presentació d’esmenes p. 92
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3.15. mocions subsegüents a interpel·la cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de la directiva relativa a la 
liberalització de la prestació de serveis
Tram. 302-00205/08
Esmenes presentades p. 93

4. informació

4.50. compliment de resolucions i de moci-
ons

4.50.01. compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 
477/VIII, sobre la desafectació de la caserna de la 
Guàrdia Civil de Ripoll
Tram. 290-00421/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 94

Control del compliment de la Resolució 497/
VIII, sobre l’adhesió a la campanya de Peace Boat 
«Viatge global per un món sense armes nuclears» i 
sobre l’impuls al desarmament nuclear
Tram. 290-00441/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 95

Control del compliment de la Resolució 
538/VIII, sobre el respecte i la defensa dels drets 
humans a Colòmbia
Tram. 290-00478/08
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 Benestar i Informació amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre la situació de col-
lapse del sistema de protecció a la infància
Tram. 354-00295/08
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Política Cultural amb el conseller de Cultura i 
Mitjans Audiovisuals sobre la impossibilitat d’arribar 
a un acord amb els propietaris del fons Centelles
Tram. 354-00296/08
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre les modifi-
cacions del Pla de l’energia 2006-2015
Tram. 354-00297/08
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
Acord sobre la 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
Acord sobre 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
Acord sobre la 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
Acord sobre la sol·licitud p. 97

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
Acord sobre la sol·licitud p. 97

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
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Marina Es-
pinosa de Castro amb relació al Projecte de llei del 
Consell de Governs Locals
Tram. 352-01911/08
Retirada de la sol·licitud p. 97

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
Acord sobre la 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
Acord sobre la 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
Acord sobre la 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
Acord sobre la sol·licitud p. 98

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
Acord sobre la sol·licitud p. 98

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
Acord sobre la sol·licitud p. 98

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
Acord sobre la sol·licitud p. 99
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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
Acord sobre la 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
Acord sobre la 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
Acord sobre la sol·licitud p. 99

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
Retirada de la sol·licitud p. 99

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
Acord sobre la 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 de creació del municipi 
de la Canonja
Tram. 352-01940/08
Acord sobre la 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
Acord sobre la 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
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Josep Ca-
nadell Veciana, exalcalde de la Canonja, amb re-
lació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 352-01943/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

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
Acord sobre la sol·licitud p. 100

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
Acord sobre la sol·licitud p. 100

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
Acord sobre la 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
Acord sobre la 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
Acord sobre la sol·licitud p. 101

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
Acord sobre la sol·licitud p. 101

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
Acord sobre la sol·licitud p. 101

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
Acord sobre la sol·licitud p. 101

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
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Difusió Social i Cultural El 
Petit da Vinci davant la Comissió de Benestar i Immi-
gració perquè expliquin els objectius de l’entitat
Tram. 356-00544/08
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de Sergi Cen-
telles i Octavi Centelles, propietaris del fons Cen-
telles, per a explicar la impossibilitat d’arribar a un 
acord amb el Govern
Tram. 356-00547/08
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre el seu pla de treball
Tram. 356-00550/08
Sol·licitud p. 102

4.53.10. sessions informatives i compareixences 
de membres del govern

Sessió informativa de la Comissió de Sa-
lut amb la consellera de Salut sobre el consum de 
drogues i les mesures adoptades pel Departament 
de Salut
Tram. 355-00070/08
Substanciació p. 103
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Compareixença del conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en 
compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00125/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 103
Substanciació p. 103

4.53.15. sessions informatives i compareixences 
d’autoritats, de funcionaris i d’altres per-
sones

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00723/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
del president del Fòrum Comarcal de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00724/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 353-00725/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer amb relació al Projecte 
de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00726/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00727/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00728/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00729/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00730/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del Consell de Governs
Tram. 353-00731/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Roc Muñoz Martínez, 
alcalde de la Canonja, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00732/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Josep Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona, amb rela-
ció al Projecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja
Tram. 353-00733/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Joan Aregio 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 relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00734/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Josep Llop Tous, arqui-
tecte municipal de l’entitat municipal descentralitza-
da de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de 
creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00735/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Josep Canadell Vecia-
na, exalcalde de la Canonja, amb relació al Projecte 
de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00736/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Raül Vilanova Mata, 
exdirector de Ràdio La Canonja, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00737/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Francesc Roig Queralt, 
historiador, amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja
Tram. 353-00738/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Josep Fèlix Ballesteros i 
Casanova, alcalde de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00739/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Municipalitat de la Canonja amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 353-00740/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’Eudald Roca i Gràcia, 
president del Consell Comarcal del Tarragonès, amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 353-00741/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de creació del municipi de la Ca-
nonja
Tram. 353-00742/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja
Tram. 353-00743/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença del director de Catalunya 
Ràdio davant la Comissió de Control de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el seu projecte per a Catalunya Ràdio
Tram. 357-00336/08
Substanciació p. 107

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals amb el director del grup d’emis-
sores de Catalunya Ràdio sobre el seu projecte per 
a Catalunya Ràdio
Tram. 359-00017/08
Substanciació p. 107
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4.87. procediments davant el Tribunal consti-
tucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 7929-2009, 
plantejada per la Secció Segona de la Sala conten-
ciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació a l’article 100.1.a del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya
Tram. 382-00002/08
Coneixement p. 107
Acord de compareixença del Parlament p. 107

4.90. règim interior

4.90.10. càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de responsable de serveis administratius 
de l’Oficina Pressupostària
Tram. 500-00020/08
Adscripció en comissió de serveis p. 108

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de tècnic o tècnica de gestió i administra-
ció de l’Oficina Pressupostària
Tram. 500-00021/08
Adscripció en comissió de serveis p. 108

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’ajudant o ajudanta d’arxiu del Parlament 
de Catalunya
Tram. 501-00014/08
Nomenament p. 109

Cessament d’un funcionari interí 
Acord p. 109

Nomenament d’un funcionari interí
Acord p. 110

Determinació de l’horari del Registre Ge-
neral del Parlament
Acord p. 110

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
Nomenament de la Mesa de contractació p. 111

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

llei de concessió d’un crèdit extraordi-
nari i d’un suplement de crèdit als pres-
supostos de la generalitat de catalunya 
per al 2009
Tram. 200-00074/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 67, 16.12.2009, DSPC-P 103

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de 
desembre de 2009, a proposta del Govern, escoltada 
la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del 
Reglament, ha acordat de tramitar directament i en lec-
tura única el Projecte de llei de concessió d’un crèdit 
extraordinari i d’un suplement de crèdit als pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2009 (tram. 200-
00074/08).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament 
del Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de concessió d’un crèdit extraordinari i d’un 
suplement de crèdit als pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2009

Preàmbul

L’Acord 6/2009, del 15 de juliol, del Consell de Política 
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, per a 
la reforma del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’auto-
nomia, estableix uns recursos addicionals per al 2009 
amb relació al sistema de finançament vigent abans 
d’aquest acord.

L’entorn econòmic en què s’han desenvolupat els pres-
supostos de la Generalitat per al 2009 ha fet que es 
plantegi la conveniència de destinar part dels recursos a 
determinades polítiques en diferents àmbits bàsics, per-
què l’Administració funcioni d’una manera normal.

Per tant, és necessari prendre mesures adequades per a 
garantir el nivell de prestació dels serveis i per a poder 
complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Un cop assolida la millora del model de finançament 
de la Generalitat, cal regularitzar en el pressupost els 
saldos de propostes de despesa pendent d’imputació 
pressupostària (PPI) registrades del Servei Català de 
la Salut i de l’Institut Català de la Salut que, excepci-
onalment, es feien mentre el model de finançament no 
estava establert.

Per tot el que s’exposa i atès que no hi ha un crèdit 
adequat ni suficient en el pressupost per al 2009, cal 
concedir un crèdit extraordinari i un suplement de crè-
dit en els pressupostos de la Generalitat per al 2009, 
d’acord amb el que estableix la lletra a de l’article 5 
del text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre, i complint els tràmits de l’article 39 del dit 
text refós.

Aquesta llei ha d’entrar en vigor el mateix dia en què es 
publica, per raó de la matèria i del termini de la vigència 
de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

Article 1. Crèdit extraordinari

1. Es concedeix un crèdit extraordinari als pressupostos 
de la Generalitat per al 2009 per un import màxim de 
1.142.900.000 euros, distribuït de la manera següent:

a) Al Departament de Justícia, 42.200.000 euros.

b) Al Departament de Salut, 759.300.000 euros.

c) Al Departament d’Educació, 171.700.000 euros.

d) Al Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció, 34.700.000 euros.

e) Al Departament de Treball, 58.000.000 d’euros.

f) Al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
30.000.000 d’euros.

g) Al Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
4.000.000 d’euros.

h) Al Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
43.000.000 d’euros.

2. El crèdit extraordinari a què fa referència l’apartat 1 
s’aplica a les partides pressupostàries i per les quanties 
que es detallen en l’annex.

3. S’autoritza el Departament d’Economia i Finances a 
fer les generacions de crèdit necessàries en els pressu-
postos del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català 
de la Salut i del Servei d’Ocupació de Catalunya, corres-
ponents a les transferències de les seccions pressupos-
tàries dels pressupostos de la Generalitat a les entitats 
esmentades, que figuren en l’annex.
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4. S’autoritza els òrgans de govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i de l’Institut Català 
del Sòl a fer les generacions de crèdit necessàries en els 
pressupostos respectius corresponents a les transferèn-
cies de les seccions pressupostàries dels pressupostos 
de la Generalitat a les entitats esmentades, que figuren 
en l’annex.

Article 2. Finançament del crèdit extraordinari

La despesa derivada del crèdit extraordinari a què fa 
referència l’article 1 s’ha de finançar amb part de la li-
quidació dels drets reconeguts a favor de la Generalitat, 
per un import de 1.142.900.000 euros, en concepte d’in-
gressos per a l’any 2009 establerts per l’Acord 6/2009, 
del 15 de juliol, del Consell de Política Fiscal i Finan-
cera de les Comunitats Autònomes, per a la reforma del 
sistema de finançament de les comunitats autònomes de 
règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

Article 3. Suplement de crèdit

1. Es concedeix un suplement de crèdit als pressupostos 
de la Generalitat per al 2009 per un import equivalent 
al de les propostes de despesa pendents d’imputació 
pressupostària (PPI) del Servei Català de la Salut i de 
l’Institut Català de la Salut registrades el 31 de desembre 
de 2008, fins a un màxim de 1.851.000.000 d’euros.

2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’autorit-
za el Departament d’Economia i Finances a distribuir, 
entre les partides pressupostàries que correspongui, el 
suplement de crèdit autoritzat per l’apartat 1.

Article 4. Finançament del suplement de crèdit

La despesa derivada del suplement de crèdit a què fa re-
ferència l’article 3 s’ha de finançar, en primer lloc, amb 
l’import que resti de la liquidació dels drets reconeguts 
a favor de la Generalitat en concepte d’ingressos per a 
l’any 2009 de l’Acord 6/2009, del Consell de Política 
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, un 
cop descomptat el finançament corresponent al crèdit 
extraordinari. Per a la resta de la despesa, si escau, 
s’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller 
o consellera d’Economia i Finances, contragui deute 
públic i, si escau, refinanci operacions d’endeutament 
amb un termini de reemborsament superior a un any, 
per un import màxim de 1.000.000.000 d’euros. Aquest 
import incrementa els límits d’endeutament fixats per 
l’article 36 de la Llei 15/2008.

Disposicions addicionals

Primera. Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit existents el 31 de desembre de 
2009 corresponents als crèdits dotats per aquesta llei es 
poden incorporar a l’exercici següent.

Segona. Cancel·lació de les operacions de paga-
ment per compte de tercers

S’han de cancel·lar totes les operacions de pagament per 
compte de tercers que siguin vigents un cop formalitzat 
l’endeutament establert per aquesta llei.

Tercera. Compliment dels objectius pressuposta-
ris del Servei Català de la Salut i de l’Institut 
Català de la Salut

Amb l’objectiu d’ajustar el creixement de la despesa sa-
nitària als límits que permet la situació financera acY-
tual i, excepcionalment, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei i fins que no hagi estat tancat un exercici 
complet sense necessitat de fer ús del registre de pro-
postes pendents d’imputació pressupostària per part del 
Servei Català de la Salut i de l’Institut Català de la Salut, 
s’han d’aplicar les mesures següents:

Primera. Només es poden tramitar i autoritzar com-
promisos nous amb càrrec als exercicis pressupostaris 
futurs de les entitats esmentades que corresponguin a:

a) La continuïtat d’actuacions en curs, sempre que l’im-
port de les anualitats futures no superi en cap cas el de 
l’anualitat del 2010, sens perjudici de les clàusules auto-
màtiques de revisió de preus que eventualment puguin 
tenir segons la inflació.

b) Inversions noves, sempre que l’import global de cada 
anualitat futura corresponent a tots els compromisos 
vigents, incloent-hi la proposta nova, no superi en cap 
cas el 75 % del crèdit dels capítols 6, 7 i 8 del pressupost 
de l’entitat per al 2010.

Segona. Durant el primer trimestre del 2010 el Govern 
ha de modificar els criteris per a determinar les retribu-
cions variables segons els objectius del personal directiu 
del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la 
Salut i de la resta d’entitats adscrites al Departament 
de Salut, de manera que la percepció de la retribució 
esmentada quedi condicionada al fet que l’entitat res-
pectiva hagi tancat l’exercici complet sense necessitat 
d’utilitzar el registre de propostes pendents d’imputació 
pressupostària

Quarta. Comptabilització dels ingressos en con-
cepte de l’Acord 6/2009, del Consell de Política 
Fiscal i Financera de les Comunitats Autòno-
mes

Els ingressos a què fan referència els articles 2 i 4, rela-
tius als recursos addicionals per al 2009 establerts pel 
sistema de finançament aprovat per l’Acord 6/2009, del 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats 
Autònomes, s’han de comptabilitzar i liquidar d’acord 
amb la naturalesa econòmica de l’ingrés.

Disposicions finals

Primera. Autorització al Departament d’Econo-
mia i Finances

S’autoritza el Departament d’Economia i Finances a fer 
les modificacions pressupostàries que calgui, d’acord 
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amb la Llei 15/2008, per a desplegar i executar la pre-
sent llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia en què es publi-
ca en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual



Annex al punt 2 de l’article 1

Detall de l’estat de despeses

21 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 603

12

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

121 228.0001 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat        180.000,00

CONCEPTE 228 Serveis informàtics i de telecomunicacions        180.000,00

ARTICLE  22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES        180.000,00

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS        180.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERALS        180.000,00

SERVEI JU01 GABINET I SG DE JUSTÍCIA        180.000,00

1

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: JUSTÍCIA
Servei: GABINET I SG DE JUSTÍCIA (JU01) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

213 228.0001 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat        660.318,10

CONCEPTE 228 Serveis informàtics i de telecomunicacions        660.318,10

ARTICLE  22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES        660.318,10

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS        660.318,10

PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS        660.318,10

SERVEI JU02 S.SERVEIS PENITEN.,REHABILIT.I JUST.JUV        660.318,10

2

 

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: JUSTÍCIA
Servei: S.SERVEIS PENITEN.,REHABILIT.I JUST.JUV (JU02) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

213 200.0003 Prestacions periòdiques derivades d'altres drets de superfície      2.249.021,44

CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.      2.249.021,44

ARTICLE  20 LLOGUERS I CÀNONS      2.249.021,44

221.0001 Aigua i energia      4.449.883,93

CONCEPTE 221 Subministraments      4.449.883,93

ARTICLE  22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES      4.449.883,93

251.0002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats      2.314.751,13

CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens      2.314.751,13

ARTICLE  25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS      2.314.751,13

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS      9.013.656,50

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions      9.286.841,28

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions      9.286.841,28

611.0001 Aportacions a GISA per inversions edificis per compte Generalitat o de les seves entitats      2.100.000,00

CONCEPTE 611 Aport.GISA per inver.edific.Generalitat o entitats      2.100.000,00

ARTICLE  61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS     11.386.841,28

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS     11.386.841,28

PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS     20.400.497,78

SERVEI JU03 DG RECURSOS I RÈGIM PENITENCIARI     20.400.497,78

3

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: JUSTÍCIA
Servei: DG RECURSOS I RÈGIM PENITENCIARI (JU03) (Imports en € )
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Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

211 200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions      8.122.379,31

200.0003 Prestacions periòdiques derivades d'altres drets de superfície      1.242.050,68

CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.      9.364.429,99

ARTICLE  20 LLOGUERS I CÀNONS      9.364.429,99

221.0001 Aigua i energia      2.669.181,66

CONCEPTE 221 Subministraments      2.669.181,66

228.0001 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat      3.086.139,91

CONCEPTE 228 Serveis informàtics i de telecomunicacions      3.086.139,91

ARTICLE  22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES      5.755.321,57

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS     15.119.751,56

PROGRAMA 211 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA     15.119.751,56

SERVEI JU05 S. RELACIONS AMB L'ADCIÓ DE JUSTÍCIA     15.119.751,56

4

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: JUSTÍCIA
Servei: S. RELACIONS AMB L'ADCIÓ DE JUSTÍCIA (JU05) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

121 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions        210.000,00

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions        210.000,00

ARTICLE  61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS        210.000,00

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS        210.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERALS        210.000,00

211 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions      5.629.432,56

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions      5.629.432,56

ARTICLE  61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS      5.629.432,56

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS      5.629.432,56

PROGRAMA 211 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA      5.629.432,56

SERVEI JU06 DG DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES      5.839.432,56

SECCIÓ  JUSTÍCIA     42.200.000,00

5

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: JUSTÍCIA
Servei: DG DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES (JU06) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

121 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats      1.200.000,00

CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats      1.200.000,00

ARTICLE  23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI      1.200.000,00

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS      1.200.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERALS      1.200.000,00

421 442.0018 Al Consorci d'Educació de Barcelona      1.324.750,00

CONCEPTE 442 A consorcis dependents de la Generalitat      1.324.750,00

ARTICLE  44 A EMPRESES/ENS GENERALITAT I A UNIVERSITATS PÚBL.      1.324.750,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS      1.324.750,00

PROGRAMA 421 EDUCACIÓ GENERAL      1.324.750,00

SERVEI EN01 GABINET I SG D'EDUCACIÓ      2.524.750,00

6

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: EDUCACIÓ
Servei: GABINET I SG D'EDUCACIÓ (EN01) (Imports en € )
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Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

421 120.0001 Retribucions bàsiques     31.275.250,00

CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques     31.275.250,00

ARTICLE  12 PERSONAL FUNCIONARI     31.275.250,00

CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL     31.275.250,00

200.0001 Lloguers i cànons mitjançant ICF Equipaments SAU      5.100.000,00

CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.      5.100.000,00

ARTICLE  20 LLOGUERS I CÀNONS      5.100.000,00

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS      5.100.000,00

460.0006 Funcionament centres educatius locals     20.260.000,00

CONCEPTE 460 A corporacions locals     20.260.000,00

ARTICLE  46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS     20.260.000,00

488.0001 Concerts educatius     83.140.000,00

CONCEPTE 488 Concerts educatius     83.140.000,00

ARTICLE  48 A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.     83.140.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS    103.400.000,00

PROGRAMA 421 EDUCACIÓ GENERAL    139.775.250,00

SERVEI EN03 DG DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU    139.775.250,00

7

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: EDUCACIÓ
Servei: DG DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU (EN03) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

424 460.0010 A consells comarcals per a serveis escolars     29.400.000,00

CONCEPTE 460 A corporacions locals     29.400.000,00

ARTICLE  46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS     29.400.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     29.400.000,00

PROGRAMA 424 SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ     29.400.000,00

SERVEI EN04 DG ATENCIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA     29.400.000,00

SECCIÓ  EDUCACIÓ    171.700.000,00

8

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: EDUCACIÓ
Servei: DG ATENCIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA (EN04) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

533 871.0002 Aportacions al fons patrimonial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals     34.700.000,00

CONCEPTE 871 Aport. fons patr.ent.dret púb.Gen.s.règ.jur.privat     34.700.000,00

ARTICLE  87 APORT. COMPTE CAPITAL, FONS PATR. I ASSIMILATS SP     34.700.000,00

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS     34.700.000,00

PROGRAMA 533 MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL     34.700.000,00

SERVEI CU09 SECRETARIA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ     34.700.000,00

SECCIÓ  CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ     34.700.000,00

9

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Servei: SECRETARIA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CU09) (Imports en € )



Núm. 603 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de desembre de 2009

15

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

415 420.0001 Al Servei Català de la Salut    759.300.000,00

CONCEPTE 420 Al SCS, ICS i ICASS    759.300.000,00

ARTICLE  42 AL SCS, ICS I ICASS    759.300.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS    759.300.000,00

PROGRAMA 415 TRANSFERÈNCIES INTERNES PER SERVEIS DE SALUT    759.300.000,00

SERVEI SA01 GABINET I SG DE SALUT    759.300.000,00

SECCIÓ  SALUT    759.300.000,00

10

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: SALUT
Servei: GABINET I SG DE SALUT (SA01) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

332 430.0023 Al Servei d'Ocupació de Catalunya     17.000.000,00

CONCEPTE 430 A ent. autònomes administratives de la Generalitat     17.000.000,00

ARTICLE  43 A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT     17.000.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     17.000.000,00

PROGRAMA 332 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ     17.000.000,00

334 430.0023 Al Servei d'Ocupació de Catalunya     37.000.000,00

CONCEPTE 430 A ent. autònomes administratives de la Generalitat     37.000.000,00

ARTICLE  43 A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT     37.000.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     37.000.000,00

PROGRAMA 334 QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL     37.000.000,00

SERVEI TI01 GABINET I SG DE TREBALL     54.000.000,00

11

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: TREBALL
Servei: GABINET I SG DE TREBALL (TI01) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

332 470.0001 A empreses privades      2.000.000,00

CONCEPTE 470 A empreses privades      2.000.000,00

ARTICLE  47 A EMPRESES PRIVADES      2.000.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS      2.000.000,00

PROGRAMA 332 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ      2.000.000,00

661 470.0001 A empreses privades      2.000.000,00

CONCEPTE 470 A empreses privades      2.000.000,00

ARTICLE  47 A EMPRESES PRIVADES      2.000.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS      2.000.000,00

PROGRAMA 661 FOMENT EMPRESARIAL      2.000.000,00

SERVEI TI05 DG ECONOMIA COOPER. I CREACIÓ D'EMPRESES      4.000.000,00

SECCIÓ  TREBALL     58.000.000,00

12

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: TREBALL
Servei: DG ECONOMIA COOPER. I CREACIÓ D'EMPRESES (TI05) (Imports en € )
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Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

422 449.0002 A la Universitat de Barcelona      8.374.706,89

449.0003 A la Universitat Autònoma de Barcelona      6.373.835,44

449.0004 A la Universitat Politècnica de Catalunya      6.086.714,09

449.0005 A la Universitat Pompeu Fabra      2.795.476,48

449.0006 A la Universitat de Girona      2.158.936,31

449.0007 A la Universitat de Lleida      1.685.206,44

449.0008 A la Universitat Rovira i Virgili      2.525.124,35

CONCEPTE 449 A universitats públiques     30.000.000,00

ARTICLE  44 A EMPRESES/ENS GENERALITAT I A UNIVERSITATS PÚBL.     30.000.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     30.000.000,00

PROGRAMA 422 EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA     30.000.000,00

SERVEI IU04 COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I RECERCA     30.000.000,00

SECCIÓ  INNOVAC., UNIVERSITATS I EMPRESA     30.000.000,00

13

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: INNOVAC., UNIVERSITATS I EMPRESA
Servei: COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I RECERCA (IU04) (Imports en € )

Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

317 460.0001 A corporacions locals      2.000.000,00

CONCEPTE 460 A corporacions locals      2.000.000,00

ARTICLE  46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS      2.000.000,00

481.0001 A fundacions      1.000.000,00

CONCEPTE 481 A fundacions      1.000.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre      1.000.000,00

CONCEPTE 482 A altres institucions sense fi de lucre      1.000.000,00

ARTICLE  48 A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.      2.000.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS      4.000.000,00

PROGRAMA 317 ALTRES SERVEIS DE PROTECCIÓ SOCIAL      4.000.000,00

SERVEI BE01 GABINET I SG D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA      4.000.000,00

SECCIÓ  ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA      4.000.000,00

14

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
Servei: GABINET I SG D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA (BE01) (Imports en € )
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Imports per Subtotals i
Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article       Totals

431 740.0007 A l'Institut Català del Sòl     27.000.000,00

CONCEPTE 740 A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.privat     27.000.000,00

ARTICLE  74 A EMPRESES/ENS GENERALITAT I A UNIVERSITATS PÚBL.     27.000.000,00

760.0001 A corporacions locals      4.000.000,00

CONCEPTE 760 A corporacions locals      4.000.000,00

764.0001 A altres ens dependents de corporacions locals      7.500.000,00

CONCEPTE 764 A altres ens dependents de corporacions locals      7.500.000,00

ARTICLE  76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS     11.500.000,00

770.0001 A empreses privades      2.500.000,00

CONCEPTE 770 A empreses privades      2.500.000,00

ARTICLE  77 A EMPRESES PRIVADES      2.500.000,00

781.0001 A fundacions      2.000.000,00

CONCEPTE 781 A fundacions      2.000.000,00

ARTICLE  78 A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.      2.000.000,00

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     43.000.000,00

PROGRAMA 431 HABITATGE     43.000.000,00

SERVEI MA07 SECRETARIA D'HABITATGE     43.000.000,00

SECCIÓ  MEDI AMBIENT I HABITATGE     43.000.000,00

15

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: MEDI AMBIENT I HABITATGE
Servei: SECRETARIA D'HABITATGE (MA07) (Imports en € )
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1.10. RESOLUCIONS

resolució 565/viii del parlament de ca-
talunya, sobre l’establiment de les ba-
ses per a elaborar un pla d’atenció inte-
gral de les malalties neurològiques que 
provoquen discapacitat, entre les quals 
s’inclou l’esclerosi lateral amiotròfica
Tram. 250-02218/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
598)

En el BOPC 598, a la pàgina 11.

Tant al títol com a dintre del text de la Resolució.

On diu:

«[...] malalties neurològiques que cursen amb discapa-
citat, [...]»

Ha de dir:

«[...] malalties neurològiques que provoquen discapa-
citat, [...]»

resolució 566/viii del parlament de ca-
talunya, sobre les condicions de treball 
dels conductors al cremallera de núria
Tram. 250-01988/08

Adopció
Comissió de Política Territorial

Sessió núm. 49, 09.12.2009, DSPC-C 694

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 9 de desembre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les condicions de treball 
dels conductors en el cremallera de Núria (tram. 250-
01988/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i la nova esmena transaccional in voce 
d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
urgentment, les mesures necessàries per a resoldre i 

millorar les condicions d’accés a la cabina dels conduc-
tors de la màquina GTW 2/6 del cremallera de Núria.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

La secretària de la Comissió La vicepresidenta de la 
Comissió en funcions de presidenta
Laura Vilagrà i Pons Judit Carreras Tort

resolució 567/viii del parlament de ca-
talunya, sobre el servei de trens avant
Tram. 250-01952/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 49, 09.12.2009, DSPC-C 694

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 9 de desembre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el servei de trens Avant 
(tram. 250-01952/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55524).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar novament al Govern de l’Estat d’incre-
mentar la freqüència dels trens Avant entre Barcelona 
i Lleida.

b) Demanar novament al Govern de l’Estat la dispo-
sició d’una unitat AVE i una altra d’Avant en direcció 
Barcelona - Lleida - Saragossa en l’horari nocturn, que 
cobreix la franja de 22 a 24 hores.

c) Demanar al Govern de l’Estat que impulsi títols mul-
tiviatge per als usuaris habituals iguals que els que hi 
ha per a altres línies.

d) Demanar al Govern de l’Estat que analitzi la comple-
mentarietat entre els serveis AVE i Alvia i els serveis 
Avant.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

Conver gència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Par lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56497), i la 
nova esmena transaccional in voce d’acord amb l’article 
146.2 del Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Ministeri de Foment que iniciï urgentment els tre-
balls de construcció de les rotondes previstes i encara 
pendents de construir a la carretera N-230 entre Lleida 
i Alfarràs.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

resolució 570/viii del parlament de ca-
talunya, sobre les gestions per a l’ob-
tenció de la carta europea de turisme 
sostenible per al parc natural de l’alt 
pirineu
Tram. 250-02212/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 41, 09.12.2009, DSPC-C 696

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 9 de desembre de 2009, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’acreditació de la Car-
ta europea de turisme sostenible per al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu (tram. 250-02212/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60971).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prosseguir 
les mesures de gestió que permetin plantejar l’obtenció 
de la Carta europea de turisme sostenible per al Parc 
Natural de l’Alt Pirineu.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

resolució 568/viii del parlament de 
catalunya, sobre la senyalització de les 
colònies industrials al tram de l’autovia 
c-16 entre balsareny i berga
Tram. 250-01984/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 49, 09.12.2009, DSPC-C 694

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 9 de desembre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la senyalització de les co-
lònies industrials al tram de l’autovia C-16 entre Balsa-
reny i Berga (tram. 250-01984/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56696).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la 
senyalització de les colònies industrials del Llobregat 
a l’autovia C-16.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

resolució 569/viii del parlament de ca-
talunya, sobre els terminis de construc-
ció de les rotondes previstes a la carre-
tera n-230 entre lleida i alfarràs
Tram. 250-02028/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 49, 09.12.2009, DSPC-C 694

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 9 de desembre de 2009, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el compliment dels ter-
minis de construcció de les rotondes previstes al tram 
entre Lleida i Alfarràs de la carretera N-230 (tram. 
250-02244/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
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1.10.

Segona. Continuar avançant en la diversificació de l’ac-
tivitat econòmica i productiva de la zona, prosseguint el 
desplegament del sector dels serveis, especialment dels 
relacionats amb les persones i les empreses, i també en 
l’àmbit del turisme interior.

Tercera. Continuar donant suport al teixit empresarial 
habilitant un paquet d’ajuts econòmics d’interès baix 
tant per a les inversions com per al capital circulant.

Quarta. Continuar treballant activament per a incremen-
tar la implantació de noves inversions empresarials a 
la zona, prioritzant les inversions d’alt impacte, econò-
micament i tecnològicament sòlides, que creïn ocupa-
ció o ajudin a mantenir-ne, i promoure la dinamització 
econòmica en col·laboració amb els agents econòmics 
i socials i les administracions de la zona.

Cinquena. Accelerar l’execució dels projectes previstos 
a les Terres de l’Ebre en l’àmbit de les infraestructures, 
la recerca i la innovació, que han de potenciar la compe-
titivitat de la zona en els projectes industrials que s’estan 
desenvolupant i també millorar-ne les condicions per a 
implantacions empresarials futures.

e) Instar el Govern de l’Estat a: 

Primer. Executar els projectes d’obres en infraestruc-
tures de la seva titularitat previstes en els pressupostos 
generals de l’Estat.

Segon. Dotar el sòl industrial dels serveis de la seva 
competència que són necessaris per a millorar la com-
petitivitat de les Terres de l’Ebre.

Tercer. Accelerar la tramitació dels projectes en infra-
estructures de la seva titularitat.

Quart. Impulsar el corredor ferroviari del Mediterrani, 
tant d’alta velocitat com de mercaderies, i garantir-ne 
la connexió amb les Terres de l’Ebre.

Cinquè. Assignar i executar, en l’àmbit de les seves 
competències, les inversions destinades a industrialit-
zar i diversificar l’activitat econòmica de les Terres de 
l’Ebre.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2009

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

resolució 571/viii del parlament de ca-
talunya, sobre la dinamització de les Ter-
res de l’ebre arran de l’anunci del tan-
cament del centre productiu de lear a 
roquetes (baix ebre)
Tram. 250-02503/08

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 67, 17.12.2009, DSPC-P 104

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 de 
desembre de 2009, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la situació creada per l’anunci de tan-
cament del centre productiu de Lear a Roquetes (Baix 
Ebre) (tram. 250-02503/08), presentada per la dipu-
tada Sra. Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 63599) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 63713).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre-
ocupació per la difícil situació que genera la decisió 
de Lear de tancar el seu centre productiu a Roquetes 
(Baix Ebre).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Potenciar les capacitats productives de les Terres de 
l’Ebre per a generar i atreure nous projectes empresa-
rials.

b) Continuar vetllant, per mitjà del Departament de Tre-
ball com a autoritat laboral i en l’exercici de les seves 
funcions, pel compliment estricte de la normativa en 
l’àmbit laboral, i també perquè el possible tancament del 
centre productiu de Lear a Roquetes (Baix Ebre) vagi 
acompanyat d’un pla social proporcional a l’impacte 
sobre el territori i les persones.

c) Continuar intensificant les mesures preses en l’àmbit 
de la formació professional ocupacional i contínua, i 
millorar la formació tècnica per a afavorir la capacitat 
d’adaptació de les persones als canvis productius.

d) Impulsar un Pla d’iniciatives de dinamització comar-
cal per a les Terres de l’Ebre que tingui en compte les 
mesures següents: 

Primera. Continuar reforçant el teixit econòmic i, per 
extensió, el nivell d’ocupació de la zona tot promovent-
ne les potencialitats endògenes.
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1.20.

resolució 573/viii del parlament de ca-
talunya, per la qual es designa un mem-
bre del consell assessor de ràdio i Te-
levisió espanyola a catalunya
Tram. 284-00034/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 67, 17.12.2009, DSPC-P 104

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de 
desembre de 2009, atesa la renúncia d’Àlex Bas i Vila-
franca com a membre del Consell Assessor de Ràdio 
i Televisió Espanyola a Catalunya, 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, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Jordi Moreso i Ro-
dolfo membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió 
Espanyola a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2009

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

1.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre el calen-
dari escolar
Tram. 300-00248/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 67, tinguda el dia 17.12.2009, 
(DSPC-P 104).

interpel·lació al govern sobre el debat 
generat entre els professionals de la in-
dústria cinematogràfica amb relació a 
l’avantprojecte de llei del cinema
Tram. 300-00249/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 67, tinguda el dia 16.12.2009, 
(DSPC-P 103).

interpel·lació al govern sobre l’assump-
ció de competències en matèria de trans-
port
Tram. 300-00250/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 67, tinguda el dia 17.12.2009, 
(DSPC-P 104).
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interpel·lació al govern sobre els treba-
lladors autònoms
Tram. 300-00251/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 67, tinguda el dia 18.12.2009, 
(DSPC-P 105).

interpel·lació al govern sobre la promo-
ció del voluntariat
Tram. 300-00252/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 67, tinguda el dia 18.12.2009, 
(DSPC-P 105).

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre el millora-
ment i l’adequació de les instal·lacions 
de l’oficina central de correus i telègrafs 
de reus (baix camp)
Tram. 250-02164/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 60, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 
693).

proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de correus i telègrafs a la 
part sud de reus (baix camp)
Tram. 250-02165/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 60 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 
693).

proposta de resolució sobre l’acord de 
l’ajuntament d’arenys de munt (mares-
me) de suport a una consulta sobre la 
independència de catalunya
Tram. 250-02279/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 60, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 
693).
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2.15.

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre l’aplicació de la directiva 
relativa a la liberalització de la prestació 
de serveis
Tram. 302-00205/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 67, 
tinguda el dia 18.12.2009 (DSPC-P 105).

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre la transposició de la direc-
tiva de serveis en l’àmbit del comerç
Tram. 302-00206/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 67 del Ple del Parlament, 
tinguda el dia 16.12.2009 (DSPC-P 103).

proposta de resolució sobre la suspen-
sió del conveni subscrit amb Òmnium 
cultural i la revocació de la considera-
ció d’utilitat pública d’aquesta entitat
Tram. 250-02282/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 60, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 
693).

2.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL-
LACIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre la seguretat
Tram. 302-00203/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 67, 
tinguda el dia 18.12.2009 (DSPC-P 105).

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre la política d’habitatge
Tram. 302-00204/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 67, 
tinguda el dia 18.12.2009 (DSPC-P 105).
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3.01.01.

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa 

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)

Proposta de compareixença de Roc Muñoz i Martínez, 
alcalde de l’entitat municipal descentralitzada de la 
Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja (Tram. 352-01947/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Municipalitat de la Canonja amb re-
lació al Projecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja (Tram. 352-01948/08)

Proposta de compareixença d’Eudald Roca i Gràcia, 
president del Consell Comarcal del Tarragonès, amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja (Tram. 352-01949/08)

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 Canonja 
(Tram. 352-01950/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja 
(Tram. 352-01951/08)

Proposta de compareixença d’una representació 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)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 
09.12.2009, DSPC-C 693

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de la 
Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja (Tram. 353-00732/08)

Compareixença de Josep Poblet i Tous, president de 
la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 353-
00733/08)

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 mu-
nicipal descentralitzada de la Canonja en el procés de 

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 creació del municipi 
de la canonja
Tram. 200-00067/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
CAI, sessió del 03.12.2009

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

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)

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 Canonja 
(Tram. 352-01940/08)

Proposta de compareixença de Joan Aregio 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 relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja (Tram. 352-01941/08)

Proposta de compareixença de Josep Llop Tous, arqui-
tecte municipal de l’entitat municipal descentralitzada 
de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja (Tram. 352-01942/08)

Proposta de compareixença de Josep Canadell Veci-
ana, exalcalde de la Canonja, amb relació al Projecte 
de llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 
352-01943/08)

Proposta de compareixença de Raül Vilanova Mata, ex-
director de Ràdio La Canonja, amb relació al Projecte 
de llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 
352-01944/08)

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)
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Proposta de compareixença del president de l’Associa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del Consell de Governs Locals (Tram. 352-
01900/08)

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa 

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei del Consell de Governs Locals (Tram. 352-
01907/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs Locals 
(Tram. 352-01908/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del Consell de Governs Locals (Tram. 
352-01909/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer amb relació al Projecte 
de llei del Consell de Governs Locals (Tram. 352-
01910/08)

Proposta de compareixença de Marina Espinosa de 
Castro amb relació al Projecte de llei del Consell de 
Governs Locals (Tram. 352-01911/08)

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del Consell de Governs Locals (Tram. 
352-01912/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del Consell de Governs Locals 
(Tram. 352-01913/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença de Salvador Esteve i Figue-
ras, president de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 352-01914/08)

Proposta de compareixença de Manuel Bustos i Garrido, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals (Tram. 352-01915/08)

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)

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)

segregació, amb relació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja (Tram. 353-00734/08)

Compareixença de Josep Llop Tous, arquitecte munici-
pal de l’entitat municipal descentralitzada de la Canonja, 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja (Tram. 353-00735/08)

Compareixença de Josep Canadell Veciana, exalcalde 
de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja (Tram. 353-00736/08)

Compareixença de Raül Vilanova Mata, exdirector 
de Ràdio La Canonja, amb relació al Projecte de llei 
de creació del municipi de la Canonja (Tram. 353-
00737/08)

Compareixença de Francesc Roig Queralt, historiador, 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja (Tram. 353-00738/08)

Compareixença de Josep Fèlix Ballesteros i Casano-
va, alcalde de Tarragona, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 353-
00739/08)

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per la Municipalitat de la Canonja amb relació al 
Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja 
(Tram. 353-00740/08)

Compareixença d’Eudald Roca i Gràcia, president 
del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació al 
Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja 
(Tram. 353-00741/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 353-
00742/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projec-
te de llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 
353-00743/08)

projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 200-00068/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
CAI, sessió del 03.12.2009

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals (Tram. 352-01899/08)
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Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Tarragona, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00730/08)

Compareixença d’una representació del Ajuntament de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00731/08)

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials retirades

Proposta de compareixença de Marina Espinosa de 
Castro amb relació al Projecte de llei del Consell de 
Governs Locals (Tram. 352-01911/08)

Proposta de compareixença de Jordi Xargay i Congost, 
alcalde de Palol de Revardit (Pla de l’Estany) i presi-
dent del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de 
Municipis, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 352-01922/08)

projecte de llei de l’autoritat de protec-
ció de dades de catalunya
Tram. 200-00070/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 67, tinguda el dia 16.12.2009 (DSPC-P 103)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 21.10.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 22.12.2009 al 29.12.2009).

Finiment del termini: 30.12.2009; 9:30 hores.

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)

Proposta de compareixença de Jaume Gilabert Torrue-
lla, president de la Diputació de Lleida, amb relació al 
Projecte de llei del Consell de Governs Locals (Tram. 
352-01919/08)

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)

Proposta de compareixença de Jordi Hereu i Boher, al-
calde de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
Consell de Governs Locals (Tram. 352-01921/08)

Proposta de compareixença de Jordi Xargay i Congost, 
alcalde de Palol de Revardit (Pla de l’Estany) i presi-
dent del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de 
Municipis, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 352-01922/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 
09.12.2009, DSPC-C 693)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de la Federació Ca-
talana de Municipis amb relació al Projecte de llei del 
Consell de Governs Locals (Tram. 353-000723/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i de Jordi Xargay i 
Congost, president del Fòrum Comarcal de l’Associació 
Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals (Tram. 353-00724/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals (Tram. 353-00725/08)

Compareixença d’una representació de la Fundació Car-
les Pi i Sunyer amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00726/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00727/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Girona, amb relació al Projecte de llei del Consell de 
Governs Locals (Tram. 353-00728/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Lleida, amb relació al Projecte de llei del Consell d 
Governs Locals (Tram. 353-00729/08)
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projecte de llei del codi de consum de 
catalunya
Tram. 200-00078/08

Text presentat
Reg. 63571 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

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

«A proposta del conseller d’Economia i Finances s’a-
prova l’Avantprojecte de llei del codi de consum de 
Catalunya i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el 
presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva tramitació 
pel procediment d’urgència.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el nou de desembre de dos mil 
nou.

Barcelona, 9 de desembre de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei del codi de consum de Catalu-
nya

Preàmbul

Llibre primer. disposicions generals

Títol I. disposicions preliminars
Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions
Capítol II. Principis informadors del dret de consum

Títol II. Drets bàsics de les persones consumidores
Capítol I. Drets de les persones consumidores
Capítol II. Dret a la protecció de la salut i la seguretat
Capítol III. Dret a la protecció dels interessos econòmics i 
socials
Capítol IV. Dret a la indemnització i reparació de danys
Capítol V. Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica
Capítol VI. Dret a la informació, l’educació i la formació
Secció primera. Informació dels béns i serveis
Secció segona. Informació a la persona consumidora
Secció tercera. Educació i formació en consum
Capítol VII. Dret a la representació, la consulta i la participació. 
Les organitzacions de persones consumidores
Capítol VIII. Drets lingüístics

Títol III. Resolució extrajudicial de conflictes
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Mediació
Capítol III. Arbitratge

projecte de llei de concessió d’un crèdit 
extraordinari i d’un suplement de crèdit 
als pressupostos de la generalitat de 
catalunya per al 2009
Tram. 200-00074/08

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 67, tinguda el dia 
16.12.2009 (DSPC-P 103).

projecte de llei de bases de delegació en 
el govern per a l’adequació de normes 
amb rang de llei a la directiva 2006/123/
ce, del parlament i del consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis 
en el mercat interior
Tram. 200-00075/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 67, tinguda el dia 16.12.2009 (DSPC-P 103)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 22.12.2009 al 24.12.2009).

Finiment del termini: 28.12.2009; 9:30 hores.
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Catalunya, d’antuvi, sempre ha tingut una sensibilitat 
notable i remarcable de protecció envers les persones 
consumidores i usuàries. En aquest sentit, i com a ante-
cedent més immediat, l’Estatut d’autonomia de 1979, al 
seu article 12.1 apartat e, ja preveia que l’Administració 
de la Generalitat gaudia de competències en matèria 
de protecció de les persones consumidores i usuàries. 
Per altre costat, també convé destacar que l’article 113 
de l’Estatut d’autonomia recull expressament la com-
petència de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya per tal de procedir al desplegament, l’aplicació 
i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan 
afecti l’àmbit de les seves competències. Això té espe-
cial transcendència, atès que la normativa comunitària 
en matèria de consum esdevé un dels eixos al voltant 
dels quals giren les diverses polítiques comunitàries i, 
en conseqüència, incideix directament en àmbits en els 
quals l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
disposa de competències exclusives.

La idea de consum es relaciona amb l’activitat de com-
prar, però el consum és molt més que una simple con-
creció en el context de la cadena de l’activitat econòmi-
ca «producció, distribució, consum». El consum és una 
forma de relacionar-se entre les persones, és un mitjà 
de desenvolupament a les societats avançades que s’ha 
convertit en un aspecte clau de l’economia actual i, en 
conseqüència, sempre serà considerat com una clara 
manifestació de l’autonomia de la voluntat. Per això, 
en aquesta societat cada vegada més globalitzada, cal 
adonar-se que el consum respon a creences socials, a 
motivacions profundes, a exterioritzar determinats es-
tils de vida que marquen i afecten els sentiments de les 
persones, la seva autoestima, una certa idea d’autorealit-
zació i, en el fons, una determinada forma de vida.

Per això, ha estat necessari desenvolupar una normativa 
que tingués en compte dos aspectes de la realitat actual: 
d’una banda, la idea de la contractació en massa la qual 
cosa significa que, actualment, hi ha múltiples possibili-
tats de comprar, demanar un préstec, prestar un servei, 
que apareixen mediatitzades i que estan establertes de 
manera uniforme i, de l’altra, l’existència d’una nova 
tecnologia que ha creat una categoria d’experts que ofe-
reixen béns i serveis enfront d’un conjunt de persones 
poc avesades, les quals es troben estimulades a adquirir 
aquests tipus de productes.

Avui en dia, el paper de l’autonomia privada en la con-
tractació es veu desvirtuat, atès que si es pressuposava 
que aquesta autonomia estava presidida pel principi 
d’igualtat, la realitat actual demostra que no és pas així. 
De fet, s’observa que les noves necessitats i els contrac-
tes d’adhesió en massa l’han gairebé eradicat.

D’aquesta forma es confirma que aquest presumpte 
equilibri existent entre les parts contractants ha desa-
paregut, atès que només queda per a una la facultat de 
decidir, però no pas les condicions de la decisió, que 
vénen establertes i fixades d’una banda contractant res-
pecte de l’altra. Amb tot això, es destaca amb força que 
la igualtat s’ha convertit en desequilibri. Per aquest mo-
tiu, les persones consumidores necessiten, especialment 
en aquells casos o situacions de desigualtat efectiva, 
que s’estableixin mecanismes d’ajuda i protecció a fi de 

Llibre segon. Requisits de les relacions de consum

Títol I. Disposicions generals
Capítol I. Requisits comuns
Capítol II. Requisits de les relacions de consum en els es-
tabliments

Títol II. Modalitats especials de relacions de consum
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Relacions de consum a distància
Capítol III. Relacions de consum fora d’establiment comercial
Capítol IV. Relacions de consum mitjançant màquines auto-
màtiques
Capítol V. Relacions de consum en establiments no seden-
taris

Títol III. Relacions de consum mitjançant intermediaris
Capítol I. Requisits i obligacions

Títol IV. Adquisició i arrendament de béns
Capítol I. Béns immobles
Capítol II. Béns mobles

Títol V. Obligacions en la prestació de serveis
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Obligacions segons el tipus de servei

Llibre tercer. La disciplina del mercat i els drets de les perso-
nes consumidores

Títol I. disposicions generals
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Els principis de la Disciplina de Mercat

Títol II. La inspecció i control de mercat
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Activitats d’inspecció
Capítol III. Mesures cautelars
Capítol IV. Altres activitats de control

Títol III. Infraccions i sancions
Capítol I. Tipificació de les infraccions
Capítol II. Qualificació de les infraccions
Capítol III. Sancions
Capítol IV. Responsabilitat per infraccions
Capítol V. Prescripció de les infraccions i de les sancions

Títol IV. procediment
Capítol I. Procediment sancionador
Capítol II. Multes coercitives

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries

Disposicions finals

Disposició derogatòria única. Abast de la derogació

Preàmbul

L’article 123 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de consum. A banda d’això, cal tenir en compte 
que les persones que gaudeixen de la condició de con-
sumidores i usuàries es troben protegides en llurs drets, 
d’acord amb allò que disposen els articles 28, 34 i 49 de 
l’Estatut d’autonomia.
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El Tractat d’Amsterdam és l’hereu de tota la política co-
munitària duta a terme des de l’any 1972 i recull que per 
garantir els interessos dels consumidors i assegurar-los 
un alt nivell de protecció, la Comunitat ha de promoure 
la protecció a la seva salut, seguretat i interessos econò-
mics, així com el seu dret a la informació, a l’educació i 
a organitzar-se a fi de vetllar pels seus interessos.

Fins i tot, en un instrument normatiu tan important com 
la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea 
de 1999 que s’ha integrat dins del Tractat de Lisboa de 
2007 s’hi ha previst expressament que les polítiques de 
la Unió han de garantir un alt nivell de protecció dels 
consumidors.

Així doncs, el procés d’integració europea ha donat al 
dret del consum una nova dimensió, l’ha fet esdevenir 
una part important i destacada de les polítiques comu-
nitàries i li ha donat un impuls que transcendeix a totes 
les relacions econòmiques. En definitiva, la normativa 
comunitària ha suposat un gir copernicà en aquest àmbit 
cosa que ha incidit, incideix i incidirà en aspectes i ma-
tèries d’especial rellevància per a la col·lectivitat.

I

La creació de l’Agència Catalana del Consum mitjan-
çant la Llei 9/2004, de 24 de desembre, atorga un nou 
enfocament a la problemàtica del consum derivat del 
seu propi àmbit de competència de funcions i objectius 
i el coneixement de les novetats dels darrers anys i del 
desenvolupament de molts aspectes regulats en normes 
bàsiques, si bé de forma dispersa, cosa que projecta la 
consideració de la protecció de les persones consumi-
dores i usuàries a una nova dimensió, que fa palesa la 
necessitat de dur a terme una actualització i un desen-
volupament modern de les normes bàsiques de regulació 
del consum.

És per això que s’ha proposat com a objectiu l’esta-
bliment d’un nou text legal dotat d’una estructura i un 
contingut bàsic que esdevingui el marc general de re-
ferència en matèria de protecció de les persones con-
sumidores. La codificació del dret català de consum té 
com a objectiu clar garantir la visibilitat de la legislació 
aplicable en matèria de protecció i defensa de les perso-
nes consumidores i la seva sistematització una vegada 
les categories legals que la regulen ja han assolit una 
consolidació evident. En efecte, existeix, avui en dia, 
un conjunt de normativa específica que supera la situ-
ació de desequilibri en la qual es troben les persones 
consumidores i usuàries i que és, en definitiva, la base 
de la seva protecció jurídica. Això és precisament allò 
que regula aquesta Llei.

No hem d’oblidar que l’agrupació i la sistematització 
de la regulació en matèria de consum mitjançant l’es-
tructura del Codi comporta un avenç substancial que 
garanteix el compliment del principi de seguretat jurí-
dica. Els operadors jurídics han de conèixer i aplicar el 
dret de la forma més fàcil i segura possible i, sens dubte, 
mitjançant aquest Codi, s’aconsegueix sistematitzar i 
articular en una única norma jurídica tot aquell ventall 
de normes disperses que fins ara dificultaven aquesta 
tasca d’aplicació.

proporcionar-les-hi una clara informació i formació per 
a la seva presa de decisions.

La Generalitat sempre s’ha manifestat partidària de 
disposar d’una normativa pròpia en matèria de defensa 
dels consumidors i usuaris. Aquesta voluntat la trobem 
reflectida a la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre discipli-
na del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris, a 
la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor 
de Catalunya i al Text refós sobre el comerç interior, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març.

Ara bé, avui en dia, a banda de la normativa interna, 
el dret del consum no pot pas entendre’s sense la tas-
ca que han dut a terme les institucions comunitàries 
i que han anat situant al dret del consum com un del 
eixos bàsics al voltant del qual giren les diverses po-
lítiques comunitàries. De fet, la integració del dret del 
consum a l’ordenament jurídic de la Unió Europea i el 
seu reconeixement exprés com a política comunitària 
diferenciada als tractats s’han de considerar fites d’es-
pecial rellevància i transcendència per a la formació i 
desenvolupament del dret del consum.

La Unió Europea, d’una manera ferma i decidida, ha 
anat promovent, endegant i impulsant actuacions de 
protecció envers les persones consumidores i, de fet, 
les ha convertit en un dels seus objectius estratègics 
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciu-
tadania europea. Tot i que el Tractats constitutius de les 
Comunitats Europees signats a Roma, el 25 de març de 
1957, no varen preveure expressament aquesta política, 
fou la Cimera de París de 1972 on apareix, per primera 
vegada, una voluntat conjunta que les accions de pro-
tecció envers les persones consumidores esdevinguin 
un dels eixos de l’actuació comunitària. Uns anys més 
tard, a l’abril de 1975, la Comissió Europea presentà 
el primer programa d’acció relatiu a la protecció dels 
consumidors on es recolliren cinc categories de drets 
fonamentals que esdevindran el fonament de la norma-
tiva comunitària en aquesta matèria:

– El dret a la protecció de la salut i la seguretat.

– El dret a la protecció dels interessos econòmics.

– El dret a la indemnització dels danys.

– El dret a la informació i a l’educació.

– El dret a la representació.

Fou en aquest programa on es recollí i es feu constar 
l’aspecte transversal de la política de protecció envers 
les persones consumidores i s’hi assenyalaren que els 
objectius esmentats s’havien d’integrar a les diverses ac-
cions específiques de la Comunitat, com ara la política 
econòmica, la política agrícola comuna i les polítiques 
de medi ambient, transports i energia les quals afecten 
les persones consumidores.

Tanmateix, no fou fins l’Acta única europea de 1986 
quan es va incorporar el concepte de consumidor i es 
plasmaren els fonaments d’un reconeixement jurídic de 
la política de protecció de les persones consumidores.

Posteriorment, mitjançant el Tractat de la Unió Europea 
o Tractat de Maastricht de 1992 s’eleva la protecció dels 
consumidors al rang d’autèntica política comunitària.
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dors apareix en diversos moments en el text estatutari: 
a l’article 28 cal afegir-hi el 34 –que recull els drets 
lingüístics dels consumidors i usuaris– i l’article 49 - 
que eleva la protecció dels consumidors i usuaris a la 
categoria de principi rector –. No es pot impulsar la 
protecció de les persones consumidores sense tenir pre-
sent la coexistència d’altres principis d’igual rellevància 
com són el de sostenibilitat (articles 4.3 i 45.1) o el de 
responsabilitat social de l’empresari (article 45.5). És 
per aquest motiu que el Codi ha intentat integrar en el 
seu articulat tots aquests principis que indubtablement 
han de convergir en un text modern que pretén donar 
resposta adequada a les necessitats de protecció de les 
persones consumidores.

A més a més, el distanciament que actualment s’observa 
entre les disposicions vigents i les directives comunità-
ries és un dels motius determinants de la necessitat de 
revisar i actualitzar la normativa per tal d’aconseguir-ne 
un millor nivell d’adequació.

III

Pel que fa al Codi de consum que ara s’aprova cal des-
tacar que es tracta d’un text innovador, tant des del punt 
de vista formal com material. Des del punt de vista 
formal cal justificar-ne, en primer lloc, la numeració. 
S’ha optat per seguir el sistema de numeració impor-
tat a Catalunya de la mà del Codi civil i manllevat del 
legislador del Codi civil neerlandès i posteriorment in-
corporat per la normativa d’altres Estats, com ara el 
francès a l’aprovar el seu Code de la Consommation. 
Aquest sistema facilita la inclusió de noves regulacions 
o de modificacions, aspecte especialment important en 
un sector tan dinàmic des del punt de vista jurídic com 
és la protecció de les persones consumidores.

Quant a l’estructura, el Codi de consum es divideix 
en tres llibres: el llibre primer conté les disposicions 
generals, el llibre segon regula els aspectes relatius a 
les relacions de consum i el llibre tercer es dedica a la 
disciplina del mercat i els drets de les persones consu-
midores. En el seu conjunt, el Codi està integrat per 
dos-cents quatre articles, dues disposicions addicionals, 
cinc disposicions transitòries, tres disposicions finals i 
una disposició derogatòria.

Des del punt de vista material, el Codi de consum incor-
pora nombroses novetats fruit de l’experiència pràctica 
obtinguda de l’activitat de la mateixa administració. Tot 
això, ha permès incorporar solucions ja adoptades per 
les legislacions més modernes i avançades i corregir 
situacions que no estaven ben resoltes a la normativa 
anterior o que senzillament no s’hi preveien.

El llibre primer s’organitza al voltant de tres títols. El 
títol I, sota la rúbrica Disposicions preliminars, se sub-
divideix en dos capítols. El primer delimita l’objecte i 
l’àmbit d’aplicació, i ofereix les definicions dels concep-
tes als quals fan referència les disposicions del Codi. 
Aquestes accepcions segueixen el model actual esta-
blert per la normativa comunitària, ajuden, sens dubte, 
als operadors jurídics i a la col·lectivitat en general a 
l’hora de comprendre el contingut de la norma i esde-
venen normes interpretatives de la legislació en la qual 
s’incorporen. La llista de definicions presenta, a més a 

Els codis són els creadors de la nova cultura europea i 
constitueixen un instrument insubstituïble de resolució 
dels conflictes d’interessos. Aquest Codi, sens dubte, 
està subordinat als valors i principis constitucionals, 
estatutaris i a les disposicions del dret comunitari. És 
previsible, a llarg termini, un instrument horitzontal de 
caràcter comunitari, però un codi d’aquesta envergadu-
ra sempre respectarà les parts essencials dels principis 
constitucionals, estatutaris i del cabal comunitari.

II

La normativa en matèria de defensa dels consumidors 
i usuaris a Catalunya es presenta, avui en dia, com-
prensiva d’un triple vessant o perspectiva: d’una banda, 
trobem la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del 
mercat i de defensa dels consumidors i usuaris, d’altra 
banda, tenim la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut 
del consumidor de Catalunya, i, en darrer lloc, el Decret 
legislatiu 1/1993, de 9 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós sobre comerç interior. Durant el temps de vigència 
d’aquestes disposicions legals, el mercat ha evolucionat 
de forma exponencial, han nascut nous tipus d’activitats, 
noves pràctiques i formes de prestacions de serveis i, 
d’altra banda, la societat catalana s’ha tornat molt més 
exigent.

Es requeria, per tant, una actuació radical en matèria 
legislativa i que aquesta legislació fos presidida per una 
garantia d’actualitat, perdurabilitat i seguretat que con-
tribuís a protegir d’una manera eficaç la ciutadania. Per 
això, els objectius essencials d’aquesta Llei es concreten 
en:

a) Adequar la normativa bàsica i general en matèria 
de defensa de les persones consumidores a l’activitat 
actual del mercat.

b) Millorar tècnicament les deficiències observades a 
la normativa anterior.

c) Unificar en un sol text legal les disposicions sobre la 
matèria i establir un contingut i una estructura global 
al contingut de la norma.

D’aquesta manera s’obté un instrument de protecció de 
la persona consumidora més eficaç i es garanteix una 
adequada qualitat en la prestació de serveis, tal com 
preveuen les darreres directives comunitàries transver-
sals en la matèria.

L’Agència Catalana del Consum després d’analitzar 
tant la legislació catalana vigent com de la legislació 
comparada, va considerar adient que calia reformular la 
normativa pròpia amb la finalitat adaptar-la a la realitat 
social actual. L’opció que s’ha considerat més adequada 
per tal d’obtenir una regulació sistemàtica i completa 
dins de l’àmbit de les competències assignades cons-
titucionalment i estatutària ha estat l’elaboració d’un 
text codificat que permeti contenir tota la normativa en 
un sol cos legal, i dotar-la així d’harmonia interna amb 
vocació de ser la norma general comuna en matèria de 
protecció de les persones consumidores.

D’altra banda, cal tenir present que amb l’actual Esta-
tut d’autonomia s’amplia la protecció de les persones 
consumidores. En efecte, la protecció dels consumi-



Núm. 603 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de desembre de 2009

35

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

lament enfront determinades actuacions que menysca-
bin el seus drets. Per altre costat, el capítol V recull el 
dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica que 
abasta la possibilitat que l’administració pública pugui 
promoure tots aquells processos administratius i judici-
als que consideri escaients a fi de cessar totes aquelles 
activitats lesives als drets i als interessos econòmics de 
les persones consumidores, a banda de l’obligació de 
fomentar els procediments voluntaris de resolució de 
conflictes. El capítol VI està dedicat al dret a la in-
formació i l’educació. Quant a la informació relativa 
als béns i serveis s’hi inclouen així tots els conceptes 
que fins ara es trobaven dispersos en diferents normes. 
D’entrada, destaca l’obligació d’informació i atenció 
adequada a les persones consumidores a l’hora de co-
nèixer, utilitzar i fer servir amb seguretat i de manera 
satisfactòria els béns i serveis. Pel que fa a la informació 
que poden obtenir les persones consumidores de l’ad-
ministració, destaca especialment la regulació de les 
funcions dels anomenats «serveis públics de consum», 
així com la creació del seu registre. Finalment, es dota 
de contingut la tasca educativa que ha de dur a terme 
l’administració, atès que el dret a l’educació i formació 
en consum es configura com un dret transversal, garan-
tit per l’acció del Govern de la Generalitat. En aquest 
sentit, l’educació de les persones consumidores es consi-
dera com a part de la formació integral de la ciutadania, 
amb la pretensió de formar persones crítiques, actives 
i responsables en l’àmbit de les relacions de consum. 
Amb aquesta finalitat cal destacar, entre les novetats 
de la Llei, que es consolida l’existència d’un centre per-
manent d’educació en consum que cobreix tot l’àmbit 
territorial de Catalunya. El capítol VII dóna contingut 
al dret a la representació, la consulta i la participació, 
a la vegada que conté una regulació acurada i innova-
dora de les organitzacions de persones consumidores, 
per a les quals preveu els drets i deures als quals es 
troben subjectes i actualitza els criteris que cal tenir en 
compte per considerar-les com a organitzacions més re-
presentatives. Com a garantia del nou sistema es crea el 
Registre d’organitzacions i s’hi estableixen els requisits 
mínims d’inscripció. El capítol VIII, i darrer del títol II, 
es refereix al dret a rebre informació i a la utilització de 
les llengües oficials, i incorpora així aquest dret entre 
els drets bàsics de les persones consumidores i recull 
d’aquesta manera les previsions contingudes a l’article 
34 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

El títol III presenta importants novetats pel que fa als 
sistemes de resolució extrajudicial de conflictes. El 
capítol I conté les disposicions generals aplicables a 
qualsevol mecanisme de resolució extrajudicial dels 
conflictes en matèria de consum i parteix de la canalit-
zació dels conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge 
de consum, amb respecte pel seu caràcter voluntari i 
la vinculació dels seus acords. El capítol II regula la 
mediació prenent en consideració els principis que la fo-
namenten: voluntarietat, imparcialitat i confidencialitat 
per part de la persona mediadora, i universalitat relativa 
a qualsevol tema en qualsevol assumpte que afecti als 
consumidors catalans. Així mateix, a les disposicions 
finals es fa una reserva reglamentària per dotar de re-
gulació el procediment de mediació. El capítol III es 
dedica a la regulació d’aquells aspectes organitzatius de 

més, importants novetats que permeten precisar l’abast 
de determinats conceptes i fan que el Codi s’adapti a les 
exigències de les darreres directives de la Unió Euro-
pea, entre altres les de la Directiva 2005/29/CE, sobre 
les pràctiques comercials deslleials de les empreses en 
la seva relació amb els consumidors i les de la Directiva 
2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior. 
És el cas, per exemple, del concepte de persona consu-
midora mitjana, que implica un determinat nivell de 
diligència en el comportament del consumidor envers 
les relacions de consum, o el de col·lectius especialment 
protegits, que si bé pren com a referència el criteri de 
l’article 21 de l’Estatut del consumidor de Catalunya, 
l’adapta a les noves exigències de la realitat social i, 
al mateix temps, serveix com a contrapunt al concep-
te de persona consumidora mitjana, de manera que es 
proporciona un alt grau de protecció, però sense caure 
en la sobreprotecció. També cal destacar la introducció 
del concepte de relació de consum, que abasta l’itine-
rari complet de les relacions establertes entre persones 
consumidores i empresaris o empresàries, i dóna co-
bertura a tot l’espectre d’aquestes relacions: des de la 
publicitat fins a l’atenció postcontractual, passant per 
la mateixa comercialització dels béns o serveis. Hi ha 
altres definicions que juguen també un paper rellevant 
i que responen a la mateixa finalitat d’equilibri entre la 
protecció de les persones consumidores i els interessos 
dels empresaris o empresàries, amb l’objectiu de per-
metre l’adequat funcionament del mercat interior, com 
veiem en els conceptes de bé i servei segur, risc i risc no 
acceptable. Finalment, s’ha considerat imprescindible 
la incorporació del concepte de consum responsable, 
en la mesura que representa l’expressió d’una neces-
sitat d’equilibri entre els aspectes socials, econòmics 
i ambientals presents sempre en l’àmbit del consum. 
El capítol II recull els cinc principis informadors en 
què es fonamenta el dret del consum: el seu caràcter 
de dret bàsic, el principi de bona fe i equilibri de les 
posicions jurídiques, el del caràcter irrenunciable dels 
drets per a les persones consumidores, el principi de 
consum responsable i el principi interpretatiu pro per-
sona consumidora.

El títol II conté els drets bàsics de les persones con-
sumidores. Al capítol I s’enumeren els drets protegits, 
s’hi recull la particular atenció que es dispensarà als 
col·lectius especialment protegits i es recorda que la 
protecció general pren com a referència el concepte de 
persona consumidora mitjana. El capítol II desenvolupa 
el dret a la protecció de la salut i la seguretat tot fent un 
recorregut pels béns i serveis, en què l’administració 
juga un paper decisiu, motiu pel qual s’ha introduït en 
aquest Codi el concepte bàsic del risc com a principi 
general de la regulació. El capítol III estableix el con-
tingut del dret a la protecció dels interessos econòmics i 
socials de les persones consumidores que pretén abastar 
el respecte per a la seva integritat patrimonial. El capítol 
IV destaca per la incorporació del dret a la reparació 
o indemnització dels danys i perjudicis que puguin pa-
tir les persones consumidores com a conseqüència de 
l’adquisició o la utilització de béns i serveis. Aquest 
dret esdevé d’una importància cabdal en l’àmbit de les 
relacions de consum i permet que les persones consu-
midores puguin, si escau, arribar a obtenir un rescaba-
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III fa referència a les relacions de consum efectuades 
fora d’establiment mercantil permanent, presidida per 
una tècnica de comercialització de béns i serveis amb 
un marcat caràcter sorpresiu per a les persones consu-
midores. Per aquest motiu els requisits d’informació i 
documentació contractual es consideren d’especial im-
portància i reflecteixen un contingut més estricte quant 
a les obligacions que ha de complir l’empresari o empre-
sària que es dediqui a aquest tipus de comercialització 
de béns i serveis. Al capítol IV s’introdueixen novetats 
importants relatives a l’adquisició de béns i serveis 
mitjançant màquines automàtiques. Aquestes novetats 
fan referència, entre altres, al contingut de l’obligació 
d’informar, que abasta aspectes diversos com ara les 
instruccions per a l’obtenció del bé o servei, les indica-
cions relatives al preu i a les modalitats de pagament 
admeses o la identificació de l’explotador o explotadora. 
L’incompliment d’aquesta informació comportarà l’ex-
tensió de la responsabilitat als titulars de l’establiment 
permanent on la màquina estigui ubicada. Quant a les 
relacions de consum en establiments no sedentaris, el 
capítol V es limita a recordar l’obligació de subministrar 
la informació prevista a les disposicions generals.

El títol III conté un únic capítol i presenta una innovació 
més en la normativa de protecció de les persones consu-
midores. En aquest títol s’incorpora al Codi de consum 
la regulació de la intermediació, la qual s’aplicarà a tota 
persona física o jurídica que es dediqui a qualsevol de 
les activitats que preveu l’article 231.1, per compte d’altri 
i a canvi d’una remuneració pecuniària o no, però sem-
pre en forma d’avantatge econòmic. En aquests casos, 
s’imposa als intermediaris o intermediàries l’obligació 
d’informar de diversos aspectes relatius a l’abast i al 
preu de la seva intervenció. Igualment, s’estableixen les 
obligacions que assumeixen els intermediaris o inter-
mediàries quant a la forma d’actuació, a la recepció de 
quantitats a compte i al règim de responsabilitat.

El títol IV s’aplica a l’adquisició i arrendament de béns. 
El capítol I fa referència tant a l’adquisició com a l’ar-
rendament d’immobles. El capítol II es concreta en la 
regulació de la informació que cal posar a disposició de 
les persones consumidores adquirents de béns mobles, 
així com la referència a la conformitat i garantia dels 
propis béns, d’acord amb les exigències de la normativa 
vigent.

Sota la rúbrica: Obligacions en la prestació de serveis, 
el títol V es refereix a la pluralitat de serveis que els 
empresaris o empresàries poden posar a disposició de 
les persones consumidores. Aquests serveis es classi-
fiquen en funció del seu objecte, la qual cosa permet 
distingir entre serveis a les persones, serveis sobre els 
béns, serveis bàsics, serveis de tracte continuat i serveis 
de «marca». El capítol I fa referència a les obligacions 
comunes que s’hauran de complir en qualsevol cas i 
amb independència del tipus de servei que finalment es 
presti. Entre les obligacions que hauran d’assumir convé 
destacar les relatives al contingut de la informació prèvia 
que caldrà subministrar a les persones consumidores, el 
contingut de la factura, els requisits de documentació 
previstos quan es facin pagaments parcials o avançats, 
la regulació dels recàrrecs i suplements i l’establiment 
d’un període mínim de garantia per al cas que no exis-

l’arbitratge de consum que pertanyen a l’àmbit compe-
tencial de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, 
destaca com a novetat, la incorporació de l’adhesió a 
l’arbitratge de consum com a condició d’execució dels 
contractes per a la Generalitat de Catalunya i els seus 
organismes públics i empreses. Finalment, s’impulsa 
la consideració social de les empreses adherides a l’ar-
bitratge de consum al considerar el seu distintiu com a 
distintiu de qualitat.

IV

El llibre II conté la regulació relativa als requisits de 
les relacions de consum. Al títol I, que se subdivideix 
en dos capítols, s’hi contenen les disposicions generals 
aplicables a qualsevol activitat econòmica que es con-
creti en una relació de consum. El capítol I estableix els 
requisits en ordre a la informació de caràcter substanci-
al que tots els empresaris o empresàries estan obligats 
a subministrar a les persones consumidores. Aquesta 
informació, decisiva per al comportament econòmic 
de les persones consumidores, fa referència als preus i 
a les seves eventuals reduccions, a les característiques 
dels béns i serveis, a les condicions de les promocions i 
ofertes, als obsequis, als concursos i sorteigs, així com 
si la persona consumidora pot gaudir del dret de desis-
timent. A més a més, s’inclou l’obligació que tenen els 
empresaris o empresàries d’atenció a les persones con-
sumidores davant de qualsevol esdeveniment, circums-
tància o incidència que afecti al funcionament normal 
de les relacions de consum, així com el caràcter gratuït 
de l’atenció telefònica que l’empresari o empresària posi 
a disposició de les persones consumidores. El capítol 
II fa referència als requisits que amb caràcter general 
han de complir els establiments permanents en matèria 
d’informació sobre preus, condicions de venda, pres-
supostos i documentació que cal lliurar a les persones 
consumidores.

El títol II tracta de les modalitats especials de les relaci-
ons de consum. Aquesta regulació ja es contenia al Text 
refós sobre comerç interior, on convergien la regulació 
administrativa de la mateixa activitat amb preceptes 
propis de la protecció de les persones consumidores. El 
Codi de consum trasllada i actualitza les normes vigents 
en relació amb aquest darrer aspecte. En aquest sentit, 
el capítol I defineix i identifica aquestes modalitats amb 
les que es desenvolupen fora d’un establiment perma-
nent, és a dir, les relacions de consum a distància, les 
realitzades fora d’establiment mercantil permanent, les 
relacions de consum efectuades mitjançant màquines 
automàtiques i les relacions de consum en establiments 
no sedentaris, i n’estableix unes normes comunes relati-
ves a la informació que cal subministrar a les persones 
consumidores. El capítol II conté la regulació pròpia de 
les relacions de consum a distància i s’hi especifica que, 
en particular, en formen part els mitjans telefònics, per 
correspondència postal, a través dels mitjans audiovisu-
als i electrònics, la qual cosa representa una important 
novetat que s’incorpora al Codi de consum. La regulació 
es concreta en la determinació de la informació que cal 
subministrar a les persones consumidores en atenció al 
fet que no es dóna la presència simultània de les parts 
en el moment d’establir la relació de consum. El capítol 
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El títol II està dedicat a la inspecció i al control de mer-
cat. Les disposicions generals, contingudes al capítol I, 
introdueixen com a principal novetat l’estatut personal 
dels inspectors o inspectores de consum. La regulació 
de les activitats d’inspecció es conté en el capítol II, el 
qual comença per relacionar quines són les funcions de 
la inspecció de consum i continua després amb el detall 
de les facultats de la inspecció de consum. Concreta-
ment, destaca l’obligació dels inspeccionats o inspec-
cionades de comparèixer davant de la inspecció quan 
hagin estat citats pel personal inspector en l’exercici de 
les seves funcions. Es declara el valor probatori dels 
informes de la inspecció que s’equiparen així a les actes 
d’inspecció. Pel que fa a l’adopció de mesures cautelars 
regulades al capítol III es flexibilitza la normativa amb 
la finalitat de guanyar en eficàcia, sobretot en situacions 
d’urgència, sempre que l’adopció d’aquestes mesures 
resulti motivada en un acta d’inspecció. Entre les me-
sures a adoptar convé destacar la possibilitat de donar 
publicitat a la mesura cautelar per tal d’assabentar als 
afectats que s’hagin pogut exposar al risc derivat de 
l’ús d’un bé o de la prestació d’un servei. Aquest capítol 
clou amb la referència a les competències municipals 
en matèria d’adopció d’aquest tipus de mesures, sempre 
amb l’obligació de comunicar-ho a l’Agència Catalana 
del Consum. El capítol IV fa referència a les activi-
tats de control, entre les quals adquireix rellevància la 
possibilitat d’efectuar estudis i prospeccions de mercat 
per tal d’establir estratègies d’actuació administrativa 
que augmentin l’eficàcia de la protecció de les persones 
consumidores.

El títol III estableix la tipificació de les infraccions i la 
previsió de sancions. El capítol I tipifica les infraccions 
i les classifica en funció del seu objecte, i distingeix 
entre aquelles que comporten incompliments en matè-
ria de seguretat dels béns i serveis posats a disposició 
de les persones consumidores i de les disposicions o 
resolucions administratives relatives a prohibicions de 
venda, comercialització o distribució de béns i serveis, 
les que comporten alteració, adulteració, frau o engany, 
aquelles que incideixen directament en les transaccions 
comercials i condicions tècniques de venda i en matèria 
de preus, les referents a la normalització, documentació 
i condicions de venda i en matèria de subministrament 
o prestació de serveis, les relatives a l’incompliment 
d’obligacions o prohibicions contractuals de caràcter 
legal i, finalment, altres tipus d’infraccions no classifica-
bles en cap dels tipus anteriors. Fruit de les novetats que 
incorpora el Codi de consum s’han afegit també nous 
tipus infractors relatius a obligacions que actualment 
han d’assumir els empresaris o empresàries, com ara la 
realització de pràctiques o la inclusió de clàusules que es 
considerin abusives. El capítol II es dedica a la qualifi-
cació de les infraccions. En termes generals cal apuntar 
que s’ha produït l’adequació de la qualificació a la reali-
tat actual, de manera que determinades infraccions són 
considerades en qualsevol cas com a greus. Aquesta cir-
cumstància comporta també l’adequació de les sancions 
previstes en el capítol III que s’ha traduït en un augment 
de les quanties i en una revisió de les circumstàncies 
agreujants i atenuants a l’hora de determinar la quantia 
i l’extensió de les sancions. Així, per exemple, es pre-
veu la reiteració en la conducta com a circumstància 

teixi normativa sectorial pròpia que n’estableixi un altre. 
El capítol II desglossa les obligacions que assumiran els 
empresaris o empresàries en funció del tipus de servei 
que prestin. Així, als serveis a les persones és especi-
alment important el compliment de les disposicions so-
bre seguretat, salut, higiene, intimitat personal i d’altres 
fixades per la normativa específica en la matèria, sens 
perjudici de la possibilitat de comprovar els resultats 
que s’hagin ofert així com de la informació dels even-
tuals riscos que la prestació del servei comporti. Quant 
als serveis sobre els béns, adquireixen rellevància les 
obligacions relatives a la informació i a la confecció de 
pressupostos i obligacions derivades del dipòsit del bé 
quan aquest sigui necessari per a la prestació del servei. 
En matèria de serveis bàsics s’ha considerat d’especial 
interès per a la millor protecció de les persones consu-
midores l’obligació de lliurar informació de la prestació, 
així com del lloc i procediments establerts per aten-
dre les queixes o reclamacions. Si la contractació és de 
serveis de tracte continuat, les obligacions imposades 
estan en consonància justament amb la naturalesa del 
caràcter indefinit de la prestació del servei, de manera 
que la normativa fa referència a la continuïtat i quali-
tat en la prestació del servei i a la informació relativa 
al procediment de baixa que caldrà subministrar en el 
moment de la contractació. Als serveis de marca els 
són imposades obligacions relacionades directament 
amb l’ús dels distintius de la marca i a la vinculació 
dels prestadors amb la publicitat o ofertes que aquesta 
faci en relació amb els serveis comercialitzats, llevat 
d’especificació en contrari. El capítol conclou amb una 
referència als serveis de naturalesa mixta, per als quals 
s’estableix una concurrència normativa en la mesura en 
què la regulació sigui compatible.

V

El llibre III s’ocupa de la disciplina del mercat i els drets 
de les persones consumidores. El títol I conté les dispo-
sicions generals organitzades en dos capítols. El capítol 
I imposa als poders públics de Catalunya, especialment 
els que tenen encarregada la tutela i defensa dels drets 
de les persones consumidores, l’obligació de vetllar 
pel compliment dels drets fixats per aquest Codi. En 
aquest sentit, s’impulsarà l’adopció de codis de conducta 
com a instrument d’autoregulació i corregulació de les 
empreses i la col·laboració de les diferents instàncies 
administratives o no, amb la finalitat d’obtenir un grau 
més elevat de protecció dels interessos de les persones 
consumidores. Es preveu també la cooperació de les 
persones consumidores en aquesta tasca de protecció, 
les quals tenen el dret i el deure de fer-ho, principalment 
a través de la denúncia, de la qual se’n regula deta-
lladament el procediment de tramitació. El capítol II 
recull els principis de la disciplina de mercat: legalitat, 
irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, proporciona-
litat, precaució, prescripció, concurrència de sancions, 
competència territorial i competència material, als quals 
s’afegeix el principi pro persona consumidora, en virtut 
del qual s’estableixen criteris interpretatius de normes 
i per a la solució del conflicte sorgit d’una eventual 
concurrència de normes tipificadores d’una conducta 
infractora.
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Llibre primer. Disposicions generals

Títol I. Disposicions preliminars

Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Article 111.1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta Llei té per objecte garantir la defensa i la pro-
tecció dels drets de les persones consumidores i esta-
blir, en l’àmbit territorial de Catalunya, els principis i 
les normes que les han de regir per tal de millorar llur 
qualitat de vida.

Article 111.2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Persones consumidores: les persones físiques o jurí-
diques quan actuen en el marc de relacions de consum 
amb finalitats alienes a la seva activitat empresarial o 
professional.

També tenen aquesta consideració els socis cooperati-
vistes en les relacions de consum amb la cooperativa.

b) Persona consumidora mitjana: aquella que, d’acord 
amb un criteri de diligència ordinària, hauria d’estar nor-
malment informada i raonablement atenta en les rela-
cions de consum, en funció dels factors socials, culturals 
i lingüístics.

c) Col·lectius especialment protegits: aquells que, per raó 
de la concurrència de determinades característiques, són 
especialment vulnerables amb relació a les relacions de 
consum. En qualsevol cas, l’especial protecció es dispensa-
rà d’acord amb el criteri de la persona consumidora mitjana 
del col·lectiu en el qual s’integra la persona consumidora.

En particular, són col·lectius especialment protegits:

– Els infants i els adolescents.

– Les persones grans.

– Les persones malaltes.

– Les persones amb discapacitats.

– Qualssevol altre col·lectiu en situació d’especial infe-
rioritat o indefensió.

d) Empresari o empresària: qualsevol persona física o 
jurídica, pública o privada, que en el desenvolupament 
de la seva activitat econòmica, negoci, ofici o professió 
comercialitza béns o serveis, o de qualsevol altra forma 
actua amb un propòsit relacionat amb la seva activitat 
econòmica.

e) Establiment permanent: infraestructura estable on es 
duu a terme l’exercici efectiu d’una activitat econòmica, 
consistent essencialment en l’oferta i la venda de béns 
o la prestació de serveis a les persones consumidores, 
per part d’un empresari o empresària amb una durada 
indeterminada.

f) Entitat col·laboradora: tot aquell òrgan i entitat de 
caràcter públic o privat habilitat per part de les admi-
nistracions de consum, de manera general o específica, 
per exercir o donar suport a algunes de les activitats que 
són competència de l’administració.

agreujant de la sanció. Entre les sancions que es poden 
imposar destaca la d’obligar a la rectificació pública de 
la publicitat efectuada per un empresari o empresària, 
és a dir, la possibilitat d’exigir a l’infractor que publiqui 
un comunicat en què es rectifiqui la publicitat efectuada, 
la qual cosa s’haurà de fer en les mateixes o semblants 
condicions en què es va fer l’actuació sancionada. Tam-
bé es recull la possibilitat d’adoptar l’acord de donar 
publicitat a les sancions per infracció lleu. A més a més, 
s’inclou la possibilitat d’exigir a l’infractor la reposició 
de la situació alterada per la infracció al seu estat origi-
nal i, si escau, la indemnització dels danys i perjudicis 
provats causats a la persona consumidora. El capítol IV 
fixa les responsabilitats derivades de les infraccions, 
amb les particularitats que es poden derivar segons que 
la infracció s’hagi comès en la comercialització de béns 
identificats, béns no identificats o en serveis, la qual 
cosa implica la introducció de nous criteris en aquesta 
matèria. El capítol V introdueix les normes reguladores 
de la prescripció de les infraccions, de les sancions i de 
l’execució de les sancions.

El títol IV tanca el llibre III amb la regulació del proce-
diment sancionador. Al capítol I destaca especialment 
la determinació del termini de caducitat que es fixa en 
dotze mesos comptats des de la data d’iniciació del pro-
cediment sancionador, amb la possibilitat de suspensió 
del termini en cas de sol·licitud o pràctica de determi-
nades proves. Finalment, el capítol II fa referència a les 
multes coercitives i a la possibilitat de reiterar-les en cas 
d’incompliment de les ja ordenades.

El Codi de consum incorpora diverses disposicions 
addicionals que inclouen diferents mandats al Govern 
en el sentit que caldrà elaborar les diferents normes de 
desenvolupament previstes per al ple desplegament de 
l’eficàcia d’aquest Codi. S’hi contenen també disposi-
cions transitòries relatives, en primer lloc, als proce-
diments que es troben en fase de tramitació. En segon 
lloc, es concedeix un termini de sis mesos per tal que els 
empresaris o empresàries i les entitats afectades proce-
deixin a l’adaptació a les exigències del llibre II d’aquest 
Codi. En tercer lloc, es preveu el règim transitori de les 
actuacions d’inspecció i es determina la transitorietat 
dels òrgans sancionadors. En darrer lloc, es tracta del 
règim aplicable a les comarques que, al moment d’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, no disposin d’un servei pú-
blic de consum. Per últim, hi consten tres disposicions 
finals. La primera estableix que, en l’àmbit del consum, 
les referències fetes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, a la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre 
la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i 
dels usuaris, s’entendran fetes a aquest Codi. La segona 
i tercera determinen, respectivament, la vacatio legis i 
el desenvolupament reglamentari de la Llei.

S’ha de destacar que el sistema de drets lingüístics reco-
llit al Codi de consum no entra en contradicció amb el 
règim previst a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, per la qual cosa continua vigent.

A la part final, es preveu la derogació expressa de la Llei 
3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor, així 
com aquelles disposicions d’igual o d’inferior rang que 
s’oposin a allò disposat en aquesta Llei.
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r) Invitació a comprar: qualsevol comunicació comerci-
al que indica les característiques del bé o servei i el seu 
preu, i que permet a la persona consumidora portar-ne 
a terme l’adquisició.

s) Comunicació comercial: qualsevol forma de comuni-
cació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la 
imatge o dels béns o serveis d’una empresa, establiment, 
organització o persona que realitzi una activitat econò-
mica amb la finalitat d’establir relacions de consum.

t) Comunicació comercial electrònica: tota mena de co-
municació comercial transmesa per mitjà d’equipaments 
electrònics de tractament i emmagatzematge de dades, 
connectats a una xarxa de telecomunicacions.

Capítol II. Principis informadors del dret de con-
sum

Article 112.1. Dret bàsic

Els drets de les persones consumidores tenen el caràcter 
de dret bàsic i són objecte d’especial protecció.

Article 112.2. Bona fe i equilibri de les posicions 
jurídiques

Les relacions de consum s’han de fonamentar en la bona 
fe i el just equilibri de les posicions jurídiques, cosa que 
exclou les pràctiques comercials deslleials o abusives i 
la inserció de clàusules abusives als contractes.

Article 112.3. Irrenunciabilitat dels drets

Els drets que aquesta Llei atorga a les persones consu-
midores són irrenunciables i és nul qualsevol pacte que 
els exclogui.

Article 112.4. Principi de consum responsable

Les relacions de consum s’han d’ajustar als criteris de 
racionalitat i sostenibilitat, en relació amb la preservació 
del medi ambient, la qualitat de vida, l’especificitat cul-
tural, el comerç just, l’endeutament familiar, els riscos 
admissibles i altres factors que determinen l’adequat 
desenvolupament socioeconòmic.

Article 112.5. Principi de protecció de les perso-
nes consumidores

Les administracions públiques catalanes han de vetllar 
per garantir els drets reconeguts en aquesta Llei a favor 
de les persones consumidores.

Títol II. Drets bàsics de les persones consumido-
res

Capítol I. Drets de les persones consumidores

Article 121.1. Disposició general

Es reconeixen a les persones consumidores els drets i 
interessos previstos en aquesta Llei de conformitat amb 
allò que disposa aquest llibre, sens perjudici de les obli-

g) Béns i serveis: tot bé moble o immoble, producte, 
activitat o funció, utilitzats, adquirits o destinats a les 
persones consumidores o que en condicions raonable-
ment previsibles puguin ser utilitzats per aquestes amb 
independència del caràcter individual o social, públic o 
privat, de qui els produeix, subministra o presta.

h) Bé i servei identificat: aquell bé i servei que porti 
o utilitzi qualsevol tipus de marca, símbol, logotip o 
signes externs que facin creure a les persones consu-
midores que el bé o servei ha estat elaborat, distribuït o 
comercialitzat per una empresa determinada.

i) Bé i servei segur: aquell que en condicions d’utilit-
zació normal o raonablement previsibles, incloses les 
condicions de durada i, si escau, de posada en servei 
d’instal·lació i de manteniment, no presenta cap risc o 
només riscos mínims compatibles amb el bé o servei 
considerats acceptables dins del respecte d’un nivell ele-
vat de protecció de la salut, la seguretat o els interessos 
econòmics de les persones.

j) Risc: Probabilitat que les persones consumidores pa-
teixin un dany en la seva salut, seguretat o interessos 
econòmics derivat de la utilització, el consum o la pre-
sència d’un bé o servei.

k) Risc no acceptable: aquell risc que comporti que un 
bé o servei determinat no reuneixi les exigències de 
l’apartat i).

l) Consum responsable: consum moderat, informat, re-
flexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte 
els criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental i 
socioeconòmica.

m) Relació de consum: qualsevol relació establerta en-
tre, d’una banda, empresaris o empresàries, intermedia-
ris o l’administració com a prestadora de béns i serveis 
i, d’altra banda, les persones consumidores. Aquesta 
relació comprèn la informació, l’oferta, la promoció, la 
publicitat, la comercialització, la utilització, la venda, 
o el subministrament de béns i serveis, així com les 
obligacions posteriors que se’n derivin.

n) Dret de desistiment: dret que assisteix la persona con-
sumidora segons el qual pot decidir la devolució del bé o 
la cancel·lació del servei durant el temps establert com a 
període de reflexió a les lleis o contractualment.

o) Resolució extrajudicial de conflictes: qualsevol pro-
cediment alternatiu al jurisdiccional que permeti posar 
fi a les controvèrsies sorgides en el marc d’una relació 
de consum.

p) Codi de conducta: acord o conjunt de normes fona-
mentades en criteris ètics i de bona pràctica comercial, 
en les quals es defineix el comportament d’aquells em-
presaris o empresàries que es comprometen a complir-
les en les seves relacions de consum, no imposades per 
disposicions legals, reglamentàries o administratives.

q) Distintiu de qualitat: signe extern o visible que poden 
atorgar les administracions públiques o els organismes 
legalment acreditats als empresaris o empresàries que 
s’adhereixin a determinats codis de conducta o als béns 
o serveis que disposin de marques de garantia.
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amb diligència per evitar la posada al mercat de béns i 
serveis insegurs.

Article 122.3. Béns i serveis d’alimentació

Els béns i serveis relacionats amb l’alimentació han de 
complir els requisits exigibles en matèria de producció, 
elaboració, manipulació, conservació, comercialització, 
transport i informació a la persona consumidora.

Article 122.4. Béns i serveis destinats a la salut 
i la cura higiènica

1. Els béns i serveis destinats a la salut i a la cura hi-
giènica han de complir les condicions exigibles i es-
pecificar les mesures necessàries perquè les persones 
consumidores siguin informades sobre la composició, 
les propietats, les condicions, les precaucions d’ús i la 
caducitat, si escau.

2. Les disposicions d’aquesta Llei només s’apliquen als 
serveis sanitaris públics en la mesura que siguin compa-
tibles amb les seves característiques específiques.

Article 122.5. Béns perillosos

Els béns que continguin substàncies i preparats classifi-
cats com a perillosos han de ser fabricats, transportats, 
emmagatzemats i comercialitzats amb les condicions i 
dades de seguretat, d’envasatge i d’etiquetatge correspo-
nents i han de dur incorporats els símbols i indicacions 
dels perills que comporten i l’explicació de les mesures 
adequades per contrarestar-ne i apaivagar-ne els possi-
bles efectes perjudicials sobre la salut i seguretat.

Article 122.6. Aparells, instal·lacions i serveis

Els aparells, les instal·lacions i els serveis que puguin 
afectar la seguretat física de les persones han de pre-
veure els controls pertinents i especificar els serveis de 
manteniment i reparació necessaris.

Article 122.7. Transports i espais d’ús públic

Els transports col·lectius, les instal·lacions, els locals i 
els espais d’ús públic han de complir amb les condicions 
exigibles que en garanteixin la seguretat, la salubritat 
i l’accessibilitat.

Article 122.8. Actuació de l’Administració

L’existència al mercat de béns o serveis amb riscos no 
acceptables per a la salut o la seguretat de les persones 
consumidores determinarà que els organismes compe-
tents en la matèria hagin d’arbitrar les mesures ade-
quades per aconseguir-ne la detecció i la retirada del 
mercat i per informar-ne les persones consumidores, 
aclarir responsabilitats i reprimir, si escau, les conduc-
tes infractores de la legislació vigent.

gacions establertes per la normativa sectorial específica 
i la normativa civil general que escaigui.

Article 121.2. Drets protegits

Els drets i els interessos de les persones consumidores 
protegits per aquesta Llei són els següents:

a) El dret a la protecció de la salut i la seva seguretat.

b) El dret a la protecció dels interessos econòmics i 
socials.

c) El dret a la indemnització i reparació de danys.

d) El dret a la protecció jurídica, administrativa i tèc-
nica.

e) El dret a la informació, l’educació i la formació.

f) El dret a la representació, la consulta i la participació.

g) Els drets lingüístics.

Article 121.3. Col·lectius especialment prote-
gits

Els drets de les persones consumidores que afectin col-
lectius especialment protegits gaudeixen d’una atenció 
especial i preferent per part dels poders públics, en els 
termes previstos en aquesta Llei, les disposicions que la 
desenvolupin, i a la resta de l’ordenament jurídic.

Article 121.4. Protecció general

La protecció general de les persones consumidores ha 
de prendre com a referència el concepte de persona con-
sumidora mitjana.

Capítol II. Dret a la protecció de la salut i la 
seguretat

Article 122.1. Obligació general

1. Els béns i serveis destinats a les persones consumi-
dores no poden comportar riscos per a la seva salut 
ni per a la seva seguretat, llevat d’aquells que siguin 
usuals o legalment admissibles en condicions normals 
o previsibles d’utilització.

2. Els riscos usualment o reglamentàriament admesos 
en condicions normals i previsibles d’utilització han 
d’ésser posats en coneixement previ de les persones 
consumidores de forma clara i per mitjans adequats.

3. Els béns i serveis s’han de subjectar a allò que de-
termini la normativa sectorial aplicable, en especial, la 
relativa a seguretat industrial, sanitat i salut pública, així 
com qualsevol altra que tingui com a finalitat garantir la 
salut i seguretat de les persones consumidores.

Article 122.2. Obligació dels empresaris o empre-
sàries

Els qui produeixin, importin, distribueixin, manipu-
lin o comercialitzin béns i serveis, en llur qualitat de 
professionals, tenen l’obligació de subministrar béns o 
prestar serveis segurs i, en conseqüència, han d’actuar 
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Article 123.5. Qualitat i idoneïtat dels béns i 
serveis

El termini, la garantia i la possibilitat de renuncia o 
devolució que s’estableixi als contractes ha de permetre 
que la persona consumidora:

a) S’asseguri de la naturalesa, característiques, condi-
cions i utilitat o finalitat del bé o servei.

b) Pugui reclamar amb eficàcia en cas d’errada, defecte 
o deteriorament.

c) Pugui fer efectives les garanties de qualitat o nivell 
de prestació i obtenir la devolució equitativa del preu 
de mercat del bé o servei, totalment o parcial, en cas 
d’incompliment o compliment defectuós.

Article 123.6. Conformitat dels béns i serveis

1. La persona consumidora ha de gaudir com a mínim 
de la qualitat i prestacions que constin al contracte, 
pressupost o qualsevol altre document que vinculi l’em-
presari o empresària.

2. Les persones consumidores tenen dret a ser informa-
des dels drets que els corresponen com a adquirents de 
béns o serveis, especialment pel que fa a la conformitat 
i a la garantia dels béns de naturalesa duradora.

3. Igualment, els venedors o productors han de garantir 
a les persones consumidores el gaudiment d’un adequat 
servei tècnic i d’atenció a la clientela sense demores o 
retards injustificats.

4. En el cas de prestacions de serveis, la persona consu-
midora té dret a una adequada atenció un cop prestat el 
servei, que en garanteixi la correcció i idoneïtat.

Article 123.7. Integració contractual de l’ofer-
ta, promoció i publicitat

1. L’oferta, promoció i publicitat dels béns o serveis 
s’ajustaran a la seva naturalesa, característiques, utilitat 
o finalitat i a les condicions jurídiques o econòmiques 
de la contractació.

2. El contingut de l’oferta, promoció o publicitat, les 
prestacions pròpies de cada bé o servei, les condici-
ons jurídiques o econòmiques i garanties ofertes seran 
exigibles per les persones consumidores, encara que 
no figurin expressament al contracte celebrat o en el 
document o comprovant rebut i hauran de tenir-se en 
compte en la determinació del principi de conformitat 
amb el contracte.

3. Els contractes amb les persones consumidores s’inte-
graran d’acord amb el principi de la bona fe objectiva, 
fins i tot en el cas d’omissió de la informació precon-
tractual rellevant.

4.No obstant allò disposat a l’apartat anterior, si el con-
tracte celebrat contingués clàusules més beneficioses, 
aquestes prevaldran sobre el contingut de l’oferta, pro-
moció o publicitat.

Capítol III. Dret a la protecció dels interessos 
econòmics i socials

Article 123.1. Disposició general

Les persones consumidores tenen dret a la protecció 
de llurs legítims interessos econòmics i socials en els 
termes previstos en aquesta Llei i les disposicions que 
la desenvolupin.

Article 123.2. Protecció contra els abusos con-
tractuals:

Les persones consumidores tenen dret a:

a) Disposar, en el marc de les seves relacions de con-
sum, d’unes clàusules generals o d’altres clàusules no 
negociades individualment que estiguin redactades amb 
concreció, claredat i senzillesa, amb respecte als princi-
pis de bona fe i just equilibri entre drets i obligacions de 
les parts, la qual cosa exclou la utilització de clàusules 
abusives, il·legibles o incomprensibles als contractes.

b) Obtenir, per part dels proveïdors de béns i serveis, 
una còpia del contracte, factura, rebut o justificant dels 
pagaments efectuats on consti, almenys, la identitat per-
sonal o social i fiscal del proveïdor, l’adreça, la quantitat 
abonada, el concepte pel qual se satisfà i la data.

c) Rebre, per escrit o per altres mitjans que n’acreditin 
fefaentment l’autoria, un pressupost previ a la realització 
d’un servei, on consti, almenys, la identitat i l’adreça del 
prestador, les operacions a realitzar, l’import, el termini 
de validesa, la data aproximada de realització del servei 
i la seva durada prevista. Aquest pressupost esdevé vin-
culant per al prestador del servei fins que s’exhaureixi 
el termini de la seva validesa.

d) Obtenir, quan cedeixin un bé per fer-ne la verifi-
cació, comprovació, reparació, substitució o qualsevol 
altra intervenció, el lliurament d’un resguard de dipòsit 
en què constin, almenys, la identificació de l’establiment 
o dipositari, la identificació de l’objecte, l’operació a 
realitzar, la data de lliurament del bé i la data prevista 
de la realització del servei.

e) Tenir garantida qualsevol quantitat lliurada antici-
padament.

Article 123.3. Informació precontractual

Les persones consumidores tenen dret que se’ls lliu-
ri un model de contracte amb les condicions generals 
previstes.

Article 123.4. Informació contractual

Al contracte han de constar, si escau, les condicions 
generals, el dret de desistiment i les condicions d’exer-
cici, l’existència de garanties addicionals i l’adhesió a 
codis de conducta o mitjans alternatius de resolució de 
conflictes.
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Capítol VI. Dret a la informació, l’educació i la 
formació

Secció primera: Informació dels béns i serveis

Article 126.1. Promoció, publicitat i informació

1. La promoció dels béns i els serveis destinats a les per-
sones consumidores ha d’ésser concebuda i duta a terme 
de manera que no pugui enganyar o induir a engany 
sobre les seves característiques o condicions.

2. La publicitat s’ha de desenvolupar d’acord amb els 
principis de suficiència, objectivitat, veracitat i auten-
ticitat, i no pot, sigui quin sigui el suport utilitzat, in-
duir a error o falses expectatives als seus destinataris 
o destinatàries.

3. La informació continguda als envasos, els embalatges 
i les etiquetes dels productes ha d’ésser veraç i sufici-
ent.

Article 126.2. Atenció

Les persones consumidores tenen dret a rebre la infor-
mació i l’atenció adequades i necessàries per conèixer, 
utilitzar i fer servir amb seguretat i d’una manera satis-
factòria els béns i els serveis.

Article 126.3. Utilització

Les persones consumidores tenen dret a rebre la infor-
mació necessària per conèixer i utilitzar amb seguretat 
i satisfactòriament els béns i els serveis.

Article 126.4. Identificació

1. La informació ha d’incloure la identitat dels béns i 
els serveis i la identificació del proveïdor, a fi que sigui 
possible fer una elecció racional entre béns i serveis 
competitius.

2. S’ha d’informar, si escau, sobre els processos de pro-
ducció, comercialització i adquisició dels béns i serveis 
a fi de comprovar-ne llur adequació als principis de con-
sum responsable.

Article 126.5. Característiques dels béns

La informació continguda als envasos, als embalatges 
i a les etiquetes dels productes ha d’incloure els aspec-
tes següents: la seva naturalesa i composició, quantitat, 
qualitat, mesura i pes, el risc que en comporta l’ús, si 
s’hi escau, i la manera de preveure i de contrarestar i 
apaivagar els efectes no desitjables dels incidents que, 
malgrat les instruccions, es puguin esdevenir, l’origen, 
la informació obligatòria dels distintius de qualitat i al-
tres característiques rellevants de l’oferta.

Article 126.6. Preus i condicions de venda

Les persones consumidores tenen dret a rebre la infor-
mació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, 
les tarifes, les condicions de venda i tots els conceptes 
que l’incrementin abans de l’adquisició del bé o amb 
anterioritat a la contractació del servei o utilització als 
punts de venda dels béns i als establiments de prestació 
de serveis.

Article 123.8. Requisits dels béns i serveis

Les persones consumidores tenen dret a:

a) L’adequació dels béns i els serveis a les expectatives 
d’ús, qualitat i característiques de consum que oferei-
xen.

b) L’exactitud en el pes i la mesura dels béns i el submi-
nistrament correcte de serveis.

Article 123.9. Habitatge

Les persones consumidores tenen dret a conèixer les 
característiques higienicosanitàries i constructives del 
seu habitatge, així com la qualitat i sistemes de posada 
en obra dels seus materials i instal·lacions, incloses les 
d’estalvi energètic, gas, aigua, fluid elèctric, comuni-
cacions electròniques, sanejament, ascensor i especial-
ment les d’aïllament tèrmic i acústic i les de prevenció 
i extinció d’incendis; d’acord amb allò que preveu la 
normativa específica en matèria d’habitatge referida al 
Llibre de l’Edifici i d’altres aspectes rellevants.

Capítol IV. Dret a la indemnització i reparació 
de danys

Article 124.1. Indemnització i reparació de danys

1. Les persones consumidores tenen dret, de confor-
mitat amb allò que disposa la normativa vigent que es-
devingui aplicable, a la reparació o indemnització dels 
danys i perjudicis que puguin patir com a conseqüència 
de l’adquisició o utilització de béns o serveis.

2. La Generalitat de Catalunya ha d’adoptar les mesures 
adequades per tal d’afavorir la indemnització i reparació 
de danys a les persones consumidores.

3. En qualsevol cas, els danys derivats de la prestació 
d’un servei públic estan sotmesos a les regles aplicables 
sobre responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Capítol V. Dret a la protecció jurídica, adminis-
trativa i tècnica

Article 125.1. Protecció jurídica, administrativa 
i tècnica

1. L’administració pública per raons d’interès públic i 
emprant els procediments que estiguin legalment pre-
vistos, podrà exercir les accions adients per tal de fer 
cessar les activitats lesives als drets i interessos de les 
persones consumidores.

2. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar els pro-
cediments voluntaris de resolució de conflictes.

3. Les diferents administracions públiques de Catalu-
nya, en el marc de la legislació vigent i en l’àmbit de les 
seves competències, han de participar al sistema arbitral 
de consum.
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sigui mitjançant actuacions directes o bé a través dels 
mitjans de comunicació de titularitat pública.

h) Fer difusió i col·laborar amb les organitzacions de 
persones consumidores existents.

2. Els serveis públics de consum han de rebre, gestio-
nar i resoldre les queixes i reclamacions, com a mínim, 
de les persones consumidores domiciliades a la seva 
demarcació territorial i dur a terme la mediació i, si 
escau, adreçar-les a través del sistema arbitral de con-
sum. També ho poden fer respecte d’aquelles queixes 
i reclamacions referents a establiments radicats al seu 
àmbit territorial.

D’acord amb el principi de proximitat és competent, 
en primer lloc, el servei públic de consum del municipi 
on estigui domiciliada la persona consumidora, i en el 
cas que el municipi no estigui dotat d’oficina, en serà 
competent l’oficina supramunicipal que correspongui i, 
en defecte d’aquesta, la d’àmbit autonòmic.

3. Les persones consumidores han de gaudir, com a 
mínim, d’accés a un servei públic de consum a la seva 
comarca.

4. La Generalitat ha de potenciar el desenvolupament 
dels serveis públics de consum d’àmbit local tenint en 
compte criteris d’eficàcia, d’eficiència i de major proxi-
mitat de les persones consumidores i assessorar-los en 
allò que sigui necessari per al millor exercici de llurs 
funcions.

La Generalitat ha de cooperar amb les administraci-
ons locals que exerceixen competències en matèria de 
consum i subscriure-hi convenis de col·laboració per 
compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials 
adients per al compliment de les seves finalitats, espe-
cialment per garantir el compliment de l’apartat tercer 
d’aquest article.

Article 126.11. Registre de Serveis públics de con-
sum de Catalunya

1. S’han d’inscriure al Registre que es creï, amb finali-
tats informatives, tots aquells serveis públics de consum 
que desenvolupin les seves activitats a l’àmbit territorial 
de Catalunya. Aquest Registre dependrà de l’Agència 
Catalana de Consum i s’establirà per reglament la seva 
organització i funcionament.

2. Al Registre s’inscriuran quines de les funcions de 
les previstes entre l’apartat a a l’e de l’article 126.10.1 
duu a terme el servei públic de consum corresponent, 
juntament amb la resta de dades que per reglament s’es-
tableixin.

Article 126.12. Informació telefònica i telemàti-
ca a les persones consumidores

L’Administració de la Generalitat ha de garantir el fàcil 
accés de les persones consumidores a la informació so-
bre els seus drets i deures i ha de facilitar-los la presen-
tació, la tramitació i, si escau, la resolució de les seves 
queixes, reclamacions i denúncies a través de mitjans 
ràpids i eficaços, com ara els sistemes de comunicació 
electrònica.

Article 126.7. Compensacions i indemnitzacions

1. Les persones consumidores tenen dret a rebre tota 
la informació abans de contractar, sobre les compen-
sacions, reemborsaments o indemnitzacions, en cas de 
manca de conformitat del bé o servei, especialment pel 
que fa als serveis bàsics o essencials.

2. També tenen dret a rebre tota la informació sobre 
els mecanismes de compensació, reemborsament o in-
demnització, així com el mètode de determinació del 
seu import.

Article 126.8. Horari

Les persones consumidores tenen dret a conèixer l’ho-
rari d’atenció al públic dels establiments, fins i tot quan 
romanguin tancats.

Article 126.9. Informació sobre els sistemes de 
reclamació

1. Les persones consumidores tenen dret al lliurament, 
quan el demanin, d’un full oficial de reclamació/de-
núncia. També tenen dret a disposar dels formularis 
establerts pels sistemes extrajudicials de resolució de 
conflictes determinats per l’administració pública, 
d’acord amb la matèria del conflicte.

2. Correspon als poders públics i a les persones empresà-
ries el deure d’informació envers les persones consumi-
dores dels mecanismes de resolució de controvèrsies.

Secció segona: Informació a la persona consu-
midora

Article 126.10. Serveis públics de consum

1. Té la consideració de servei públic de consum en 
l’àmbit de la seva demarcació territorial i d’acord amb 
les seves competències, qualsevol òrgan o organisme de 
titularitat pública dependent d’una administració públi-
ca catalana que dugui a terme les tasques d’informació, 
orientació i assessorament a les persones consumidores. 
Aquest servei públic de consum pot exercir, entre d’al-
tres, les funcions següents:

a) Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies 
de les persones consumidores.

b) Informar, orientar i assessorar les persones consumi-
dores sobre els seus drets i deures i les formes d’exer-
cir-los.

c) Gestionar les reclamacions mitjançant la mediació 
en matèria de consum.

d) Gestionar les denúncies i dur a terme les tasques 
d’inspecció en matèria de consum.

e) Iniciar procediments sancionadors de consum.

f) Fomentar l’arbitratge de consum com a mitjà de re-
solució dels conflictes de consum entre els establiments 
comercials i les empreses.

g) Educar i formar en consum les persones consumido-
res, en especial, els col·lectius especialment protegits, ja 
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Aquests estudis i enquestes, sempre que sigui tècnica-
ment i jurídicament viable, es presentaran amb dades 
desagregades per sexes i incorporaran l’impacte per raó 
de gènere.

Secció tercera: Educació i formació en consum

Article 126.17. Educació en consum

1. La persona consumidora té dret a l’educació en ma-
tèria de consum, que té com a objecte:

a) Contribuir a la formació integral de la persona, ate-
nent al desenvolupament de la consciència individual i 
col·lectiva dels infants i els joves en els hàbits del con-
sum responsable, crític i actiu, és a dir, cercant la in-
formació, la reflexió, la solidaritat i la sostenibilitat en 
el consum de béns i serveis.

b) El desenvolupament de la capacitat d’exercir una elec-
ció lliure,racional, crítica i saludable dels béns i serveis 
oferts, així com de fer-ne un ús correcte i responsable.

c) El coneixement dels seus drets i deures, així com la 
manera d’exercitar-los amb responsabilitat.

2. El Govern ha de garantir l’accés de les persones 
consumidores a l’educació del consum i ha d’adoptar 
les mesures escaients amb la finalitat d’aconseguir els 
objectius següents:

a) Desenvolupar transversalment l’educació del consum 
en els diferents nivells de l’ensenyament reglat en què 
es consideri més eficaç.

b) Impulsar la formació permanent en matèria de con-
sum del personal docent, així com de les associacions 
de pares i mares d’alumnes i d’altres membres de la 
comunitat educativa.

c) Fomentar la publicació de material didàctic de suport 
a l’educació del consum.

d) Assegurar l’existència d’un centre permanent d’edu-
cació en consum que cobreixi tot l’àmbit territorial de 
Catalunya.

e) Establir col·laboracions amb els organismes o entitats 
públiques amb competències en matèria de consum i 
amb les institucions competents en matèria d’educació 
i amb les organitzacions de persones consumidores per 
al desenvolupament de l’educació en el consum.

Article 126.18. Formació en consum

El Govern ha de garantir la formació contínua i per-
manent de les persones consumidores, amb l’impuls i 
el foment de:

a) La formació permanent dels joves i dels adults com 
a persones consumidores, amb especial atenció als col-
lectius especialment protegits i amb necessitats espe-
cífiques.

b) La formació contínua dels professionals del consum 
de les administracions públiques i de les organitzacions 
de persones consumidores catalanes que fan tasques en 
matèria de consum.

Article 126.13. Accés de les persones consumido-
res a la informació europea en matèria de con-
sum

L’Administració de la Generalitat ha de garantir l’ac-
cés de les persones consumidores a la informació sobre 
consum dels diferents estats de la Unió Europea per tal 
d’orientar-los i assessorar-los en els seus drets i deures 
que hi tenen com a persones consumidores.

L’Administració de la Generalitat ha de participar en 
organitzacions i projectes d’àmbit europeu en matèria 
de consum per tal de poder garantir la informació a les 
persones consumidores de Catalunya sobre les norma-
tives i activitats de consum de les diferents institucions 
i organitzacions europees.

Article 126.14. Promoció d’espais divulgatius de 
consum als mitjans de comunicació

Els poders públics han de vetllar perquè els mitjans de 
comunicació social de Catalunya s’ocupin de la infor-
mació i de l’educació de les persones consumidores, així 
com de la creació i desenvolupament de programes i 
espais dedicats al consum i a la difusió de les activitats 
de les organitzacions de persones consumidores.

Els mitjans de titularitat pública han de facilitar l’accés 
o participació de les organitzacions de persones consu-
midores en els espais que programin.

Article 126.15. Campanyes informatives i activi-
tats de difusió

L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de 
dur a terme i fomentar campanyes informatives i activi-
tats de difusió amb l’objectiu que les persones consumi-
dores coneguin els seus drets, les quals es duran a terme 
a través dels mitjans més adients en cada cas.

En especial, s’ha d’impulsar i fomentar la difusió de:

a) La informació i la prevenció en l’ús dels béns i serveis 
del mercat, en el cas que puguin suposar un risc per a la 
salut i seguretat de les persones.

b) La informació sobre l’ús de nous béns i serveis que 
apareguin al mercat i que puguin afectar als interessos 
econòmics de les persones consumidores.

c) Les noves normatives que s’aprovin que afectin als 
drets i deures de les persones consumidores.

d) Totes aquelles polítiques informatives, formatives i 
educatives que fomentin el consum responsable, refle-
xiu, solidari i sostenible dels béns i serveis, i també en 
el marc del cooperativisme de consum.

Article 126.16. Estudis i enquestes sobre hàbits 
de consum de les persones consumidores

L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de 
promoure i impulsar la realització d’estudis tècnics i 
enquestes sobre les dinàmiques i els hàbits de consum 
a Catalunya amb l’objectiu de planificar les polítiques 
de consum més adequades, així com de fixar els instru-
ments que permetin les persones consumidores escollir 
millor els béns i els serveis més adequats a les seves 
necessitats i exigències.
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b) Rebin ajuts de qualsevol classe d’empreses submi-
nistradores de béns o serveis destinats a les persones 
consumidores, de les agrupacions que les representen o 
d’entitats relacionades amb les empreses esmentades.

c) Actuïn amb temeritat manifesta judicialment apre-
ciada.

4. No es consideren ajuts als efectes de l’apartat b) del 
punt anterior:

a) Les aportacions esporàdiques per dur a terme actua-
cions d’interès general per a les persones consumidores 
conjuntament amb les organitzacions.

b) Les retribucions o pagaments que facin les empre-
ses a les organitzacions de persones consumidores pels 
treballs, estudis o altres tasques que duguin a terme en 
matèria de defensa de les persones consumidores.

Article 127.4. Funcions de les organitzacions de 
persones consumidores

Són funcions de les organitzacions de persones con-
sumidores:

a) La informació a les persones consumidores sobre els 
seus drets i obligacions.

b) L’educació i la formació a les persones consumido-
res.

c) La gestió dels conflictes en matèria de consum, es-
pecialment a través de la mediació.

d) L’exercici d’actuacions de defensa dels seus mem-
bres, de l’organització i dels interessos generals de les 
persones consumidores.

e) La defensa dels drets i interessos de les persones en 
la seva vessant de consumidores de béns i serveis mit-
jançant la funció de consulta, informe i assessorament 
als poders públics.

Article 127.5. Drets de les organitzacions de per-
sones consumidores

Són drets de les organitzacions de persones consumi-
dores de Catalunya:

a) Sol·licitar i poder ésser declarades d’utilitat pública i 
gaudir de les corresponents exempcions i bonificacions 
fiscals establertes legalment.

b) Sol·licitar i obtenir informació de les administracions 
públiques.

c) Participar en l’arbitratge de consum, a través de la 
seva adhesió i el nomenament d’àrbitres que representin 
els interessos generals de les persones consumidores als 
tribunals arbitrals que es constitueixin.

d) Gaudir de subvencions públiques i altres mesures de 
suport i foment.

e) Promoure l’exercici d’actuacions administratives en 
defensa dels drets de les persones consumidores.

f) Ser considerades part interessada en els procediments 
administratius sancionadors que hagin promogut sem-
pre que hagin comparegut i afectin la protecció general 
dels interessos de les persones consumidores.

c) La formació dels agents econòmics que posen al 
mercat els béns i els serveis i de les seves associacions 
empresarials, professionals i gremis sobre els requisits 
de la seva activitat relacionats amb els drets i deures de 
les persones consumidores.

d) La formació de les persones que actuïn com a àrbitres 
del col·legis arbitrals de consum que es constitueixin a 
Catalunya.

e) La formació en el cooperativisme de consum.

Capítol VII. Dret a la representació, la consulta 
i la participació. Les organitzacions de persones 
consumidores

Article 127.1. Representació, consulta i partici-
pació

Les organitzacions de persones consumidores són les 
entitats de representació, consulta i participació per a la 
defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans i 
ciutadanes en les seves relacions de consum.

Article 127.2. Les organitzacions de persones 
consumidores

1. Als efectes d’aquesta Llei poden tenir la consideració 
d’organitzacions de persones consumidores, en l’àmbit 
de Catalunya, les entitats sense finalitat de lucre consti-
tuïdes legalment que, d’acord amb els seus estatuts, te-
nen per objecte social la defensa, informació, educació, 
formació, assistència i representació dels interessos col-
lectius dels ciutadans i ciutadanes en les seves relacions 
de consum, així com dels seus membres.

2. També poden tenir la consideració d’organitzacions 
de persones consumidores, en l’àmbit de Catalunya, les 
entitats constituïdes d’acord amb la normativa aplicable 
en matèria de cooperatives, que incloguin en els seus 
estatuts com a objecte social, la defensa, informació, 
educació, formació, assistència i representació de les 
persones consumidores, de conformitat amb la seva 
legislació específica

Article 127.3. Registre d’organitzacions de per-
sones consumidores

1. Es crea el Registre públic d’organitzacions de perso-
nes consumidores de Catalunya que depèn de l’Agèn-
cia Catalana del Consum. La inscripció al Registre és 
constitutiva de la condició d’organització de persones 
consumidores a Catalunya.

2. Les entitats legalment constituïdes amb seu social a 
Catalunya que compleixin els requisits de l’article an-
terior i vulguin gaudir de la consideració d’organitzaci-
ons de persones consumidores als efectes d’aquesta Llei 
hauran de constar inscrites al Registre d’organitzacions 
de persones consumidores de Catalunya.

3. No podran estar inscrites al Registre les organitzaci-
ons de persones consumidores de Catalunya que:

a) Tinguin entre els seus membres persones jurídiques 
amb finalitat de lucre.
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2. Les organitzacions de persones consumidores de Ca-
talunya més representatives gaudeixen dels avantatges 
següents:

a) Exercir la representació de les persones consumido-
res en els organismes públics en què es requereixi.

b) Exercir el dret a la participació en les polítiques 
sectorials que afectin directament els interessos de les 
persones consumidores.

c) Formar part de la Comissió Permanent del Consell 
de Persones Consumidores de Catalunya.

d) Gaudir de prioritat en l’accés als mitjans de comuni-
cació social previstos a l’article 126.14.

Article 127.8. El Consell de Persones Consumi-
dores de Catalunya

1. El Consell de les Persones Consumidores de Cata-
lunya és l’òrgan de representació i consulta de les or-
ganitzacions de persones consumidores. La seva repre-
sentació és institucional davant de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions, 
entitats i organismes.

2. El Consell de les Persones Consumidores de Catalu-
nya és adscrit a l’Agència Catalana del Consum.

Article 127.9. Audiència

1. El Consell de les Persones Consumidores ha de ser 
escoltat preceptivament en consulta en els procediments 
següents:

a) Elaboració de les lleis i les disposicions administrati-
ves de caràcter general que afectin directament els drets 
i interessos de les persones consumidores.

b) Propostes de preus i tarifes de serveis que afectin 
directament les persones consumidores que estiguin 
subjectes legalment al control de la Generalitat de Ca-
talunya, quan així ho estableixi la normativa reguladora 
del servei.

c) En la resta de casos que així ho estableixi una dis-
posició normativa.

2. El tràmit d’audiència preceptiu es considera complert 
respecte de les organitzacions que formen part dels òr-
gans col·legiats que informin o participin en l’elabora-
ció de les disposicions normatives o adopció dels actes 
administratius. En la resta de supòsits el tràmit s’enten-
drà complert quan es dirigeixi al Consell de Persones 
Consumidores.

Article 127.10. Foment de les organitzacions de 
persones consumidores de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha de fomentar les organit-
zacions per a la defensa i la representació dels interessos 
de les persones consumidores, com a vehicle idoni per 
a la seva protecció, i els ha de donar suport per tal que 
puguin aconseguir les seves finalitats.

g) Gaudir del benefici de la justícia gratuïta en el marc 
legalment establert.

h) Exigir la rectificació pública de les comunicacions 
i informacions publicitàries enganyoses o il·lícites i 
exercitar, en aquest cas, el corresponent dret de rèplica 
d’acord amb la normativa vigent.

i) Representar les persones consumidores davant dels 
diferents organismes amb competències que els afecten 
de forma directa o indirecta.

j) Representar les persones consumidores als mitjans de 
comunicació públics i privats.

k) Integrar-se en agrupacions o federacions amb les ma-
teixes finalitats i àmbit territorial més ampli.

l) Formar part del Ple del Consell de les Persones Con-
sumidores de Catalunya.

Article 127.6. Deures de les organitzacions de 
persones consumidores

1. Les organitzacions de persones consumidores de Ca-
talunya tenen els deures següents:

a) Ajustar les seves actuacions als principis de bona fe, 
precaució i diligència i no difondre dades sense l’ade-
quat suport d’acreditacions, resultats analítics o controls 
de qualitat suficientment contrastats, sens perjudici dels 
seu dret a presentar les denúncies que considerin opor-
tunes.

b) Rectificar públicament o cessar activitats temeràries 
quan hi hagi sentència judicial ferma.

c) Col·laborar amb les administracions públiques de 
Catalunya per a la consecució conjunta dels objectius 
d’aquesta Llei.

d) Oferir a les persones consumidores de Catalunya 
una protecció jurídica eficaç, adreçada a la reparació i 
indemnització pels danys i perjudicis que puguin patir 
com a conseqüència de l’adquisició, ús o gaudi dels béns 
i serveis que es posin a la seva disposició al mercat.

2. En cas que una organització de persones consumido-
res divulgui informació errònia, per dol o negligència 
i de la qual se’n derivin danys o perjudicis, podrà ésser 
suspesa temporalment o donada definitivament de baixa 
del Registre d’organitzacions de persones consumidores 
de Catalunya, amb la garantia dels principis d’audiència 
o contradicció, sens perjudici de la responsabilitat civil 
i penal en què hagi pogut incórrer.

Article 127.7. Representativitat de les organit-
zacions de persones consumidores

1. Per poder gaudir de la condició de més representativa, 
l’organització de persones consumidores ha de:

a) Tenir de forma exclusiva o principal l’objecte social 
indicat a l’article 127.2 1).

b) Sol·licitar el reconeixement que serà atorgat per 
l’Agència Catalana del Consum, d’acord, com a mínim, 
amb els criteris d’implantació territorial i nombre de 
socis.
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1) les invitacions a comprar, la informació de caràcter 
fix, la documentació contractual, els pressupostos, els 
resguards de dipòsit, les factures i els altres documents 
que hi facin referència o que se’n desprenguin,

2) les informacions necessàries per a l’adequat consum, 
ús i maneig dels béns i serveis, amb independència del 
mitjà, format o suport utilitzat i, especialment, les dades 
obligatòries relacionades directament amb la salvaguar-
da de la seva salut i seguretat,

3) els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules-
tipus, els contractes normats, les condicions generals i la 
documentació que hi faci referència o que es desprengui 
de la realització d’algun dels contractes esmentats.

3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relaci-
ons de consum, de l’ús de la llengua occitana, denomi-
nada aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran 
on és llengua pròpia.

Títol III. Resolució extrajudicial de conflictes

Capítol I. Disposicions generals

Article 131.1. Foment dels sistemes voluntaris de 
resolució de conflictes

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar, en col·laboració amb les organitzacions de 
persones consumidores, la disponibilitat per a les perso-
nes consumidores i per als empresaris o empresàries, de 
sistemes operatius de resolució voluntària de conflictes 
i reclamacions en matèria de consum.

2. Les administracions públiques de Catalunya, en l’àm-
bit de les seves competències, han d’exercir les funcions 
que la legislació vigent els atribueixi, de foment, gestió 
i desenvolupament de la mediació i de l’arbitratge de 
consum.

Article 131.2. Principis generals

La resolució extrajudicial dels conflictes derivats d’una 
relació de consum es canalitza principalment per la me-
diació i l’arbitratge de consum, sens perjudici d’aquelles 
matèries o sectors que disposin de sistemes públics ex-
trajudicials de resolució de conflictes.

La resolució extrajudicial de conflictes de consum atén 
les reclamacions de persones consumidores i té caràcter 
vinculant per a les parts que s’hi hagin sotmès voluntà-
riament, sens perjudici de la protecció administrativa i 
judicial que escaigui.

Són susceptibles de mediació i d’arbitratge les contro-
vèrsies sobre matèries de lliure disposició d’acord amb 
el dret.

Capítol II. mediació

Article 132.1. Definició

La mediació de consum és un procediment que es ca-
racteritza per la intervenció d’una tercera persona im-

Article 127.11. Els ajuts a les organitzacions de 
persones consumidores

1. Les administracions públiques establiran ajuts desti-
nats a les actuacions d’informació, formació i educació 
i defensa de les persones consumidores que desenvo-
lupin les organitzacions de persones consumidores de 
Catalunya.

2. No podran gaudir d’aquests ajuts les organitzacions 
de persones consumidores que duguin a terme activitats 
publicitàries de tercers de caràcter comercial o no me-
rament informatives o es dediquin a activitats diferents 
a la defensa de les persones consumidores, llevat en el 
cas de les cooperatives de consum.

3. Les organitzacions de persones consumidores es-
tan obligades, en tot cas, a aplicar els mitjans d’ajut i 
col·laboració o que rebin amb aquesta finalitat exclu-
sivament a actuacions de defensa de les persones con-
sumidores o a l’obtenció dels mitjans instrumentals i 
personals per aconseguir les esmentades finalitats.

Article 127.12. Col·laboració amb l’Administra-
ció

La Generalitat de Catalunya ha de fomentar la col-
laboració amb les organitzacions de persones consu-
midores i els agents socioeconòmics, i també entre 
aquests, incloent les següents actuacions:

a) Foment de l’arbitratge de consum.

b) Col·laborar en la comunicació de possibles riscos, 
quan per la seva magnitud sigui necessària una actuació 
pública per tal de garantir l’eficàcia de la mesura.

c) Fomentar el desenvolupament de símbols de qualitat 
empresarial.

d) Impulsar l’autoregulació per part dels sectors empre-
sarials mitjançant la promoció de codis de conducta i 
altres mecanismes que es puguin constituir amb aques-
tes finalitats.

e) Desenvolupar actuacions d’informació i formació a 
les persones consumidores sobre béns i serveis d’ús i 
consum generalitzat des de la perspectiva del consum 
responsable.

f) Foment del cooperativisme de consum.

Capítol VIII. Drets lingüístics

Article 128.1. Drets lingüístics de les persones 
consumidores

1.Les persones consumidores en les seves relacions de 
consum tenen dret, d’acord amb allò que disposa l’Es-
tatut d’autonomia i la legislació d’aplicació en matèria 
lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la 
llengua oficial que escullin.

2. Així mateix, i sens perjudici del respecte ple al deu-
re de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en 
català:



21 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 603

48

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Article 133.2. Trasllat de la sol·licitud d’arbi-
tratge

Quan sigui procedent l’arbitratge, l’administració de 
la qual depèn l’ens receptor de la sol·licitud en donarà 
trasllat a la Junta Arbitral que en resulti competent, per 
raó del territori.

Article 133.3. Composició del col·legi arbitral

Els col·legis arbitrals han d’incloure representants dels 
sectors afectats per la reclamació, persones consumido-
res i de les administracions públiques, en la forma que 
determini la legislació vigent.

Article 133.4. El sector públic i l’arbitratge de 
consum

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’imposar l’obligació, en l’àmbit de llurs respectives 
competències, que les seves empreses públiques sot-
meses al dret privat estableixin necessàriament en les 
seves condicions generals de contractació i en els seus 
contractes amb les persones consumidores, clàusules 
d’adhesió o de compromís a l’arbitratge de consum per 
a la resolució dels conflictes i reclamacions derivades 
de la prestació dels seus serveis, l’aplicació de les quals 
dependrà directament de la voluntat de la persona con-
sumidora.

D’altra banda, l’adhesió a l’arbitratge de consum serà 
incorporada, pels òrgans de contractació com a condició 
d’execució en l’adjudicació de contractes per part de la 
Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics 
i empreses.

2. Pel que fa a les entitats o empreses privades que ges-
tionin serveis públics, serveis d’interès general o serveis 
universals en règim de concessió, s’ha de promoure que 
als plecs de condicions s’inclogui l’obligació que en els 
contractes amb persones consumidores es prevegi l’ad-
hesió a l’arbitratge de consum.

La Generalitat de Catalunya considerarà l’adhesió a l’ar-
bitratge de consum com a mèrit objectiu en la valoració 
de premis a la qualitat que tingui establerts o pugui 
crear. L’adhesió a la l’arbitratge de consum s’ha de tenir 
en compte en l’atorgament d’ajuts i subvencions per part 
de les administracions públiques catalanes a aquelles 
empreses i establiments que ofereixin béns o serveis a 
les persones consumidores i usuàries.

Article 133.5. Distintiu d’adhesió a l’arbitratge

El distintiu que acredita l’adhesió a l’arbitratge de con-
sum es considera com a distintiu de qualitat.

Els empresaris o empresàries adherits/des al sistema 
arbitral de consum han d’informar de manera ostensible 
les persones consumidores de la seva adhesió a l’arbi-
tratge mitjançant aquest distintiu.

parcial i experta, que té com a objecte ajudar les parts 
i facilitar l’obtenció per elles mateixes d’un acord sa-
tisfactori.

Article 132.2. Principis

a) Voluntarietat:

Les parts són lliures d’acollir-se a la mediació i també 
de desistir-ne en qualsevol moment.

b) Imparcialitat:

La persona mediadora té el deure de la imparcialitat 
i, en conseqüència, ha d’ajudar els o les participants a 
assolir els acords pertinents sense imposar cap solució 
ni mesura concreta.

Si en un moment determinat hi ha conflicte d’interessos 
entre les parts i la persona mediadora, aquesta n’ha de 
declinar la intervenció.

c) Confidencialitat:

La persona mediadora i les parts han de mantenir el 
deure de confidencialitat en relació amb la informa-
ció de què es tracti. En compliment d’aquest deure, les 
parts es comprometen a mantenir-ne el secret i, per tant, 
renuncien a proposar la persona mediadora com a tes-
timoni en algun procediment que afecti l’objecte de la 
mediació. D’altra banda, la persona mediadora també 
ha de renunciar a actuar com a perit en els mateixos 
casos.

Els documents i actes que s’elaborin al llarg del procés 
de mediació tenen caràcter reservat.

No obstant això, la persona mediadora no queda subjec-
ta al deure de confidencialitat i està obligada a informar 
les autoritats competents de les dades que puguin reve-
lar l’existència de fets delictius perseguibles d’ofici.

d) Universalitat:

La competència de les administracions públiques cata-
lanes per dur a terme la mediació s’estén davant de qual-
sevol assumpte que afecti les persones consumidores, 
amb l’excepció dels casos previstos legalment.

Article 132.3. Naturalesa dels acords

Els acords als quals han arribat les parts després del 
procés de mediació els són vinculants, i es poden mate-
rialitzar en un document escrit signat per elles i la per-
sona mediadora. La signatura de la persona mediadora 
deixa constància del compromís al qual s’ha arribat. Els 
acords seran executius de conformitat amb la normativa 
sobre mediació.

Capítol III. Arbitratge

Article 133.1. Procedència de l’arbitratge

És procedent l’arbitratge quan entre les parts ja existeixi 
prèviament un conveni arbitral. En cas contrari, l’admi-
nistració promourà la formalització del conveni arbitral 
per procedir a la resolució de la controvèrsia mitjançant 
l’arbitratge de consum.



Núm. 603 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de desembre de 2009

49

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

qualsevol altre suport que permeti el seu emmagatze-
mament i que tingui una durada equivalent almenys a la 
vida útil del bé o servei o a la seva conformitat.

A aquests efectes es considera informació substancial 
la que fa referència a les característiques principals, la 
utilització o manteniment, la justificació de la transac-
ció efectuada i la conformitat del bé o servei.

5. En el cas d’empreses adherides al sistema arbitral de 
consum s’haurà d’exhibir el logotip d’adhesió a l’esta-
bliment permanent, a la documentació precontractual 
i contractual, així com a la seva pàgina web. Aquesta 
informació s’ha de dur a terme d’una manera clara i 
visible.

Article 211.4. Atenció a les persones consumido-
res

Els empresaris o empresàries estan obligats a aten-
dre, facilitar i subministrar la informació que els sigui 
sol·licitada per les persones consumidores de forma 
personal i, si escau, presencial, a través dels mitjans 
adients.

Els empresaris o empresàries han d’atendre i informar, 
en qualsevol cas, les persones consumidores, de forma 
personal, immediata i adequada i, si escau, presencial-
ment, de qualsevol incidència, esdeveniment o circums-
tància que afecti al funcionament normal de les relaci-
ons de consum i, per altra banda, han de minimitzar i 
pal·liar els possibles danys i perjudicis que se’n derivin, 
així com evitar les esperes excessives i injustificades.

En cas que l’empresari o empresària posi un telèfon o 
telèfons d’atenció a les persones consumidores, als efec-
tes previstos a l’apartat anterior, han de ser, en qualsevol 
cas, de caràcter gratuït. A més, l’empresari o empresària 
ha d’informar-ne i facilitar-ne el seu número o números 
a les persones consumidores.

Els empresaris o empresàries han de garantir de forma 
fefaent que la persona consumidora, per garantir l’even-
tual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit 
o qualsevol suport durador, de la presentació de qualse-
vol incidència, esdeveniment o circumstància que afecti 
al funcionament normal de les relacions de consum.

Article 211.5. Requisits lingüístics

La documentació i les informacions necessàries per a 
l’adequat consum i ús dels béns i serveis dirigides a 
les persones consumidores han d’estar a disposició im-
mediata d’aquestes en els termes que disposa l’article 
128.1.

L’apartat anterior no s’aplica a les marques, noms co-
mercials i la retolació emparada per la legislació de la 
propietat industrial.

Sens perjudici de tot allò que estableix la Llei de política 
lingüística i la resta de normativa vigent, les administra-
cions públiques han de promoure, impulsar i fomentar 
les obligacions lingüístiques que preveu aquesta Llei, 
especialment, per als establiments i la publicitat que 
ocupin el domini públic, i per a les empreses conces-
sionàries

Llibre segon. Requisits de les relacions de con-
sum

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Requisits comuns

Article 211.1. Àmbit d’aplicació

Els empresaris o empresàries que es dediquin a la venda 
de béns o a la prestació de serveis estan obligats, amb 
independència de quin sigui el tipus i sector d’activitat 
que desenvolupin, a complir les obligacions que dispo-
sa aquest llibre, la normativa sectorial específica, i la 
normativa civil general que escaigui, sens perjudici de 
les competències que corresponen a l’Estat en matèria 
civil i mercantil.

Article 211.2. Requisits exigibles en matèria de 
seguretat i salut

En cas que s’haguessin posat al mercat béns o serveis 
insegurs s’ha d’informar, immediatament, les persones 
consumidores del risc derivat de l’ús del bé o de la pres-
tació del servei. Aquesta informació s’ha de dur a terme 
mitjançant avisos especials els quals permetin que les 
persones consumidores puguin conèixer el risc derivat 
de l’ús del bé o de la prestació del servei, al més aviat 
possible. Aquests béns o serveis han d’ésser retirats del 
mercat i si ja han estat adquirits per les persones consu-
midores s’han adoptar les mesures escaients a fi esde-
vinguin conformes, o bé procedir a la seva substitució 
o a retornar l’import que s’hagués satisfet.

Article 211.3. Publicitat i informació

1. La publicitat, la informació i l’oferta que es facin per 
qualsevol mitjà i la informació que es transmeti en el 
marc de l’activitat empresarial o professional, referides 
a béns o serveis, s’ha d’ajustar als principis de veracitat 
i objectivitat i no ha de contenir informació que pugui 
induir a confusió.

2. El preu ha d’indicar l’import total a satisfer i podrà 
especificar els conceptes que inclou. Si no s’especifi-
quen s’entén que hi són inclosos els tributs i la resta de 
despeses que legalment vagin a càrrec del comprador. 
Aquesta informació ha de ser fàcilment visible per a la 
persona consumidora abans de contractar i de manera 
que no indueixi a error o engany.

3. No es poden incrementar els preus o les condicions 
per raó de la forma o mitjà de pagament. En cas de 
pagaments ajornats o fraccionats, on la retribució sigui 
en forma d’interessos, s’han d’especificar les quotes, els 
imports, la periodicitat dels pagaments, l’import total 
a satisfer, i la part corresponent a interessos, la d’al-
tres depeses i la del bé o servei, així com les garanties 
exigides per assegurar el cobrament de les quantitats 
aplaçades.

En cas de lliurament de quantitats a compte del preu 
final s’ha d’informar de les condicions aplicables en el 
supòsit de no formalitzar-se la transacció.

4. Els empresaris o empresàries tenen l’obligació de 
documentar la informació substancial per escrit, o en 
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Article 211.10. Requisits en matèria de consum per 
a realització d’ofertes o promocions

1. Quan s’anunciïn condicions especials més benefici-
oses per a la persona consumidora en relació amb les 
practicades habitualment per l’empresa o establiment, 
s’ha d’indicar almenys:

a) La data d’inici de la promoció o oferta.

b) La durada de la promoció o oferta, el nombre d’uni-
tats disponibles en oferta o promoció o bé el número 
de persones consumidores que poden beneficiar-se de 
la promoció.

c) Els requisits que han de complir les persones con-
sumidores

d) Les condicions, qualitat i prestacions dels béns o ser-
veis objecte de la promoció, així com els avantatges que 
suposa l’oferta o promoció.

e) El o la responsable de la promoció, amb indicació 
del nom o raó social i l’adreça de l’establiment o esta-
bliments on es poden fer efectives les condicions més 
beneficioses.

2. Si s’anuncien promocions o ofertes per un període 
de temps, aquest període ha de ser sempre determinat i 
l’empresa ha d’estar en condicions de satisfer la deman-
da sol·licitada per les persones consumidores del bé o 
servei ofertat, sens perjudici de la normativa que afecta 
als períodes de rebaixes.

En cas que no es pugui atendre la demanda, s’ha d’in-
formar la persona consumidora del dret d’adquirir el bé 
o servei ofertat, o un de condicions semblants, d’acord 
amb els beneficis de l’oferta o promoció. Aquesta me-
sura es farà efectiva mitjançant el lliurament d’una nota 
d’encàrrec que doni dret a la persona consumidora a 
obtenir els béns o serveis promocionats on s’indiqui 
la data en què es podrà fer efectiu aquest dret. Aquest 
precepte s’entén sens perjudici de les responsabilitats 
administratives derivades de l’incompliment de l’obli-
gació establerta en el paràgraf anterior.

3. Si la promoció indica el nombre d’unitats o de des-
tinataris que se’n poden beneficiar, s’ha d’informar del 
sistema de prioritat per atendre les demandes.

Aquest sistema ha de garantir la comprovació objecti-
va que s’han seguit les preferències fixades a l’oferta o 
publicitat.

4. En qualsevol cas, l’oferta o promoció serà exigible 
durant tot el temps que sigui pública i accessible.

5. En cas que es limitin les unitats de béns o serveis en 
condicions més beneficioses per a cada persona consu-
midora, aquesta limitació s’haurà d’informar en l’oferta 
o publicitat, així com als cartells o rètols de l’establi-
ment on es realitzi l’oferta o promoció.

6. Si al mateix establiment hi ha articles o serveis en 
condicions més beneficioses i altres en condicions nor-
mals de venda, s’han de diferenciar o separar clara-
ment, de forma que no pugui induir a error o confusió 
respecte de les ofertes i promocions, així com a la seva 
naturalesa.

Article 211.6. Requisits formals de la documen-
tació

1. Tota la documentació que amb caràcter obligatori pre-
vegi aquesta norma, ha de complir els requisits formals 
següents per tal de facilitar-ne la lectura i comprensió:

a) La mida de lletra ha de permetre la fàcil lectura i la 
comprensió del text

b) El contrast de la lletra més petita ha de ser almenys 
igual que el millor contrast del text.

2. Reglamentàriament es determinarà la mida de la lle-
tra necessària perquè la lectura i la comprensió del text 
sigui viable.

3. La informació, precontractual i contractual, sobre 
condicions generals, contractes d’adhesió i clàusules i 
condicions no negociables individualment, ha de do-
cumentar-se en la forma i manera prevista als apartats 
primer i segon d’aquest article, segons escaigui.

Article 211.7. Pagament per avançat

És permès el cobrament per avançat total o parcial dels 
béns i serveis, sempre que es compleixin els requisits 
següents:

a) Que estigui informat prèviament en el pressupost, o 
amb un cartell o rètol, de manera que la persona con-
sumidora conegui amb antelació a l’inici de la prestació 
aquesta condició.

b) Que el pagament per avançat no suposi per a la per-
sona consumidora la conformitat amb la idoneïtat de la 
prestació, ni cap renúncia als seus drets.

c) Que l’empresari o empresària hagi concertat els 
negocis jurídics adients amb les entitats financeres o 
d’assegurances per tal de garantir la devolució de les 
quantitats avançades per la persona consumidora.

Article 211.8. Promoció de vendes

1. És promoció de vendes tota activitat que utilitza 
tècniques de comunicació persuasives amb la finalitat 
d’apropar els béns o serveis a les persones consumi-
dores.

2. En l’exercici de la seva activitat de promoció de ven-
des, els empresaris o empresàries poden utilitzar tota 
mena de mitjans, sempre que siguin acceptats per l’or-
denament jurídic, respectant els interessos econòmics i 
socials de les persones consumidores.

Article 211.9. Invitacions a comprar

1. Les persones consumidores tenen dret a escollir lliu-
rement entre les diferents invitacions a comprar.

2. Les invitacions a comprar dirigides a les persones 
consumidores que incorporin un bé o servei comple-
mentari de manera habitual també l’han d’incorporar 
en cas que ofereixin condicions més avantatjoses i, per 
tant, l’empresari o empresària no pot exigir remunera-
cions complementàries.
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Article 211.13. Concursos i sorteigs

1. Els empresaris o empresàries poden utilitzar tècni-
ques de promoció que consisteixin en sorteigs, on el re-
sultat és fruit de l’atzar, i concursos, on el resultat depèn 
de l’habilitat o la perícia de qui concursa. La utilització 
d’aquestes tècniques es troba subjecta al règim d’auto-
rització i comunicació previst a la normativa reguladora 
de les rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

2. En qualsevol dels dos supòsits als quals es refereix 
l’apartat anterior, s’ha d’informar a la persona consu-
midora en qualsevol publicitat o oferta de:

a) Nom o raó social i domicili de l’empresa o establi-
ment que organitza el sorteig o concurs.

b) Requisits i condicions per poder participar-hi.

c) Limitacions per participar al sorteig o concurs

d) Bases i reglamentació, així com la manera d’obtenir 
el premi.

e) Manera en què es lliurarà el premi, i si comportarà 
despeses per a la persona consumidora.

3. El lliurament efectiu o la posada en disposició del 
premi s’haurà de fer en el termini d’un mes des que es 
coneix el guanyador o guanyadora del sorteig o con-
curs.

4. Quan es comuniqui a una persona consumidora que 
ha estat premiat en un sorteig, en el qual la persona 
consumidora no ha participat de forma voluntària, no 
podrà condicionar-se el lliurament del premi a la com-
pra o contractació de cap bé o servei.

Article 211.14. Fulls de reclamació / denúncia

Tots els empresaris o empresàries han de disposar de 
fulls de reclamació / denúncia de la forma establerta 
reglamentàriament.

Article 211.15. Dret de desistiment

1. Quan l’empresari o empresària ofereixi el dret de 
desistiment o una disposició ho estableixi d’acord amb 
la modalitat de contractació, haurà d’informar-se a la 
persona consumidora, tant a les invitacions a comprar 
com en el contracte, de:

a) La indicació del període durant el qual la persona 
consumidora podrà exercitar el dret de desistiment.

b) Les condicions de l’exercici d’aquest dret

c) En cas que hi hagi despeses de devolució, se n’ha 
d’informar de la quantia i de la forma de pagament.

d) Les modalitats de restitució del bé o servei rebut.

En tots els casos on la llei atorgui el dret de desistiment 
a favor de la persona consumidora, al document per 
exercir aquest dret han de constar, almenys, les dades 
següents:

e) la seva identificació com a document de desistiment

f) el nom i l’adreça del destinatari

g) les dades identificatives del contracte i dels contrac-
tants.

7. Els béns o serveis en condicions més beneficioses no 
poden ser deteriorats o de pitjor qualitat que els que ha-
bitualment s’ofereixen o s’oferiran per part de l’empresa 
o establiment que realitza l’oferta o promoció, llevat de 
les vendes de saldos i d’altres tipus permesos d’acord 
amb els requisits establerts per la normativa en matèria 
d’ordenació comercial.

Article 211.11. Reducció en el preu dels béns o 
serveis

1. Quan les condicions més beneficioses o avantatges 
per a la persona consumidora consisteixin en una re-
ducció en els preus dels béns o serveis, s’ha d’indicar 
de forma clara aquesta reducció. S’ha d’informar del 
preu normal o habitual del bé o servei, així com del 
preu reduït.

2. La informació que prescriu l’apartat anterior es pot 
substituir pel percentatge de reducció de preus en cada 
bé o servei i es poden agrupar lots de béns o serveis que 
puguin considerar-se com una unitat, en funció de les 
seves característiques i la reducció de preus.

3. Es considera preu normal o habitual el que s’hagi 
practicat al mateix establiment durant un període d’al-
menys un mes dins dels tres mesos anteriors a l’inici de 
l’oferta o promoció.

Correspon a l’empresari o empresària provar aquesta 
condició o requisit respecte als béns o serveis a preu 
reduït.

4. En cas que es tracti d’ofertes de llançament on el bé 
o servei no hagi estat abans a la venda o a disposició 
de la persona consumidora, s’haurà d’indicar en la pu-
blicitat i als cartells i rètols aquesta condició «d’oferta 
de llançament».

Article 211.12. Obsequis

1. Quan, en el marc d’una relació de consum, s’ofereixi 
un obsequi, se n’ha d’informar la persona consumidora 
clarament a l’oferta, a la publicitat i al propi establi-
ment:

a) Si el seu lliurament comporta alguna obligació.

b) Les seves condicions de lliurament, especialment les 
despeses que comporta la tramesa o posada a disposi-
ció.

c) Les condicions i limitacions que s’han de complir 
perquè pugui accedir a l’obtenció de l’obsequi.

d) Les instruccions clares i precises que s’han de seguir 
per obtenir l’obsequi promès.

2. Pel que fa a la durada i existències dels obsequis, 
s’estarà a allò que disposa l’article 211.10.

3. El lliurament efectiu o la posada en disposició dels 
obsequis s’haurà de fer en el termini d’un mes des que 
la persona consumidora compleix els requisits per ser 
el beneficiari i hagi complert tots els tràmits previstos 
a les condicions de la invitació a comprar.
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Títol II. Modalitats especials de relacions de con-
sum

Capítol I. Disposicions generals

Article 221.1. Tipus de modalitats especials

1. Als efectes d’aquesta Llei, són modalitats especials 
de relacions de consum:

a) Relacions de consum a distància

b) Relacions de consum fora d’establiment permanent

c) Relacions de consum mitjançant màquines automà-
tiques

d) Relacions de consum en establiments no sedentaris

Article 221.2. Informació a subministrar a les 
persones consumidores

A totes les modalitats especials de relacions de consum 
l’empresari o empresària ha d’exhibir de forma clara i 
inequívoca la informació següent:

a) Les dades d’identificació de l’empresari o empresària 
i l’autorització administrativa corresponent, situades en 
un lloc visible als seus punts de venda, a l’exterior de 
la màquina en el cas de vendes automàtiques, a l’oferta 
contractual i, si escau, a la documentació lliurada.

b) El telèfon de contacte, l’adreça de correu electrònic 
i, en tot cas, una adreça física on seran ateses les re-
clamacions de la persona consumidora, i es podrà fer 
efectiu el dret de desistiment en els termes previstos en 
aquesta Llei.

c) La informació prevista a l’article 211.15, sobre el dret 
de desistiment.

Capítol II. Relacions de consum a distància

Article 222.1. Concepte

1. Són relacions de consum a distància les formalitza-
des sense la presència física simultània de l’empresari 
o empresària i la persona consumidora, quan l’oferta i 
l’acceptació es realitzin de forma exclusiva mitjançant 
una o diverses tècniques de comunicació a distància 
dins d’un sistema de contractació a distància organitzat 
per la persona empresària.

2. En particular, s’inclouen en aquest concepte la con-
tractació telefònica, per correspondència, i la duta a 
terme a través de mitjans audiovisuals i electrònics, 
incloses les subhastes en línia.

Article 222.2. Informació a subministrar a les 
persones consumidores

1. Tota proposta de contractació a distància ha d’inclou-
re, de forma clara i inequívoca, informació sobre els 
aspectes següents:

a) La identitat de l’oferent del bé o servei

b) La identificació de la proposta de contractació. La 
seva manca de resposta no n’implica l’acceptació.

h) el termini d’exercici.

2. El dret de desistiment atribuït legalment a la persona 
consumidora es regeix en primer terme per les disposi-
cions legals específiques de cada supòsit, i defecte seu 
pel què disposa aquest article.

3. Les formalitats, terminis i conseqüències del dret de 
desistiment són les que disposi la legislació vigent en 
aquesta matèria.

Capítol II. Requisits de les relacions de consum 
en els establiments

Article 212.1. Requisits dels preus i les condicions 
de pagament

1. Als establiments s’ha d’informar del preu complet, 
amb tributs inclosos, dels béns o serveis oferts a les 
persones consumidores. Aquesta informació ha de ser 
visible per a la persona consumidora i de manera que 
no indueixi a error o engany.

2. A les invitacions a comprar el preu ha de ser complet 
i ha d’incloure tota mena de despeses i tributs.

3. En cas que s’acceptin targetes o altres mitjans de 
pagament de forma habitual, no es pot limitar el seu 
ús en determinats períodes o condicions, sempre que 
s’acompleixin els requisits normals per a aquests tipus 
de mitjà de pagament.

Article 212.2. Obligacions

Als establiments dedicats a la venda de béns o a la presta-
ció de serveis s’han de complir les obligacions següents:

1. Complir les obligacions establertes al capítol anterior, 
sempre que siguin aplicables a la naturalesa de la relació 
de consum, l’oferta o la promoció.

2. Lliurar un pressupost previ quan la persona consu-
midora així ho sol·liciti.

3. Lliurar una factura, tiquet o justificant de la trans-
acció, amb els conceptes següents, sens perjudici de 
l’establert en matèria fiscal:

a) Nom o raó social del prestador, NIF i adreça com-
plerta de l’establiment físic.

b) Béns adquirits o serveis prestats i imports de ca-
dascú.

c) Import total amb tributs inclosos, desglossant-los si 
s’escau.

d) Data de la transacció.

Article 212.3. Informació sobre l’horari

Als establiments on es posin a la venda béns o que s’ofe-
reixin serveis s’ha d’informar de l’horari d’obertura al 
públic, de manera que sigui visible des de l’exterior, 
fins i tot quan l’establiment romangui tancat, llevat que 
alguna disposició ho impedeixi.
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Capítol III. Relacions de consum fora d’establi-
ment comercial

Article 223.1. Concepte

1. Són aquelles relacions de consum en què l’oferta de 
béns i serveis es produeix amb la presència física de 
l’empresari o empresària i la persona consumidora, fora 
de l’establiment comercial de l’oferent.

2. Tenen la consideració de relacions de consum fora 
d’establiment comercial, entre d’altres, les relacions de 
consum domiciliàries, les relacions de consum al lloc 
de treball de la persona consumidora, en llocs d’esbarjo, 
en reunions i en excursions organitzades.

3. No es consideren relacions de consum fora d’establi-
ment comercial els lliuraments a domicili de béns ad-
quirits per a qualsevol altra modalitat de relació comer-
cial ni aquelles incloses a l’article 3.2 de la Directiva de 
contractes negociats fora dels establiments mercantils.

Article 223.2. Requisits de l’objecte del contracte

En la contractació cal complir la normativa reguladora 
del bé o servei que se subministra i no poden ser objec-
te d’aquesta modalitat els prohibits per una regulació 
específica, especialment els aliments i els que, per la 
seva forma de presentació o altres circumstàncies, no 
compleixin les normes tècniques i sanitàries.

Article 223.3. Informació a subministrar a la per-
sona consumidora

A totes les relacions de consum fora d’establiments co-
mercials l’oferent del bé o servei ha de subministrar, de 
forma clara i inequívoca, la següent informació:

a) La informació relativa al bé o servei que s’ofereixi, 
amb la descripció completa de la seva naturalesa, quan-
titat, qualitat i possibilitats de consum o d’ús.

b) El preu total que cal satisfer amb tributs i tota mena 
de despeses incloses. La quantia corresponent a les des-
peses de lliurament es desglossarà quan siguin a càrrec 
de la persona consumidora.

c) En el cas que el bé o servei no sigui subministrat en 
el moment de subscriure el contracte, s’ha d’informar 
del termini màxim de lliurament del bé o d’execució 
del servei.

d) Si per l’objecte del contracte no s’admet el dret de de-
sistiment, cal informar sobre aquesta circumstància.

e) El sistema de retorn del bé en cas de manca de con-
formitat, fent constar expressament que en aquest cas 
les despeses de devolució són a càrrec de l’empresari 
o empresària.

f) Les garanties i els serveis postvenda.

Article 223.4. Documentació contractual

1. L’empresari o empresària ha de lliurar a la persona 
consumidora tota la documentació acreditativa del con-
tracte celebrat i del pagament efectuat.

c) El procediment que cal seguir i els requisits neces-
saris per a la formalització del contracte.

d) El cost de l’ús de la tècnica de comunicació a dis-
tància emprada, quan aquest sigui superior a les tarifes 
bàsiques del servei.

e) La informació relativa al bé o servei que s’ofereixi, 
amb la descripció suficient de la seva naturalesa, quan-
titat, qualitat i possibilitats de consum o d’ús.

f) El preu total que cal satisfer, de conformitat amb allò 
que estableix la normativa vigent. L’import correspo-
nent a les despeses de lliurament s’ha de consignar de 
forma separada, si aquestes són a càrrec de la persona 
consumidora.

g) La modalitat i el termini màxim de lliurament del bé 
o d’execució del servei des del moment de recepció de 
la comanda. Amb aquesta finalitat, l’empresari o em-
presària ha de fer arribar a la persona consumidora un 
acusament de recepció de la comanda en el termini dels 
tres dies posteriors a la data de recepció.

h) La informació prevista a l’article 211.15, sobre el dret 
de desistiment.

i) El sistema de retorn del bé en cas de manca de con-
formitat, fent constar expressament que en aquest cas 
les despeses de devolució són a càrrec de l’empresari 
o empresària.

j) Les modalitats de pagament que s’ofereixen per satis-
fer el preu del bé o el servei.

k) Les garanties i serveis postvenda.

2. La informació a què fa referència l’apartat anterior 
s’ha de subministrar en un format adequat a la tècnica 
de comunicació a distància emprada que en permeti la 
conservació per part de la persona consumidora. S’en-
tén que aquest dret se satisfà si es lliura un exemplar 
de la informació en paper o un altre suport que per-
meti el seu emmagatzemament electrònic i posterior 
reproducció. Correspondrà a l’empresari o empresària 
acreditar el compliment de les condicions establertes 
anteriorment.

3. Quan la proposta de contractació es faci per via tele-
fònica o a través de mitjans audiovisuals, la informació 
s’ha de trametre a la persona consumidora en suport 
documental.

4. En cas que es tracti de contractació per mitjans tele-
màtics, s’ha d’identificar l’accés a la informació de for-
ma que no ofereixi dubtes a la persona consumidora.

Article 222.3. Documentació contractual

L’empresari o empresària ha de lliurar a la persona 
consumidora tota la documentació acreditativa del 
contracte celebrat i del pagament efectuat. Igualment, 
li ha de lliurar el document per a l’exercici del dret de 
desistiment.
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3. La màquina automàtica ha de disposar d’un sistema 
que permeti l’anul·lació de l’operació sense cap càrrec 
per a la persona consumidora abans de l’obtenció del 
bé o servei.

Article 224.3. Responsabilitat

1. Amb caràcter general els responsables del compli-
ment del què disposen els articles anteriors és l’explo-
tador o explotadors.

Es consideren explotador o explotadors tots aquells 
empresaris o empresàries que rebin un benefici direc-
tament relacionat amb l’activitat de la màquina.

2. Quan no estigui identificat l’explotador o explotadors, 
en són responsables els titulars de l’establiment on s’ubi-
qui la màquina i en responen solidàriament amb el de 
la pròpia màquina, davant de la persona consumidora, 
del compliment de les obligacions derivades de l’article 
anterior.

Capítol V. Relacions de consum en establiments 
no sedentaris

Article 225.1. Les relacions de consum no seden-
tàries en llocs fixos

Es consideren relacions de consum en establiments no 
sedentaris, als efectes d’aquesta Llei, les que es duen 
a terme per empresaris o empresàries, fora d’un esta-
bliment permanent, de manera habitual, ocasional, pe-
riòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs 
degudament autoritzats.

Article 225.2. Relacions de consum ambulants o 
itinerants

Es consideren relacions de consum ambulants o itine-
rants les que duen a terme els empresaris o empresàries, 
de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada 
en llocs o perímetres no determinats prèviament.

Títol III. Relacions de consum mitjançant inter-
mediaris

Capítol I. Requisits i obligacions

Article 231.1. Concepte d’intermediari o inter-
mediària

Té la consideració d’intermediari/a qualsevol empresa-
ri o empresària que per compte d’altri i a canvi d’una 
remuneració, de caràcter pecuniari o en forma de qual-
sevol altre avantatge econòmic convingut, es dedica 
habitualment a qualsevol de les activitats següents:

a) Presentar o oferir la possibilitat d’adquirir béns o 
serveis a les persones consumidores.

b) Efectuar els tractes preliminars per a la formalització 
d’un contracte amb persones consumidores.

c) Formalitzar el contracte amb les persones consumi-
dores.

2. En els supòsits en què la persona consumidora tingui 
reconegut un dret de desistiment, l’empresari o empre-
sària ha de lliurar a la persona consumidora:

a) Un document on, almenys, consti:

– la data i signatura de la persona consumidora.

– la informació prevista a l’article 211.15, sobre el dret 
de desistiment.

b) El document per a l’exercici del dret de desistiment.

3. Correspon a l’empresari o empresària acreditar el 
compliment d’aquestes obligacions.

Als serveis prestats fora de l’establiment del prestador 
s’han d’observar les obligacions de documentació i in-
formació previstes en el títol V d’aquest llibre II, sempre 
que puguin ser aplicables.

Capítol IV. Relacions de consum mitjançant mà-
quines automàtiques

Article 224.1. Concepte

1. Són relacions de consum mitjançant màquines auto-
màtiques aquelles en les quals la persona consumidora 
adquireix el bé o servei directament d’una màquina pre-
parada per a aquesta finalitat, mitjançant l’accionament 
de qualsevol tipus de mecanisme i previ el pagament 
del seu import.

2. El fet que la màquina es trobi instal·lada al propi 
establiment del venedor no priva a la relació de la seva 
condició d’automàtica.

Article 224.2. Informació obligatòria

1. A les màquines s’ha d’exposar la següent informació 
de forma clara:

a) La identitat de l’oferent del bé o servei

b) La identificació i característiques essencials del bé o 
servei, llevat que fos evident el seu contingut.

c) Les instruccions per a l’obtenció del bé.

d) El preu exacte del bé o servei, el tipus de targetes de 
pagament i de monedes o bitllets que admet per a la seva 
obtenció i la indicació de si s’ha d’introduir l’import 
exacte o es proporcionarà canvi.

e) L’adreça on s’atendran les possibles reclamacions de 
les persones consumidores.

f) El funcionament del sistema automàtic que permet 
recuperar monedes o bitllets per als supòsits d’error, 
inexistència del bé o servei o mal funcionament de la 
màquina.

2. La màquina ha de disposar d’un sistema que perme-
ti obtenir un comprovant de la transacció efectuada, 
d’acord amb allò que disposa l’article 212.2.3, la iden-
tificació del responsable, el preu, la descripció del bé o 
servei i la data. Aquesta obligació no esdevé aplicable 
a les màquines recreatives i d’atzar.
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2. Si la persona consumidora lliura alguna quantitat a 
compte de l’import del bé o servei abans de la forma-
lització del contracte, l’intermediari o intermediària 
tindrà la consideració de dipositari fins a la perfecció 
del contracte, sense poder-ho aplicar a compte de la seva 
remuneració professional.

Article 231.5. Responsabilitat

1. Els intermediaris i intermediàries són responsables 
de la manca de formalització del contracte quan aques-
ta es derivi de l’incompliment de les seves obligacions 
d’informació o assessorament.

2. Tot empresari o empresària que se serveixi de l’acti-
vitat d’intermediació és responsable solidari als efectes 
d’allò que preveu aquesta norma.

Títol IV. Adquisició i arrendament de béns

Capítol I. Béns immobles

Article 241.1. Informació a l’oferta per a la ven-
da d’immobles

1. A l’oferta d’immobles per a la venda s’ha de facilitar 
la suficient informació sobre les seves condicions essen-
cials abans d’avançar qualsevol quantitat a compte, de 
conformitat amb allò que disposa la normativa vigent 
en matèria d’habitatge.

2. S’ha d’informar de la titularitat jurídica, les càrregues 
i els gravàmens de l’immoble, les condicions d’ús, els 
serveis que existeixin, les despeses previsibles de man-
teniment, les condicions econòmiques i de finançament 
de l’oferta i, sempre que sigui possible, de les despeses 
previsibles de manteniment i dels imports dels tributs 
que gravin la propietat, així com la resta de la informa-
ció que esdevingui exigible d’acord amb la legislació 
vigent.

3. Cal donar informació sobre els tipus de garantia, els 
terminis, les quanties i els mitjans per reclamar la seva 
execució establerts per la normativa vigent.

Article 241.2. Informació a l’oferta per a l’arren-
dament d’immobles

1. A l’oferta d’immobles en règim de lloguer s’han 
d’especificar les característiques, els serveis i les instal-
lacions que disposi, les condicions d’ús i la renda con-
tractual, i qualsevol altre requisit fixat per la normativa 
en matèria d’habitatge.

2. L’arrendador o arrendadora ha de disposar de la cè-
dula d’habitabilitat, de la qualificació definitiva en el cas 
d’habitatges amb protecció oficial, o de les acreditacions 
equivalents. L’arrendatari o arrendatària té dret que li 
sigui lliurada còpia d’aquesta documentació al moment 
de formalitzar el contracte.

d) Assessorar les persones consumidores en relació amb 
el negoci jurídic en el qual intervé.

Article 231.2. Informació a subministrar a les 
persones consumidores

1. L’intermediari o intermediària ha d’informar, abans de 
prestar qualsevol servei a una persona consumidora, de:

a) La seva identitat i adreça.

b) Les dades de la inscripció en el registre corresponent 
on, si s’escau, estigui inscrit.

c) L’abast de les seves competències.

d) Si treballa en exclusiva per a un empresari o empresà-
ria o com a intermediari o intermediària independent

e) Informar del preu real i determinat de la seva activitat 
d’intermediació

f) Si s’ofereix la intermediació a través de mitjans elec-
trònics s’hauran de complir les obligacions d’informació 
previstes per a la contractació a distància.

La informació esmentada en aquest punt s’ha d’indicar 
en els documents que l’intermediari o intermediària 
lliuri a la persona consumidora.

2. Els intermediaris o intermediàries han d’oferir in-
formació veraç i suficient en la promoció i oferta dels 
béns i serveis que comercialitzin i, en general, en la seva 
activitat d’assessorament, quan s’escaigui.

3. En tot cas, la persona consumidora ha de poder con-
servar en suport documental la informació. S’entén 
que aquest dret se satisfà si es lliura un exemplar de la 
informació en paper o un altre suport que en permeti 
el seu emmagatzemament electrònic i posterior repro-
ducció. Correspondrà a l’intermediari o intermediària 
acreditar el compliment de les condicions establertes 
anteriorment.

Article 231.3. Assessorament

1. Quan l’activitat comercial dels intermediaris o in-
termediàries inclogui l’assessorament de les persones 
consumidores cal donar la informació necessària sobre 
la naturalesa, característiques, condicions, utilitat o fi-
nalitat del bé o servei, perquè aquestes puguin avaluar si 
el contracte proposat s’ajusta a les seves necessitats.

2. La informació donada a l’apartat anterior ha de fa-
cilitar-se a les persones consumidores de forma clara, 
entenedora i fàcilment interpretable.

Article 231.4. Obligacions

1. Els intermediaris i intermediàries han de dur a terme 
les transaccions comercials amb diligència professional 
i responsabilitat i amb subjecció a la legalitat vigent i 
als codis ètics establerts al sector on desenvolupin la 
seva activitat professional. En cap cas es poden fer re-
ferències o utilitzar noms que indueixin o pugin induir 
les persones consumidores a errors sobre la veritable 
naturalesa de l’empresa, l’establiment o el servei que 
s’hi presta.
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Títol V. Obligacions en la prestació de serveis

Capítol I. Disposicions generals

Article 251.1. Empresaris o empresàries que pres-
tin serveis

Tots aquells empresaris o empresàries que prestin al-
gun tipus de servei en el territori de Catalunya estan 
subjectes a allò que disposa aquest títol, sens perjudici 
de les previsions que es facin en la normativa sectorial 
que sigui aplicable.

Queden exclosos aquells serveis accessoris a la venda 
d’un bé

S’inclouen aquells serveis en què s’aportin materials o 
béns, sempre que la prestació del servei tingui caràcter 
principal. Per determinar el caràcter principal o acces-
sori del servei es tindrà en compte la naturalesa de la 
prestació del servei sol·licitat per la persona consumi-
dora, així com el preu dels materials o béns respecte al 
preu de la mà d’obra del servei.

Article 251.2. Classificació de serveis

Als efectes d’aquesta Llei, les prestacions de serveis es 
classifiquen en:

a) Serveis a les persones: Són aquells en els quals la 
prestació recau a la pròpia persona, ja sigui en la vessant 
física, intel·lectual, psíquica, emocional, locomotriu, o 
qualsevol altre aspecte intrínsecament unit a la perso-
na.

b) Serveis sobre els béns o les coses: Són aquells en 
els quals la prestació recau sobre una cosa o un bé, 
ja sigui per adequar-lo, per millorar-lo, per reparar-lo, 
per instal·lar-lo, o qualsevol altre aspecte que afecti al 
propi bé.

c) Serveis bàsics: Són aquells serveis de caràcter essen-
cial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un 
ús generalitzat entre les persones consumidores, com 
ara els subministraments, els transports, els mitjans 
audiovisuals, els de comunicacions, els serveis assis-
tencials i sanitaris, els d’ensenyament o els financers i 
d’assegurances, entre d’altres.

d) Serveis de tracte continuat: Són aquells en els quals 
la prestació no es du a terme d’un sol cop, sinó que es 
preveu una continuïtat en el temps per part de l’em-
presari o empresària, de forma periòdica, habitual i en 
diversos terminis.

e) Serveis de marca: Són aquells en els quals s’exhi-
beix visiblement el nom comercial, la marca, el logotip, 
l’emblema o qualsevol símbol que els identifiqui amb un 
tercer empresari, de manera que puguin fer creure les 
persones consumidores que disposen d’una vinculació 
jurídica especial amb el propietari de la marca o nom 
comercial.

Article 251.3. Obligacions comunes per a tot tipus 
de serveis

Els empresaris o empresàries que ofereixin, publicitin o 
prestin qualsevol tipus de servei, estan obligats a:

Capítol II. Béns mobles

Article 242.1. Informació en l’oferta per a l’ad-
quisició de béns mobles

A l’oferta d’adquisició de béns mobles s’ha de facilitar 
la suficient informació sobre les seves condicions es-
sencials i ha de referir-se a les seves característiques de 
dimensió, pes i disseny, nivell de qualitat, instal·lació, 
conservació, manteniment i possibilitats de reparació.

Article 242.2. Garanties

1. El venedor o venedora s’obliga a lliurar a les persones 
consumidores un bé que sigui conforme amb el contrac-
te de compravenda formalitzat, i que necessàriament:

a) S’ajusti a la descripció realitzada i tingui les qualitats 
del bé que el venedor o venedora hagués presentat a la 
persona consumidora en forma de mostra o model.

b) Presenti les qualitats i prestacions habituals d’un bé 
de les mateixes característiques que la persona consu-
midora pugui esperar fonamentadament d’acord amb la 
naturalesa del bé i les característiques informades pel 
venedor o venedora.

c) Sigui idoni per als usos a que ordinàriament es des-
tinen els béns del mateix tipus.

d) Siguin aptes per a qualsevol ús requerit per la persona 
consumidora i admès pel venedor o venedora.

2. El venedor o venedora respon davant de la persona 
consumidora de qualsevol manca de conformitat que 
existeixi en el moment de lliurament del bé.

3. Es reconeix a la persona consumidora el dret a la re-
paració del bé, a la seva substitució, a la rebaixa del preu 
i a la resolució del contracte, en els termes establerts a 
la normativa vigent en matèria de garanties.

Article 242.3. Mitjans acceptables per fer efec-
tiva la informació

El venedor o venedora ha d’informar sobre els drets de 
les persones consumidores en cas de manca de confor-
mitat mitjançant cartell informatiu, document escrit, 
factura, tiquet de compra, o qualsevol altre mitjà que 
en permeti tenir constància.

1. Si la informació es fa per mitjà d’un cartell de ca-
ràcter fix, aquesta haurà d’estar a la vista del públic i 
permetre la lectura i la comprensió del text.

2. Si el mitjà emprat per donar compliment a la informa-
ció és el documental, l’escrit que es lliuri al comprador 
o compradora haurà d’estar a disposició immediata de 
les persones consumidores en exemplars separats en 
català i castellà.

3. Si la informació s’incorpora al tiquet de compra o 
factura aquesta ha d’estar impresa amb un tipus de lletra 
i contrast clarament llegible.

4. Quan es tracti d’un bé de naturalesa duradora la in-
formació s’ha de facilitar per qualsevol dels mitjans 
previstos als apartats 2 i 3 d’aquest article.
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f) Data de prestació del servei, si s’escau.

4. En cas que es facin pagaments parcials del servei, en 
cada pagament s’ha de lliurar a la persona consumidora 
un rebut on ha de constar com a mínim:

a) Identificació del prestador, amb nom o raó social, 
adreça de l’establiment i NIF

b) Objecte del servei, i indicació que es tracta d’un pa-
gament a compte o un pagament parcial

c) Import pagat en aquest acte.

d) Import total pagat fins la data, així com la quantitat 
total que queda per abonar.

e) Data i signatura d’un o d’una responsable de l’esta-
bliment prestador.

A banda del pagaments parcials, un cop finalitzat el ser-
vei, s’ha de complir amb l’obligació d’estendre factura, 
tiquet o justificant de pagament, prevista a l’apartat 3 
d’aquest article.

5. En cas que l’empresari o empresària, per qualsevol 
circumstància, no pugui complir les obligacions de-
rivades de les relacions de consum acordades amb la 
persona consumidora, ha de garantir que es compleixin 
mitjançant la seva pròpia infraestructura o mitjançant 
una infraestructura aliena.

Article 251.4. Import de la factura

1. L’import de la factura no pot ser superior a l’import 
pressupostat, en cas d’haver-hi pressupost previ.

2. En cas que durant la prestació del servei apareguin 
nous conceptes que s’hagin de cobrar a la persona con-
sumidora o altres modificacions al pressupost, el presta-
dor n’haurà de fer una ampliació o modificació, la qual 
ha de ser comunicada i acceptada per part de la persona 
consumidora, de manera que en quedi constància.

Article 251.5. Garantia dels serveis

1. Els diversos tipus de serveis s’han de garantir d’acord 
amb la normativa específica que els és aplicable.

2. Si manca normativa específica que els reguli, els ser-
veis s’han de garantir com a mínim per un període de 
sis mesos des que hagi finalitzat el darrer acte o activitat 
en el qual consisteixi la seva prestació.

Article 251.6. Preus dels serveis

1. Els preus, recàrrecs i suplements dels serveis són 
lliures llevat dels sotmesos a règims d’aprovació o au-
torització prèvia, si bé s’han de respectar les obligacions 
d’informació prèvia establertes en aquesta llei i demes 
disposicions aplicables.

2. Quan per a la correcta prestació del servei s’hagin 
d’incorporar peces, recanvis, accessoris o béns s’ha de 
disposar d’una llista amb els seus preus i informar de la 
seva existència a la persona consumidora.

3. Tanmateix, no es poden cobrar preus abusius especi-
alment quan les particulars circumstàncies del cas min-
vin la llibertat d’elecció de la persona consumidora.

1. Informar les persones consumidores del preu complet 
del servei, mitjançant un rètol visible a l’establiment o 
mitjançant una tarifa o fulletó de preus.

El preu informat ha d’ésser total i ha de comprendre 
tot tipus de tributs, càrregues i gravàmens, així com 
qualsevol altre concepte accessori al servei.

2. Efectuar i lliurar a les persones consumidores un 
pressupost previ del servei, quan el preu no pugui ser 
calculat directament per part de la persona consumido-
ra, llevat que aquesta renunciï a l’elaboració del pres-
supost expressament per escrit de manera manuscrita i 
amb la seva signatura.

Al pressupost han de constar com a mínim les dades 
següents:

a) Identitat del prestador del servei, amb indicació del 
nom o raó social, el número d’identificació fiscal i l’adre-
ça complerta d’un establiment físic del prestador.

b) Motiu o objecte del servei, amb indicació de les ac-
tivitats o operacions a efectuar.

c) Despeses a satisfer per part de l’usuari o usuària; de 
manera desglossada, així com l’import de peces, recan-
vis, accessoris o béns que s’incorporaran al servei.

d) Termini de validesa del pressupost

e) Data prevista per a l’inici i durada del servei.

f) Data del pressupost i signatura d’un o d’una respon-
sable de l’empresa prestadora.

g) Data de l’acceptació o rebuig del pressupost per part 
de l’usuari o usuària, amb espais reservats per signar 
cadascuna de les dues opcions, amb una mida igual.

Les còpies del pressupostos s’han de conservar durant 
un termini mínim de sis mesos des de la no acceptació 
del pressupost, o des de que finalitzi el servei en cas que 
el pressupost hagués estat acceptat.

Els pressupostos no acceptats es poden cobrar sempre 
que així s’hagi indicat a la tarifa o cartell de preus o 
s’hagi informat expressament la persona consumidora 
i l’import no pot sobrepassar allò informat o el temps 
real emprat en la seva elaboració

Els preus pressupostats en cap cas poden ser superiors 
als anunciats o publicitats, sigui quin sigui el concepte 
al qual s’apliquen.

3. Estendre i lliurar un cop finalitzat i pagat el servei, 
una factura, tiquet o justificant de pagament, amb els 
conceptes següents, sens perjudici de l’establert en ma-
tèria fiscal:

a) Nom o raó social del prestador, NIF i adreça com-
plerta de l’establiment físic.

b) Conceptes o activitats en què ha constat el servei 
prestat.

c) Imports dels conceptes o activitats.

d) Impostos o taxes aplicables i el seu import.

e) Indicació del temps de garantia del servei, si s’es-
cau.
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a) Identificació de l’establiment, amb nom o raó social, 
adreça i NIF.

b) Identificació de la persona dipositant.

c) Identificació del bé objecte del servei.

d) Descripció del servei a realitzar de la manera més 
detallada possible.

e) Data de recepció del bé i data prevista de la durada 
del servei.

f) Indicació del termini en què prescriu el dret de la 
persona consumidora de recuperar el bé dipositat.

g) Signatura o qualsevol altre mitjà que permeti l’acre-
ditació del o de la responsable de l’establiment pres-
tador.

2. El dipositari o dipositària està obligat a conservar 
una còpia del resguard de dipòsit almenys fins que s’ex-
haureixi el termini que estableix l’apartat 5 d’aquest 
article.

3. Si s’ha dipositat el bé a l’establiment, per recollir-lo 
haurà de presentar-se el resguard de dipòsit. En cas que 
la persona consumidora no el disposi, haurà acreditar la 
seva titularitat sobre el bé de qualsevol de les maneres 
admeses en dret.

4. En cas que hi hagi pressupost previ, aquest pot tenir 
els efectes del resguard de dipòsit, sempre que hagi es-
tat acceptat per la persona consumidora i el document 
indiqui aquesta condició.

5. La persona consumidora perdrà el dret a recuperar el 
bé lliurat, un cop transcorreguts 3 anys des de la data de 
lliurament. El prestador, amb una antelació de 3 mesos 
a la finalització d’aquest termini, ha de comunicar fe-
faentment al dipositant, la data de venciment i el destí 
que prevegi donar al bé. Si un cop exhaurit el termini, 
la persona consumidora no ha objectat res, el prestador 
podrà disposar del bé en la forma legalment prevista.

Article 252.4. Serveis bàsics

1. Als serveis bàsics, els prestadors estan obligats a lliu-
rar a la persona consumidora la informació rellevant de 
la prestació per escrit o adaptada a les circumstàncies 
de la prestació.

2. El prestador del servei ha de facilitar, en el moment 
de la contractació, una adreça completa a Catalunya, 
on la persona consumidora pugui ser atesa personal-
ment respecte de qualsevol incidència o consulta sobre 
el servei.

També ha de disposar del telèfon gratuït d’atenció a les 
persones consumidores previst a �article 211.4.

3. Als contractes, s’ha d’informar del lloc i procediment 
que han de seguir els a usuaris o usuàries per tramitar 
les queixes o reclamacions que puguin sorgir davant del 
prestador del servei. En tot cas, també s’ha d’informar 
de si el prestador del servei està adherit a una Junta 
Arbitral de Consum i de la possibilitat de la persona 
consumidora d’adreçar-se a aquests organismes per re-
soldre les seves controvèrsies.

Article 251.7. Recàrrecs i suplements en el preu 
del servei

1. En cas que es cobrin recàrrecs o suplements al preu 
del servei, aquests han d’esser informats a la persona 
consumidora mitjançant llista de preus o pressupost 
previ escrit.

2. Si el concepte del recàrrec o suplement és horari 
nocturn, només podrà ésser considerat quan el servei 
es comenci a prestar a partir de les 22h fins a les 6h de 
l’endemà.

3. Si el concepte del recàrrec o suplement és per dia 
festiu només es podrà tenir en compte quan el servei es 
presti dintre les 24h del dia declarat festiu.

Es consideren festius a aquest efectes els diumenges 
i els dies de festa del domicili del lloc on es presta el 
servei. Com a regla general no es consideren festius els 
dissabtes.

4. En cap cas es poden cobrar recàrrecs o suplements 
de preus basats en la immediata disponibilitat, urgència 
o conceptes semblants.

5. Els recàrrecs o suplements d’horari nocturn i dia fes-
tiu no són compatibles entre sí, per la qual cosa només 
se’n pot cobrar un dels dos.

6. Respecte d’aquells serveis que disposin de normativa 
específica que els reguli, els preceptes d’aquest article 
els són d’aplicació supletòria.

Capítol II. Obligacions segons el tipus de servei

Article 252.1. Obligacions addicionals

A banda de complir amb les obligacions establertes al 
capítol anterior, segons el tipus de servei a prestar, s’han 
de complir amb les obligacions que disposen els articles 
següents.

Article 252.2. Serveis a les persones

1. S’han de complir les disposicions sobre seguretat, 
salut, higiene, intimitat personal, protecció de dades i 
altres obligacions fixades per la normativa específica 
en la matèria.

2. En cas que la prestació del serveis impliqui algun 
tipus de resultat, aquest ha de ser comprovable i verifi-
cable per part de la persona consumidora o de tercers 
experts, sense intervenció del prestador.

3. En el supòsit que la prestació del servei comporti 
riscos per a la salut o la seguretat de la persona consu-
midora, s’ha d’informar mitjançant un cartell visible a 
l’establiment o amb el lliurament d’un fulletó a la per-
sona consumidora, de les advertències a tenir en compte 
o riscos que pot suposar la prestació del servei.

Article 252.3. Servei sobre els béns

1. En cas que s’hagi de dipositar la cosa o el bé perquè 
sigui prestat el servei, s’ha de lliurar a la persona consu-
midora dipositant un resguard de dipòsit, en què constin 
com a mínim les dades següents:
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3. Si els que presten aquest tipus de serveis estan fa-
cultats per donar d’alta a la persona consumidora en 
serveis de tracte continuat, també han de donar-lo de 
baixa, si així ho sol·licita la persona consumidora, amb 
els mateixos requisits que per fer l’alta. S’ha de lliurar 
un document a la persona consumidora justificatiu de 
la sol·licitud de baixa.

4. Si s’apliquen preus o despeses autoritzats o decidits 
per la marca a la qual representen, han de tenir a dis-
posició de la persona consumidora unes taules o tarifes 
de preus i despeses elaborades per la marca.

5. Els que duen a terme aquests serveis estan vinculats 
per tota la publicitat o ofertes que faci la marca amb 
relació als béns o serveis que comercialitza, llevat que al 
document publicitari constin els establiments que abasta 
la promoció o oferta.

Article 252.7. Serveis de naturalesa mixta

En cas que un mateix servei tingui característiques de 
més d’un dels tipus establerts en els preceptes d’aquesta 
Llei, s’aplicaran les obligacions i els requisits determi-
nats per a cada un dels serveis que en formin part sem-
pre que siguin compatibles entre ells.

Llibre III. La disciplina del mercat i els drets de 
les persones consumidores

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Disposicions generals

Article 311.1. Tutela dels drets de les persones 
consumidores

1. Els poders públics de Catalunya, de forma especial 
aquells que tenen específicament encarregada la tutela i 
defensa dels drets de les persones consumidores, han de 
vetllar mitjançant procediments eficaços i efectius pel 
compliment dels drets recollits en aquesta Llei, així com 
en les normatives específiques i sectorials de defensa i 
protecció de les persones consumidores.

2. Els òrgans administratius als quals fa referència 
l’apartat anterior, en cas d’incompliment de la legisla-
ció vigent, que posi en perill de qualsevol manera els 
drets o interessos de les persones consumidores, han 
d’adoptar les mesures previstes en aquesta Llei i la resta 
de l’ordenament jurídic.

3. Quan la protecció dels drets de les persones consu-
midores així ho requereixi, l’administració exercirà les 
accions judicials escaients per posar fi a la vulneració 
d’aquests drets.

Article 311.2. Codi de conducta

L’administració de consum ha de fomentar l’adopció de 
codis de conducta com a instrument d’autorregulació 
i corregulació per millorar la defensa de les persones 
consumidores i la disciplina del mercat, i ha de promou-
re que s’adeqüin als principis del consum responsable.

4. A la informació precontractual i contractual s’ha d’in-
dicar l’existència de compensacions, reemborsaments 
o indemnitzacions en cas d’incompliment per part de 
l’empresa de la qualitat del servei, ja sigui fixada per 
l’ordenament jurídic o per la pròpia empresa. També 
s’ha d’informar sobre els mecanismes per dur a terme 
les mesures descrites a l’apartat anterior, així com el 
mètode de determinació de l’import.

Article 252.5. Serveis de tracte continuat

1. El procediment per donar-se de baixa del servei no 
pot contenir més requisits o ser més dificultós que el 
procediment per donar-se’n d’alta.

2. Al moment de la contractació, s’ha d’informar del 
procediment de baixa, així com de les indemnitzaci-
ons, penalitzacions o pagaments que haurà d’efectuar 
la persona consumidora en cas de dur a terme la baixa 
del servei.

3. El prestador ha de garantir la continuïtat i la qualitat 
en la prestació, de la manera que hagi estat informada o 
publicitada, sense que es pugui deslliurar de responsa-
bilitat per conductes de tercers amb els quals la persona 
consumidora no hagi entrat en contacte.

Per reglament es poden determinar mecanismes de con-
trol i verificació de la qualitat en la prestació d’aquest 
tipus de serveis.

4. El prestador ha de garantir una adequada atenció a la 
persona consumidora, sense demores ni esperes. Aques-
ta atenció ha de ser personal, sempre que la persona 
consumidora ho desitgi, sense procediments o mecanis-
mes automàtics que facin impossible la conversa amb la 
persona consumidora.

5. No es pot deixar de prestar el servei per manca de 
pagament d’algun dels rebuts o factures impagades, 
sempre que aquests hagin estat objecte de reclamació 
per part de la persona consumidora, davant del propi 
prestador o a través dels mecanismes judicials o extra-
judicials de resolució de conflictes.

Per procedir a la interrupció del servei com també per 
incloure la persona consumidora en fitxers d’impagats, 
caldrà que hi hagi com a mínim, dos rebuts o factures, 
que no hagin estat objecte de reclamació per part de la 
persona consumidora, sense pagar i que se li hagi co-
municat de manera fefaent les conseqüències d’aquest 
impagament, tot donant-li un termini no inferior a 10 
dies hàbils perquè procedeixi al pagament.

Article 252.6. Serveis de marca

1. Els prestadors d’aquests serveis estan obligats en re-
lació amb la persona consumidora a efectuar tots els 
tràmits, resoldre incidències, donar informació sobre 
béns i serveis, i respondre de les garanties comercials, 
com si fossin la pròpia marca que exhibeixen.

2. En cap cas es poden anunciar marques o logotips que 
indueixin a error o confusió la persona consumidora 
sobre la naturalesa de la marca, del servei o de la relació 
de l’establiment amb la marca.
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públiques encarregades de vetllar pel compliment de la 
legislació vigent en matèria de protecció de les persones 
consumidores.

2. El mitjà principal de cooperació és la denúncia.

Article 311.6. La denúncia en matèria de consum

1. Les persones consumidores de forma individual o 
mitjançant les organitzacions que les representen tenen 
el dret de formular i presentar denúncies als organismes 
administratius competents en matèria de consum.

2. Mitjançant la denúncia es posa en coneixement de 
l’administració competent en matèria de protecció de 
les persones consumidores uns fets, circumstàncies 
o esdeveniments que poden vulnerar la normativa de 
consum.

Article 311.7. Tramitació de la denúncia

1. En cas que de la denúncia se’n derivin indicis d’in-
fracció, d’acord amb allò que disposa aquesta Llei o les 
normatives sectorials de consum, les administracions 
públiques competents han d’iniciar d’ofici els procedi-
ments administratius adients per tal d’evitar la vulne-
ració de la normativa.

Aquest inici d’ofici de les actuacions escaients, se li ha 
de ser comunicar a la persona denunciant, i se li han 
d’indicar quins són els possibles efectes de la denúncia i 
la seva posició jurídica respecte als fets presumptament 
infractors.

2. Si a la denúncia hi manquen requisits formals, sempre 
que siguin de caràcter esmenable per part de la persona 
denunciant, l’administració competent que la rep, li ha 
de donar un termini no inferior a 10 dies perquè es 
puguin esmenar les mancances.

3. Quan l’òrgan a qui s’ha adreçat la denúncia no sigui 
el competent per raó de la matèria o del territori, aquest 
òrgan l’ha de remetre a l’òrgan que té atribuïda la com-
petència material o territorial, i li ho ha de comunicar 
a la persona denunciant.

4. Si de la denúncia no s’aprecien fets infractors, l’admi-
nistració ha d’adoptar un acord motivat d’arxiu, el qual 
ha d’ésser comunicat a la persona denunciant.

Capítol II. Els principis de la disciplina del mercat

Article 312.1. Qüestions generals

1. L’activitat de les administracions públiques en ma-
tèria de disciplina del mercat i defensa de les persones 
consumidores s’ha d’ajustar als principis generals del 
dret, a tot allò que estableix aquesta Llei, i especialment 
a la normativa en matèria de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

2. Els òrgans administratius encarregats d’exercir les 
funcions de disciplina del mercat i defensa de les per-
sones consumidores han de garantir el compliment 
d’aquests principis envers els administrats i han de 
cercar el màxim equilibri amb l’objectiu de protegir 

Aquests codis podran ser elaborats per representants de 
les organitzacions de persones consumidores, empre-
sarials i professionals més representatives dels sectors 
afectats i l’administració de consum.

L’administració de consum pot crear i atorgar, si escau, 
distintius de qualitat i determinar, reglamentàriament, 
els compromisos, les obligacions que han d’assumir 
les entitats que s’hi vulguin adherir, així com el règim 
d’atorgament, retirada i publicitat d’aquests distintius. 
Aquests distintius de qualitat poden, si escau, vincular-
se amb l’adopció d’un codi de conducta.

Article 311.3. Col·laboració d’altres organismes 
o ens públics o privats amb potestats públiques

1. Els òrgans administratius encarregats de vetllar per 
a la defensa de les persones consumidores podran sol-
licitar, si escau, la col·laboració d’altres òrgans, adminis-
tratius, l’exercici de potestats que els siguin atribuïdes 
per legislacions sectorials específiques, quan s’estimi 
necessari, a fi de protegir els drets o interessos de les 
persones consumidores.

En cas que l’òrgan al qual s’ha demanat la col·laboració 
consideri que no cal actuar o no els correspongui fer-ho, 
haurà de contestar a l’òrgan que ha fet la sol·licitud, i 
motivar, en qualsevol cas, la seva decisió.

2. Les comunicacions de col·laboració de l’administra-
ció de consum de la Generalitat de Catalunya s’han de 
fer de forma motivada, i l’òrgan o ens al qual s’ha sol-
licitat la col·laboració ha de contestar en el termini mà-
xim d’un mes, llevat que per raons d’urgència s’indiqui 
en la comunicació un termini més curt, i ha d’indicar 
les mesures, decisions o acords adoptats, així com les 
actuacions realitzades.

Article 311.4. Coordinació entre òrgans adminis-
tratius de defensa de les persones consumidores

1. Tots els organismes de l’administració pública de Ca-
talunya han d’actuar coordinadament en la defensa dels 
drets o interessos de les persones consumidores.

2. Aquests organismes públics han d’actuar de forma 
conjunta amb l’Agència Catalana del Consum establint 
els criteris i les pautes d’actuació en matèria de mesures 
disciplinàries per garantir la protecció dels drets de les 
persones consumidores.

3. En cas que els organismes d’àmbit territorial tinguin 
la competència delegada per part d’una altra adminis-
tració pública, aquesta ha de tutelar l’actuació d’aquests 
òrgans i li correspon donar-los-hi instruccions, pautes i 
criteris, i n’ha de vetllar pel seu compliment.

4. L’Agència Catalana del Consum lliurarà la informa-
ció necessària i dotarà dels mitjans, en la mesura de les 
seves possibilitats, perquè aquests òrgans administratius 
puguin dur a terme la seva tasca eficaçment.

Article 311.5. Cooperació de les persones consu-
midores

1. Les persones consumidores tenen el dret i el deure 
de cooperar, de forma individual o mitjançant les orga-
nitzacions que les representen, amb les administracions 
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sones consumidores afectades, al perill per a la salut o 
la seguretat de les persones consumidores, la reinci-
dència o reiteració, la intencionalitat en la comissió i 
al volum de lucre obtingut com a conseqüència del fet 
infractor.

2. Les sancions i mesures cautelars han de garantir que 
no siguin més beneficioses per a l’infractor que el com-
pliment de la normativa infringida.

Article 312.7. Principi de precaució

1. En funció del risc acceptable per a la salut, la segu-
retat o els interessos de les persones consumidores, les 
administracions públiques podran adoptar mesures pro-
porcionals i coherents amb el risc que n’impliquin una 
minoració, encara que comportin l’afectació de drets 
dels administrats. Les mesures cautelars han d’ésser 
mantingudes durant el temps indispensable a fi de ga-
rantir la finalitat per a la qual s’han adoptat.

2. Únicament en cas d’indicis racionals d’infracció ad-
ministrativa o de perill per a la salut o seguretat de 
les persones consumidores podran adoptar-se mesures 
cautelars o precautòries, amb les garanties establertes 
amb aquesta finalitat. En aquests supòsits la càrrega de 
la prova recaurà sobre qui produeix, fabrica, importa o 
comercialitza el bé o servei.

Article 312.8. Principi de prescripció

Les infraccions i sancions prescriuen d’acord amb allò 
que disposa aquesta Llei.

Article 312.9. Principi de concurrència de san-
cions

No poden sancionar-se els fets infractors que hagin es-
tat sancionats penalment o administrativament, en els 
casos en els quals hi hagi identitat de subjecte, fet i 
fonament.

Article 312.10. Principi de competència territo-
rial

1. Els organismes públics de consum poden actuar, 
investigar, controlar, inspeccionar i adoptar mesures 
respecte als fets que afectin o puguin afectar les per-
sones consumidores en el seu àmbit territorial, amb 
independència del domicili del responsable o del lloc 
de l’establiment.

2. Els òrgans amb competències sancionadores de la 
Generalitat de Catalunya les exerciran davant d’aquells 
fets infractors que afectin o puguin afectar les perso-
nes consumidores en el seu àmbit territorial, amb in-
dependència del domicili del responsable o del lloc de 
l’establiment, sense que es pugui produir en aquest cas 
la inhibició a favor d’altres administracions de fora de 
Catalunya.

3. La competència sancionadora correspon a l’Agència 
Catalana del Consum quan la infracció comesa afecti a 
l’àmbit territorial de més d’un municipi.

els drets o interessos de les persones consumidores a 
Catalunya.

Article 312.2. Principi de legalitat

1. L’exercici de les potestats administratives en matèria 
de disciplina del mercat i defensa de les persones con-
sumidores ha d’estar previst en una norma amb rang 
de llei.

2. Qualsevol mesura cautelar que afecti els legítims 
drets o interessos dels administrats ha d’estar prevista 
a la llei.

Article 312.3. Principi d’irretroactivitat

Són d’aplicació les disposicions sancionadores vigents 
en el moment de produir-se els fets constitutius de la 
infracció administrativa.

S’han d’aplicar retroactivament les disposicions que 
siguin més favorables per a la persona presumptament 
infractora.

Article 312.4. Principi de tipicitat

Només poden ser considerades infraccions administra-
tives les vulneracions de l’ordenament jurídic previstes 
a la llei.

Ningú pot ésser sancionat si la seva conducta no cons-
titueix infracció administrativa.

Les disposicions reglamentàries en matèria de discipli-
na del mercat i defensa de les persones consumidores no 
poden establir sancions o graduacions de les sancions, 
però poden remetre a una llei perquè pugui ser sancio-
nat el seu incompliment.

Article 312.5. Principi de responsabilitat

1. Només poden ser sancionades les persones físiques o 
jurídiques que realitzin fets infractors, encara que sigui 
a títol d’inobservança.

2. Si en la comissió dels fets infractors o perillosos per 
a la salut i la seguretat han participat diverses persones 
físiques o jurídiques, respondran de forma solidària de 
les infraccions, les mesures i les sancions que es puguin 
aplicar.

3. En cas que un empresari o empresària tingui el deu-
re legal o reglamentari de col·laborar en la detecció o 
persecució d’una infracció i no ho faci, en pot ser con-
siderat responsable solidari.

4. Si la infracció és imputada a una persona jurídica, po-
den ésser considerades com a responsables solidàries les 
persones que integren els òrgans rectors o de direcció 
d’aquella en el moment de cometre la infracció.

S’entén que integren els òrgans directius o rectors, aque-
lles persones que constin en els registres públics, o bé 
totes aquelles persones que hagin fet ostentació pública 
d’aquesta representació o hagin actuat com a tal.

Article 312.6. Principi de proporcionalitat

1. Les sancions seran proporcionals a la gravetat dels 
fets comesos, amb especial incidència al nombre de per-
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requisits generals dels establiments, la seguretat dels 
productes i l’adopció de mesures cautelars.

L’òrgan de l’Agència Catalana del Consum que exercei-
xi funcions d’inspecció en l’àmbit del consum i els ser-
veis d’inspecció corresponents de les administracions 
locals han d’actuar de manera coordinada, col·laborar 
entre sí i donar assistència si són requerits per qualsevol 
administració pública competent en matèria de consum 
quan es tracti de realitzar l’activitat d’inspecció i control 
per raó de la matèria o del territori.

Article 321.3. Estatut personal dels inspectors o 
inspectores de consum

El personal al servei de l’administració que exerceix 
funcions d’inspecció es considera agent de l’autoritat a 
tots els efectes i, en particular, respecte de la respon-
sabilitat administrativa i penal d’aquells que ofereixin 
resistència o atemptin contra aquest, de fet o de paraula, 
tant en acte de servei com a conseqüència d’aquest.

El personal inspector s’ha d’identificar amb caràcter 
previ a l’exercici de les potestats derivades de les se-
ves funcions, llevat que l’esmentada identificació pugui 
frustrar la finalitat de la inspecció.

Quan s’inspeccionin empreses o serveis públics els ins-
pectors o les inspectores de consum han d’actuar amb 
independència funcional dels òrgans que tinguin enco-
manada la direcció, gestió o control administratiu de 
les esmentades empreses o serveis.

El personal inspector així com també el personal adscrit 
als òrgans relacionats amb la inspecció estan obligats 
a guardar secret sobre els assumptes que coneguin per 
raó de la seva tasca.

Article 321.4. Col·laboració amb la inspecció

El personal inspector, en l’exercici de les seves funci-
ons, pot sol·licitar la col·laboració o l’auxili de qualsevol 
altra administració pública, autoritat o forces i cossos 
de seguretat a fi de dur a terme les funcions de control 
i investigació.

Els empresaris i empresàries tenen l’obligació de facili-
tar al personal inspector la informació i documentació 
sol·licitada per a l’exercici de les seves funcions, incloses 
les dades de caràcter personal sense consentiment de 
tercers, d’acord amb allò que preveu la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal.

Capítol II. Activitats d’inspecció

Article 322.1. Funcions de la inspecció

Les activitats inspectores de les diferents administra-
cions públiques es desenvoluparan en el moment, en 
la forma i emprant els mitjans que permetin conèixer 
millor l’activitat del mercat i dels agents que hi actuen, 
així com la constatació de fets rellevants per a la pro-
tecció de les persones consumidores.

Les funcions generals dels òrgans que exerceixin fun-
cions d’inspecció en l’àmbit del consum són la vigilàn-

Article 312.11. Principi de competència material

1. Els organismes públics de consum tenen competència 
per sancionar les infraccions establertes en aquesta Llei 
i en qualsevol altra normativa específica de protecció de 
les persones consumidores, sens perjudici de la potestat 
sancionadora que correspongui a d’altres òrgans per raó 
de la matèria.

2. Així mateix, poden investigar, inspeccionar i san-
cionar aquells fets que per incomplir qualsevol altra 
normativa sectorial o específica de protecció dels drets 
i interessos de les persones consumidores puguin ser 
considerats infracció als efectes d’aquesta Llei.

Article 312.12. Principi pro persona consumidora

1. Interpretació de normes: la normativa en matèria de 
protecció dels drets o interessos de les persones consu-
midores, s’ha d’interpretar a favor seu

2. Concurrència de tipus: en cas que un mateix supò-
sit o fet infractor estigui tipificat en diversos preceptes 
d’aquesta norma, s’ha d’aplicar el que preveu la infrac-
ció més greu.

Títol II. La inspecció i control de mercat

Capítol I. Disposicions generals

Article 321.1. La inspecció i control de mercat

L’Administració de la Generalitat de Catalunya i les ad-
ministracions locals, en l’àmbit de les seves respectives 
competències i d’acord amb les funcions inscrites al 
Registre previst a l’article 126.11, han de realitzar les 
actuacions d’inspecció i control necessàries per garantir 
que les empreses o establiments que produeixen, dis-
tribueixen o comercialitzen béns o serveis, àdhuc els 
serveis de la societat de la informació, compleixen els 
deures, les prohibicions i les limitacions establertes per 
la normativa que afecten els diversos sectors d’activitat 
econòmica, l’incompliment de la qual pot lesionar els 
interessos generals de la persona consumidora protegits 
per aquesta Llei.

L’activitat d’inspecció i control pot recaure sobre tots 
els béns i serveis destinats a les persones consumidores, 
així com també sobre els elements, condicions i instal-
lacions utilitzats per a la seva producció, distribució i 
comercialització.

Article 321.2. Competències

L’activitat d’inspecció i control la realitza l’òrgan de 
l’Agència Catalana del Consum responsable en matèria 
d’inspecció i els serveis d’inspecció corresponents de 
les administracions locals, en l’àmbit de les seves res-
pectives competències, sens perjudici de les funcions 
d’inspecció que corresponguin a d’altres òrgans, per raó 
de la matèria.

La funció d’inspecció dels ens locals recau principal-
ment en la comprovació i control a llur àmbit territorial 
dels béns i serveis d’ús comú, ordinari i generalitzat, els 
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dugui a terme el subjecte inspeccionat, així com tam-
bé la documentació mercantil, industrial o comptable, 
i qualssevol altra que pugui considerar-se rellevant als 
efectes de la investigació dels fets.

El personal inspector pot obtenir còpia o reproducció 
de l’esmentada documentació, incloses les dades de ca-
ràcter personal sense consentiment de tercers, d’acord 
amb allò que preveu la normativa reguladora en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal, als efectes 
d’incorporar-la a les diligències inspectores.

La documentació i dades obtingudes pels òrgans com-
petents en matèria d’inspecció de consum en l’exercici 
de les seves funcions d’investigació i control té caràcter 
reservat i únicament pot ésser utilitzada per a la finalitat 
de l’actuació inspectora, de manera que queda expres-
sament prohibida la cessió o comunicació a tercers, 
excepte en aquells casos on una norma amb rang legal 
obligui a comunicar els fets quan aquests posin de relleu 
indicis d’infraccions penals o administratives en altres 
matèries.

c) Requerir la tramesa a les dependències administrati-
ves de la documentació o dades esmentades a l’apartat 
anterior, quan aquestes no s’hagin pogut facilitar en el 
moment de la visita inspectora.

d) Requerir, de manera fefaent, la presència de les per-
sones inspeccionades, els seus representants legals, o 
qualsevol altra persona, a les dependències adminis-
tratives o bé al lloc on es trobi el domicili de l’empresa, 
o on es realitzi la comercialització, emmagatzematge, 
distribució o manipulació de productes o la prestació 
de servies a fi de portar a terme les comprovacions 
inspectores corresponents o efectuar els requeriments 
esmentats a l’apartat anterior.

Aquestes citacions han d’indicar el lloc, la data, l’hora 
i l’objecte de la compareixença i han d’evitar pertorbar, 
tant com sigui possible, les obligacions laborals i pro-
fessionals de les persones citades que, en tot cas, podran 
comparèixer acompanyades del personal d’assessora-
ment que considerin escaient.

e) Practicar les proves, investigacions o exàmens ne-
cessaris per comprovar el compliment de la normati-
va legal, així com dur a terme la presa de mostres, les 
comprovacions i assaigs sobre els béns o serveis posats 
a disposició de les persones consumidores.

f) Advertir als inspeccionats quan es detectin irregula-
ritats i requerir-los per tal que les esmenin i s’adeqüin 
a la normativa vigent.

g) Adoptar, fins i tot de forma immediata, les mesures 
cautelars previstes a la normativa vigent als efectes de 
garantir els interessos generals de les persones consu-
midores.

Article 322.3. Deures dels inspeccionats

Les persones inspeccionades han de permetre i facili-
tar l’actuació inspectora de conformitat amb allò que 
disposen els articles abans esmentats. En aquest sentit, 
han de facilitar l’accés als locals i dependències objecte 
d’inspecció, així com a la documentació i informació 

cia, el control, la investigació i la inspecció dels béns 
i serveis posats al mercat a disposició de les persones 
consumidores.

A més d’aquestes funcions generals, als òrgans que 
exerceixin funcions d’inspecció en l’àmbit del consum 
els correspon l’exercici les següents funcions:

a) Investigar les irregularitats amb la finalitat de com-
provar-ne l’abast, les causes i les responsabilitats dels 
presumptes autors.

b) Emetre els informes complementaris relatius a les 
seves actuacions.

c) Informar als empresaris o empresàries sobre el com-
pliment de la normativa que els pugui afectar.

d) Advertir els inspeccionats de les irregularitats obser-
vades i requerir-los per fer les modificacions necessàries 
en els terminis adients.

e) Proposar als òrgans competents les mesures adients 
a les irregularitats constatades i col·laborar en la seva 
execució.

f) Adoptar, en casos d’urgència, les mesures cautelars 
necessàries que hauran de ser ratificades per l’òrgan 
competent.

g) Supervisar les entitats col·laboradores de l’adminis-
tració de Consum en matèria de control.

h) Elaborar informes relatius a l’adequació normativa 
dels diferents sectors.

i) Col·laborar en els procediments administratius san-
cionadors en la matèria.

j) Qualssevol altra funció que en relació amb la pro-
tecció de les persones consumidores li encomanin els 
òrgans competents en matèria de consum.

Article 322.2. Facultats del personal inspector

El personal inspector de les diferents administracions 
públiques pot dur a terme les actuacions següents en el 
marc de les competències de l’administració de con-
sum:

a) Accedir sense cap avís previ als locals i instal·lacions 
dels subjectes inspeccionats i realitzar-hi visites d’ins-
pecció i control, amb independència que als esmentats 
locals i instal·lacions hi pugui tenir accés el públic en 
general.

Quan l’accés estigui restringit al públic en general, el 
personal inspector ha de comptar amb el consentiment 
de l’inspeccionat, sens perjudici de les responsabilitats 
administratives que puguin derivar-se de la negativa o 
resistència a permetre l’accés a les instal·lacions.

L’administració de consum pot sol·licitar l’autorització 
judicial per accedir als locals i instal·lacions dels inspec-
cionats i, en cas que persisteixi la negativa o resistència 
a permetre-hi l’accés, pot sol·licitar l’auxili dels cossos 
i forces de seguretat per accedir a les dependències ob-
jecte d’inspecció.

b) Exigir l’exhibició de la documentació, la tinença de 
la qual sigui obligatòria en relació amb l’activitat que 
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g) Es consideren document públic i, en qualsevol cas, 
han d’anar signades pel personal inspector que les es-
tengui.

Article 322.5. Valor probatori de les actes d’ins-
pecció

Els fets constatats pel personal inspector i recollits a 
les actes d’inspecció tenen valor probatori i presumpció 
de certesa.

Així mateix, les actes d’inspecció que continguin els re-
quisits formals esmentats en aquesta norma, que hagin 
estat esteses per serveis d’inspecció d’altres organismes 
públics, tenen idèntic valor probatori en els procedi-
ments administratius derivats de l’aplicació d’aquesta 
Llei.

Article 322.6. Els informes de la inspecció

Quan sigui rellevant per a l’esclariment dels fets objecte 
d’investigació i resulti impossible o clarament inneces-
sari estendre una acta d’inspecció, el personal inspector 
pot realitzar els informes corresponents. Els esmentats 
informes han de contenir, en tot cas, la identificació de 
l’inspector, la data i hora en la qual s’emet l’informe i 
el lloc. A més, s’han d’indicar forçosament les circums-
tàncies que motiven l’emissió de l’informe i s’han de 
recollir els fets constatats per l’inspector o inspectora 
i, si escau, la seva valoració. Els informes han d’anar 
signats pel personal inspector

En tot cas els informes de la Inspecció tenen el mateix 
valor probatori que els fets constatats, continguts o re-
collits a les actes d’inspecció.

Els informes de la inspecció poden annexar tota aquella 
documentació necessària per acreditar els fets objecte 
d’investigació, així com qualsevol tipus de suport dura-
dor dels fets objecte d’investigació i control.

Article 322.7. La presa de mostres reglamentà-
ria

El personal inspector pot realitzar una presa de mostres 
reglamentària amb la finalitat de comprovar l’adequació 
a la normativa aplicable de la composició, etiquetatge, 
presentació, publicitat i els nivells de seguretat exigibles 
dels béns posats a disposició de les persones consumi-
dores.

Article 322.8. Les proves i comprovacions

El personal inspector també pot realitzar preses de mos-
tres indicatives, comprovacions i proves sobre instal-
lacions, béns i serveis a fi de constatar-ne l’adequació a 
la normativa vigent.

Article 322.9. Pràctica de les proves

Les anàlisis i els assaigs derivats de la presa de mostres 
i les proves i comprovacions sobre instal·lacions, béns i 
serveis poden ser realitzats per organismes i entitats que 
han d’estar degudament acreditats pel tipus d’actuació 
de què es tracti. També poden ésser realitzats, si escau, 
pel mateix personal inspector.

requerida en les condicions establertes en aquesta nor-
ma.

Igualment, les persones inspeccionades, els seus repre-
sentants legals o de persones amb apoderament suficient 
han de comparèixer a les dependències administratives 
o bé al lloc on es trobi el domicili de l’empresa, o on 
es realitzi la comercialització, emmagatzematge, dis-
tribució o manipulació de productes o la prestació de 
serveis quan hagin estat citats pel personal inspector en 
l’exercici de les seves tasques.

Les citacions esmentades a l’apartat anterior es poden 
fer a qualsevol persona, sempre que sigui estrictament 
necessari per a l’activitat inspectora.

Article 322.4. Les actes d’inspecció

El personal inspector ha d’estendre actes de les seves 
visites d’inspecció o d’altres actuacions d’investigació 
i control i, en tot cas, sempre que es constatin irregu-
laritats administratives. En qualsevol cas les actes han 
d’incloure els aspectes següents:

a) Ha d’estar numerada i ha d’identificar l’inspector o 
inspectora actuant, la data i hora de la inspecció i el lloc 
en el qual s’estén.

b) Ha d’identificar el nom o raó social, el NIF o CIF 
i l’adreça o la seu social del subjecte presumptament 
responsable. També s’ha d’identificar el nom i el cog-
nom i el DNI de qui compareix, així com la qualitat de 
la seva representació, llevat que s’investiguin activitats 
o serveis de la societat de la informació, que no sigui 
possible la visita al subjecte presumptament responsable 
o quan la seva presència pugui frustrar la finalitat de 
l’actuació inspectora.

En aquests darrers supòsits s’haurà notificar al subjec-
te presumptament responsable el contingut de l’acta 
perquè pugui fer les manifestacions escaients per a la 
defensa dels seus drets i interessos.

c) Ha de recollir tots aquells fets rellevants per a la 
investigació o control, així com aquelles altres cir-
cumstàncies i dades objectives que permetin una millor 
determinació de les irregularitats observades, del seu 
abast i dels presumptes responsables.

d) Pot recollir les manifestacions que qui compareix 
vulgui fer constar.

e) En el cas que sigui sotmesa a la signatura de qui com-
pareix això no suposa el reconeixement de les presump-
tes irregularitats descrites ni l’acceptació de qualsevol 
responsabilitat que pugui derivar-se’n. Així mateix, la 
negativa a signar-la no invalida el seu contingut ni el 
procediment administratiu al qual pugui donar lloc, ni 
desvirtua el valor probatori descrit a l’article següent.

f) Pot recollir en forma d’annex tota aquella documenta-
ció necessària per a l’esclariment dels fets objecte d’in-
vestigació, així com qualsevol altre suport durador dels 
fets objecte d’investigació. En tot cas, els documents 
que s’hi annexen s’han de diligenciar per l’inspector o 
inspectora actuant.
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i la llibertat d’empresa i s’han de mantenir el temps 
estrictament necessari per a la realització de les com-
provacions, l’eliminació dels riscs o, en el cas que les 
irregularitats siguin esmenables, el temps necessari per 
eliminar el fet que va motivar la mesura cautelar, la qual 
cosa podrà ser comprovada pel personal inspector.

5. El personal inspector pot adoptar les mesures cau-
telars previstes en aquesta Llei per raons d’urgència 
amb l’estesa d’una acta d’inspecció motivada. Aques-
tes mesures hauran de ser confirmades, modificades o 
aixecades per l’òrgan competent en el termini de quinze 
dies, comptadors des de l’endemà del dia que s’hagin 
adoptat i hauran de ser notificades al subjecte inspec-
cionat. En cas contrari les mesures cautelars quedaran 
sense efecte.

Article 323.2. Procediment per a l’adopció de me-
sures definitives

Acordada una mesura cautelar, s’iniciarà el procediment 
administratiu corresponent d’acord amb la legislació re-
guladora de la matèria.

La resolució del procediment confirmarà, modificarà o 
aixecarà les mesures cautelars adoptades i inclourà els 
terminis i les condicions per a l’execució de les mesures 
definitives.

Atesa la gravetat dels fets i per evitar danys irreparables 
pot acordar-se una tramitació d’urgència del procedi-
ment administratiu. L’òrgan competent en qualsevol 
moment pot ordenar la pràctica d’inspeccions i controls 
necessaris per a la seva resolució.

La resolució no impedirà la iniciació simultània d’un 
procediment sancionador si s’hagués comprovat l’exis-
tència concurrent d’infraccions administratives.

Les despeses derivades de l’adopció de mesures caute-
lars i de les definitives van a càrrec del responsable quan 
siguin definitives per resolució administrativa ferma. 
Les despeses derivades de les proves i els assaigs rea-
litzats van a càrrec de qui els promogui.

Article 323.3. Multes coercitives

Per garantir l’execució de les mesures regulades anteri-
orment es poden imposar multes coercitives.

Article 323.4. Competències municipals

Les administracions locals poden adoptar les mesures 
abans esmentades quan la situació de risc no acceptable 
per a la salut i seguretat o els interessos econòmics i 
socials i el dret a la informació de les persones con-
sumidores afecti el seu àmbit territorial. En tot cas ho 
han de comunicar a l’Agència Catalana del Consum als 
efectes pertinents.

Article 323.5. Comunicació dels riscos i de lesions 
greus als drets de les persones consumidores

Els òrgans competents han de posar en coneixement de 
les persones consumidores els riscos i les irregularitats 
greus objecte de mesures cautelars i informar-les de les 
precaucions necessàries perquè puguin evitar lesions 
greus als seus drets, especialment a la salut i a la segu-

L’administració pagarà el cost de les mostres i les des-
peses de les anàlisis, assaigs, proves o comprovacions 
que promogui.

Un cop esdevingui ferma la sanció l’administració pot 
exigir als responsables de la infracció el reemborsament 
de les despeses ocasionades, i en cas de negativa aquesta 
obligació serà exigible en via de constrenyiment.

Capítol III. Mesures cautelars

Article 323.1. Qüestions generals

1. Sens perjudici de les mesures que es puguin adoptar 
en la tramitació d’un procediment sancionador, l’òrgan 
competent pot acordar de manera motivada i immediata 
les mesures cautelars detallades a l’apartat segon i en 
els supòsits que s’indiquen:

a) Quan existeixin indicis racionals de risc no accep-
table per a la salut i la seguretat de les persones con-
sumidores.

b) Quan existeixin indicis racionals de risc no accep-
table pels interessos econòmics i socials i pel dret a la 
informació de les persones consumidores.

Aquestes mesures no tenen caràcter sancionador.

2. Les mesures cautelars són:

a) Imposar, per raons de seguretat, condicions prèvies a 
la comercialització d’un bé o la prestació d’un servei.

b) Immobilitzar un bé o obligar a la seva retirada del 
mercat i recuperació de les persones consumidores i, en 
cas necessari, acordar la seva destrucció en condicions 
adients.

c) Suspendre o prohibir l’activitat, l’oferta, la promoció 
o la venda de béns o la prestació d’un servei.

d) Clausurar temporalment establiments i instal-
lacions.

e) Establir mesures complementàries que garanteixin 
l’eficàcia de les anteriors.

f) Qualssevol altra ajustada a la legalitat i que sigui 
necessària per protegir d’un risc a les persones consu-
midores.

3. Les mesures cautelars afectaran als responsables de 
la producció, distribució i comercialització de béns i 
prestació de serveis o a qualsevol altre responsable del 
bé o del servei.

L’òrgan competent pot obligar als afectats per les me-
sures cautelars a informar a les persones exposades al 
risc derivat de l’ús d’un bé o de la prestació d’un servei, 
de manera immediata i pels mitjans més adients, mit-
jançant la publicació d’avisos especials.

L’adopció de qualsevol mesura cautelar és compatible 
amb l’inici previ, simultani o posterior d’un procedi-
ment sancionador.

4. Les mesures cautelars han de ser proporcionades a la 
gravetat de les irregularitats detectades, el menys res-
trictives possible amb la lliure circulació de mercaderies 
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b) Realitzar accions o omissions que, fins i tot sense 
incomplir cap disposició, produeixin risc o dany efectiu 
per a la seguretat de les persones consumidores, si es 
realitzen per manca de les precaucions o cauteles exi-
gibles en l’activitat de la qual es tracti.

c) Incomplir les disposicions o resolucions administra-
tives sobre la prohibició de venda, comercialització o 
distribució de determinats béns o la prestació de serveis 
a certs establiments o a tipus específics de persones 
consumidores i la venda, comercialització o distribució 
d’aquells que necessiten autorització administrativa i 
no en tenen.

Article 331.2. Infraccions per alteració, adulte-
ració, frau o engany

Són infraccions per alteració, adulteració, frau o engany, 
les següents:

a) Elaborar per a la distribució, el subministrament i la 
venda de béns als quals s’ha addicionat o sostret qual-
sevol substància o element per variar-ne la composició, 
l’estructura, el pes o el volum, en detriment de llurs 
qualitats, per corregir-ne els defectes o per encobrir-ne 
la inferior qualitat, l’alteració o l’origen dels components 
utilitzats.

b) Alterar la composició de béns destinats al mercat 
respecte de les autoritzacions administratives o a les 
declaracions registrades corresponents.

c) Incomplir en qualsevol dels graons de la distribució 
de béns o en la prestació de qualsevol mena de serveis, 
les normes relatives a l’origen, la intensitat, la naturale-
sa, la qualitat, la composició, la quantitat, el pes, la mida 
i la seva presentació mitjançant envasos, etiquetes, rè-
tols, tancadures, precintes, o altres elements rellevants, 
segons escaigui, d’acord amb la normativa vigent o les 
condicions en què s’ofereixen al mercat.

d) Atorgar, fer servir o publicitar indegudament o frau-
dulentament qualsevol distintiu que per la seva aparen-
ça o configuració pugui induir a error a les persones 
consumidores.

e) Oferir béns o serveis, mitjançant publicitat o infor-
mació de qualsevol classe o tipus i per qualsevol mitjà, 
en què hom els atribueixi qualitats, característiques, 
comprovacions, certificacions o resultats que difereixin 
dels què realment tenen o poden obtenir, i fer publici-
tat de qualsevol manera que indueixi a error, engany o 
confusió o sigui susceptible d’induir a error, engany o 
confusió envers les persones a qui es dirigeix o silenciï 
dades fonamentals que impedeixin conèixer les verita-
bles característiques o naturalesa del bé o servei.

f) Anunciar béns o serveis en qualsevol mitjà publicitari 
de manera que el seu contingut es confongui amb aquell 
que és propi de la missió informativa, per la manera 
d’expressar o de difondre aquesta publicitat.

g) Incomplir les obligacions envers les persones consu-
midores assumides voluntàriament a través dels codis 
de conducta quan de qualsevol manera se n’hagi mani-
festat l’adhesió.

retat. També han de comunicar a la resta d’administra-
cions potencialment afectades aquestes irregularitats 
mitjançant els procediments establerts.

Capítol IV. Altres activitats de control

Article 324.1 Estudis i prospeccions de mercat

Les administracions competents en matèria de consum 
poden realitzar directament estudis, controls, assaigs, 
anàlisis i comprovacions sobre els béns, els serveis i 
els establiments on es comercialitzen i es presten, per 
establir estratègies d’actuació administrativa que aug-
mentin l’eficàcia de la protecció de les persones con-
sumidores.

El personal encarregat de l’activitat pot quedar eximit 
de l’obligació d’identificar-se per obtenir la informació 
necessària per a la seva tasca.

Les irregularitats que es detectin durant aquestes acti-
vitats s’han de posar immediatament en coneixement 
dels responsables perquè adoptin les mesures adients 
per corregir-les, sens perjudici de les actuacions admi-
nistratives que se’n puguin derivar.

Es pot fer publicitat d’aquestes activitats sempre que 
dels seus resultats se’n derivi una millora dels sectors 
afectats o dels interessos generals de les persones con-
sumidores.

Les entitats col·laboradores i les organitzacions de per-
sones consumidores poden realitzar, també, per encàr-
rec de l’administració, les activitats regulades en aquest 
article.

Article 324.2. Entitats col·laboradores

En l’àmbit d’acció pública de protecció i defensa de 
les persones consumidores es pot encomanar a entitats 
col·laboradores de l’administració que duguin a terme 
algunes de les activitats de control atorgades a l’admi-
nistració de consum, sota la seva supervisió.

Els tipus d’entitats, els camps d’actuació i les funcions 
que poden realitzar, seran desenvolupades per regla-
ment.

Títol III. Infraccions i sancions

Capítol I. Tipificació de les infraccions

Article 331.1. Infraccions en matèria de segure-
tat i d’incompliment de disposicions o resolucions 
administratives

Són infraccions en matèria de seguretat i en relació amb 
l’incompliment de disposicions o resolucions adminis-
tratives:

a) Incomplir les disposicions sobre seguretat dels béns i 
dels serveis posats al mercat a disposició de les persones 
consumidores.
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h) Negar-se de forma injustificada a satisfer les deman-
des de les persones consumidores i qualsevol altre tipus 
de discriminació respecte d’aquestes demandes.

i) Incrementar els preus previstos en el pressupost sense 
la conformitat expressa de la persona consumidora.

j) Incrementar els preus dels recanvis o peces que s’uti-
litzen a les reparacions o instal·lacions de béns.

k) Cobrar per mà d’obra, trasllat o visita quantitats que 
superin el doble dels costos mitjans estimats de cada 
sector.

Article 331.4. Infraccions en matèria de norma-
lització, documentació i condicions de venda i 
en matèria de subministrament o de prestació de 
serveis

Són infraccions en matèria de normalització, documen-
tació i condicions de venda i en matèria de subministra-
ment o de prestació de serveis:

a) No formalitzar les assegurances, avals o altres ga-
ranties imposades normativament en benefici de les 
persones consumidores.

b) Incomplir les disposicions relatives a la normalització 
o la classificació de béns o serveis que es comercialitzen 
o existeixen al mercat.

c) No complir les disposicions que regulen el marcatge, 
l’etiquetatge i l’envasament de productes.

d) Tenir disposats per a la venda béns amb data de con-
sum preferent sobrepassada.

e) Incomplir, en relació amb la protecció de la perso-
na consumidora, les normes relatives a documentació, 
informació o registres establerts obligatòriament per a 
l’adequat règim i funcionament de l’establiment, l’em-
presa, la instal·lació o el servei.

f) Incomplir les disposicions sobre les condicions de les 
relacions de consum, en totes les seves modalitats, així 
com les condicions de les invitacions a comprar.

g) Incomplir el règim establert sobre el lliurament i can-
vi de béns i serveis promocionals o promocionats.

h) No elaborar pressupostos quan sigui obligatori o co-
brar preus per a la seva confecció si és prohibit.

i) No lliurar a les persones consumidores el correspo-
nent resguard en el cas de dipòsit d’un bé per a qualse-
vol tipus d’intervenció o d’operació.

j) No lliurar a les persones consumidores el document 
de garantia quan la normativa així ho estableixi o co-
brar qualsevol quantitat per les reparacions que hi són 
incloses.

k) No lliurar a les persones consumidores les instruc-
cions d’ús i manteniment o qualsevol altre document 
exigit per la normativa corresponent, a l’efecte de poder 
utilitzar, ocupar, mantenir i conservar un bé.

l) No informar les persones consumidores sobre el pe-
ríode de reflexió o desistiment quan aquest sigui pre-
ceptiu d’acord amb la normativa vigent.

h) Incomplir les obligacions que es deriven de la manca 
de conformitat o de la garantia legalment establerta o 
oferta a la persona consumidora o imposar injustifica-
dament condicions, dificultats o retards en relació amb 
les obligacions que se’n deriven, fins i tot d’aquells béns 
que s’ofereixen com a premi o regal.

i) Substituir quan sigui innecessari peces en la prestació 
de serveis d’instal·lació o reparació de béns, serveis a 
domicili i d’assistència a la llar per aconseguir un aug-
ment del preu, encara que la persona consumidora hagi 
prestat el seu consentiment induït per aquell que realitza 
la prestació, la facturació de treballs no realitzats i la 
utilització de materials d’inferior qualitat a la indicada 
a la persona consumidora.

j) Posar a la disposició de les persones consumidores 
béns de naturalesa duradora sense garantir un adequat 
servei d’assistència tècnica per a la seva reparació així 
com peces de recanvi en la forma obligada o exigida, o 
no disposar-ne en els supòsits i terminis establerts per 
la normativa vigent.

k) Oferir premis o regals, si el seu cost ha repercutit 
en el preu de la transacció, es minva la qualitat o la 
quantitat de l’objecte principal de la transacció i si, de 
qualsevol altra manera, no rep la persona consumidora, 
d’una manera real i efectiva, allò que se li ha promès 
en l’oferta.

Article 331.3. Infraccions en matèria de transac-
cions comercials i en matèria de preus

Són infraccions en matèria de transaccions comercials i 
condicions tècniques de venda i en matèria de preus:

a) Incomplir les disposicions que regulen la informació 
i la publicitat dels preus dels béns i serveis.

b) Vendre béns o prestar serveis a preus superiors als 
màxims autoritzats o als legalment establerts, als preus 
comunicats o als preus anunciats.

c) Restringir o limitar la quantitat o qualitat real de les 
prestacions, o causar qualsevol mena de discriminació 
per raó de les condicions, mitjans o formes de pagament 
dels béns o serveis.

d) Realitzar pràctiques comercials deslleials ja sigui per 
acció o omissió que provoquin o puguin provocar a la 
persona consumidora un comportament econòmic que 
d’una altra manera no hauria tingut.

e) Oferir o realitzar transaccions en què s’imposi la con-
dició expressa o tàcita de comprar una quantitat mí-
nima del bé sol·licitat o altres béns o serveis diferents 
d’aquells que són objecte de la transacció, excepte que 
es tracti d’una unitat de venda o existeixi una relació 
funcional entre ells.

f) Acaparar i retirar del mercat de béns i serveis amb 
la finalitat d’incrementar-ne els preus o esperar-ne les 
elevacions o augments previsibles amb perjudici de les 
persones consumidores.

g) No lliurar la documentació contractual, la factura 
o el comprovant de la venda de béns o de la prestació 
de serveis o cobrar o incrementar el preu per aquest 
lliurament.
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b) No permetre a la inspecció l’accés a la documentació 
industrial, mercantil i comptable o de qualsevol altre 
tipus de les empreses inspeccionades.

c) Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures 
adoptades per l’administració, incloses les de caràcter 
provisional

d) Manipular, traslladar, fer desaparèixer, ocultar i 
comercialitzar o bé disposar de qualsevol manera no 
autoritzada, de les mostres dipositades reglamentària-
ment o de la mercaderia immobilitzada pels funcionaris 
competents com a mesura cautelar, així com actuar amb 
manca de diligència respecte de l’obligació de custòdia 
de la mercaderia immobilitzada.

e) Coaccionar, amenaçar, exercir represàlies o qualsevol 
altra forma de pressió al personal funcionari encarregat 
de les funcions a què fa referència aquesta Llei, o bé 
a les empreses, als particulars o a les entitats repre-
sentatives de persones consumidores i comerciants que 
hagin iniciat o pretenguin iniciar qualsevol acció legal, 
que hagin presentat una denúncia o que participin en 
procediments ja incoats.

f) Mancar la documentació reglamentària exigida, o el 
fet de portar-la defectuosament, si afecta la determina-
ció dels fets imputats o la seva qualificació.

g) Negar-se o resistir-se a subministrar fulls oficials de 
reclamació / denúncia a les persones consumidores que 
ho sol·licitin o subministrar fulls que no siguin ofici-
als.

h) Incomplir les obligacions d’atenció a les persones 
consumidores d’acord amb allò que recullen les dispo-
sicions vigents.

i) Imposar a les persones consumidores el deure a com-
parèixer personalment per exercir els seus drets o re-
alitzar cobraments, pagaments o tràmits semblants, o 
exigir la formalització d’impresos i l’aportació de dades 
innecessàries, així com obstaculitzar, impedir o difi-
cultar que les persones consumidores puguin exercir 
els seus drets.

j) Incomplir l’acord al qual s’hagi arribat amb la persona 
consumidora en el procés de mediació, així com del 
laude arbitral en el termini que s’hi estableixi, llevat 
acord de les parts.

k) Vulnerar els drets lingüístics de les persones consu-
midores o incomplir les obligacions en matèria lingüís-
tica establertes a la normativa vigent.

l) Incomplir els requisits, les obligacions o prohibicions 
establertes en aquesta Llei i en la resta de disposicions 
dictades en matèria de defensa de les persones consu-
midores

Capítol II. Qualificació de les infraccions

Article 332.1. Qualificació de les infraccions

Les infraccions que regula aquesta Llei es qualifiquen 
en lleus, greus i molt greus.

m) No disposar de fulls oficials de reclamació / denún-
cia o no anunciar-ne la seva existència.

n) No informar les persones consumidores sobre l’ho-
rari d’atenció al públic..

o) Realitzar o facturar treballs de reparació, instal·lació 
o semblants quan no hagin estat sol·licitats o autoritzats 
expressament per la persona consumidora.

p) Trametre béns o prestar serveis no sol·licitats prè-
viament pel destinatari o destinatària i enviar ofertes o 
de publicitat no sol·licitada, si comporta despeses per 
al receptor.

q) Considerar que la manca de resposta del destinatari 
d’una oferta o d’una publicitat equival a la seva accep-
tació.

Article 331.5. Infraccions per incompliment d’obli-
gacions o prohibicions contractuals legals

Són infraccions per incompliment d’obligacions o pro-
hibicions contractuals legals:

a) Incloure clàusules abusives als contractes o realitzar 
pràctiques abusives, dirigides a les persones consumi-
dores.

b) Realitzar pràctiques adreçades a excloure o reduir 
la llibertat de la persona consumidora per contractar 
qualsevol prestació.

c) Incloure als contractes clàusules o realitzar pràctiques 
d’exclusió o de limitació als drets reconeguts per la nor-
mativa vigent a les persones consumidores.

d) Incloure als contractes amb persones consumidores 
reenviaments a condicions generals o característiques 
contingudes en textos o documents que no es facilitin 
prèviament o simultàniament a la conclusió del contrac-
te o sense permetre a l’adherent una possibilitat efectiva 
de conèixer la seva existència, abast i contingut en el 
moment de la seva celebració.

e) Incloure als contractes un format, una mida de lletra 
o un contrast que no faciliti la seva lectura i comprensió 
o, en qualsevol cas, que incompleixi la normativa espe-
cífica vigent en aquesta matèria.

Article 331.6. Altres infraccions

Són infraccions també:

a) No subministrar dades o no facilitar la informació 
requerida per les autoritats competents o els seus agents 
per al compliment de les funcions d’informació, vigi-
lància, investigació, inspecció, tramitació i execució 
de les matèries a què fa referència aquesta Llei, i el 
subministrament d’informació inexacta o incompleta 
o de documentació falsa, així com impedir o dificultar 
l’accés del personal inspector als locals i dependències 
per a la realització de visites d’inspecció i control, i 
aquelles altres actuacions que comportin la negativa o 
obstrucció als serveis d’inspecció i que, en conseqüèn-
cia, impossibilitin totalment o parcial l’exercici de les 
tasques atribuïdes legalment o reglamentàriament.
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b) Haver-se comès aprofitant l’especial situació de des-
equilibri o indefensió de determinades persones consu-
midores o col·lectius especialment protegits.

c) Haver-se produït fent-se valer de situacions de neces-
sitat de determinades persones o de béns o serveis d’ús 
o consum ordinari i generalitzat.

d) Crear o originar situacions de necessitat a les perso-
nes consumidores.

e) Haver-se realitzat fent prevaldre l’infractor o infrac-
tora de la seva situació de predomini en un sector del 
mercat.

f) Quan es tracti de reincidència en infraccions greus 
sempre que no siguin alhora conseqüència de la reinci-
dència en infraccions lleus.

g) Crear una situació de desproveïment a un sector o a 
una zona de mercat.

h) Quan la quantia del benefici obtingut com a conse-
qüència directa o indirecta de la infracció superi l’im-
port màxim establert per a les sancions aplicables a les 
infraccions qualificades com a greus.

Capítol III. Sancions

Article 333.1. Classificació de les sancions

1. Les sancions aplicables a les infraccions tipificades 
en aquesta Llei són les següents:

a) Les infraccions lleus, amb una multa fins a 10.000 
euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa compresa entre 
10.001 i 100.000 euros, quantitat que es pot ultrapassar 
fins a assolir el quíntuple del valor dels béns o els ser-
veis objecte de la infracció.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa compresa 
entre 100.001 i 1.000.000 euros, quantitat que es pot 
ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor dels béns 
o els serveis objecte de la infracció.

2. En els casos previstos en aquesta Llei i com a comple-
ment de les sancions principals establertes per l’apartat 
1, es pot acordar la imposició de les sancions accessò-
ries següents:

a) Comís i destrucció de la mercaderia

b) Tancament temporal de l’empresa infractora

c) Rectificació pública

d) Publicació de la sanció

Article 333.2. Graduació de les sancions

1. Per determinar la quantia i l’extensió de la sanció dins 
dels mínims i màxims establerts cal tenir en compte les 
circumstàncies següents:

a) Circumstàncies agreujants:

– La reincidència o la reiteració en les conductes in-
fractores.

Article 332.2. Infraccions lleus

1. Les accions o omissions tipificades com a infracció 
en matèria de defensa de les persones consumidores 
tenen la qualificació inicial de lleus llevat que puguin 
ser qualificades com a greus o molt greus d’acord amb 
allò que disposen els articles següents.

2. Les infraccions que tinguin la qualificació de greus 
s’han de qualificar com a lleus si, per llur escassa entitat 
o transcendència, queda provat a l’expedient sanciona-
dor que hi ha una desproporció manifesta entre la sanció 
a imposar i els efectes de la infracció comesa.

Article 332.3. Infraccions greus

1. Tenen la qualificació de greus les infraccions tipifi-
cades a:

a) Els articles 331.1 i 331.2

b) Els apartats a) b) c) i d) de l’article 331.3

c) L’apartat a) de l’article 331.4

d) Els apartats a) b) i c) de l’article 331.5

e) Els apartats a) b) c) d) i e) de l’article 331.6

2. Les infraccions qualificades com a lleus seran qualifi-
cades com a greus quan concorri alguna de les següents 
circumstàncies:

a) Haver-les comès conscientment o deliberadament 
o per manca dels més elementals deures de diligència 
exigibles.

b) Tractar-se d’una infracció continuada o pràctica ha-
bitual.

c) Tenir una alta repercussió al mercat, de manera que 
afecti un elevat nombre de persones consumidores.

d) Que la quantia del benefici obtingut com a conse-
qüència directa o indirecta de la infracció superi l’im-
port màxim establert per a les sancions aplicables a les 
infraccions qualificades com a lleus.

e) La reincidència en la comissió d’infracció lleu.

f) Que vulneri els principis del consum responsable.

g) Les pràctiques il·lícites del mateix tipus generalitza-
des a un sector determinat.

h) El risc per a la salut o la seguretat de les persones 
consumidores, llevat que formi part del tipus infractor.

i) La utilització fraudulenta de marques o distintius ofi-
cials d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

Article 332.4. Infraccions molt greus

Les infraccions que hagin estat qualificades com a greus 
d’acord amb l’article anterior, tenen la qualificació de 
molt greus quan concorri alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Produir una alteració social greu, que origini alar-
ma o desconfiança en les persones consumidores o que 
les perjudiqui amb caràcter general en relació amb un 
sector econòmic.



21 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 603

70

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

socials o pel dret a la informació de les persones con-
sumidores. Aquesta mercaderia ha de ser destruïda si la 
seva utilització o consum constitueixen un perill per a la 
seguretat de la persona consumidora. En qualsevol cas, 
l’òrgan sancionador ha de determinar la destinació final 
que cal donar a les mercaderies comissades.

2. Les despeses que originen les operacions d’interven-
ció, dipòsit, comís, transport i destrucció de la mercade-
ria objecte de la sanció són a compte de l’infractor.

Article 333.5. Tancament o cessament de l’acti-
vitat de l’empresa infractora

1. En el cas d’infraccions qualificades de molt greus, es 
pot decretar el tancament de l’empresa, l’establiment o 
la indústria infractors, o el cessament de la seva activi-
tat, per un període màxim de cinc anys.

2. El tancament o cessament de l’activitat pot determi-
nar mesures complementàries per a la plena eficàcia de 
la decisió adoptada.

3. Aquest acord s’ha de comunicar a l’empresa sancio-
nada i s’ha de traslladar a la corporació local del terme 
on s’ubica l’esmentada empresa.

4. L’execució de l’acord de tancament ha de ser duta 
a terme per l’òrgan competent, un cop sigui ferma la 
resolució sancionadora.

Article 333.6. Restitució de quantitats percebu-
des indegudament

Independentment de les sancions a què fa referència 
aquesta Llei, l’òrgan sancionador imposarà a l’infrac-
tor l’obligació de restituir immediatament la quantitat 
percebuda indegudament, en els casos d’aplicació de 
preus superiors als autoritzats, als comunicats, als pres-
supostats o als anunciats al públic.

Article 333.7. Indemnització de danys i perjudicis 
provats

Amb independència de les sancions a què fa referència 
aquesta Llei, en el procediment sancionador pot exigir-
se a l’infractor la reposició de la situació alterada per la 
infracció al seu estat original, i si escau, la indemnit-
zació de danys i perjudicis provats causats a la persona 
consumidora que han de ser determinats per l’òrgan 
competent per imposar la sanció. En cas que l’infractor 
no compleixi voluntàriament aquesta resolució quedarà 
oberta la via judicial competent.

Article 333.8. Rectificacions públiques

En el cas d’infraccions en matèria de publicitat, l’òrgan 
competent pot exigir a l’infractor la publicació d’un 
comunicat de rectificació que es farà en les mateixes 
o semblants condicions en què es va fer l’actuació san-
cionada.

Article 333.9. Publicitat de les sancions

1. Les resolucions sancionadores poden acordar com a 
sanció accessòria, per raons d’exemplaritat i en previsió 
de futures conductes infractores, la publicació de les 
sancions imposades de conformitat amb aquesta Llei.

– L’incompliment dels advertiments o requeriments pre-
vis formulats per l’administració per a l’esmena de les 
irregularitats detectades.

– La posició rellevant en el mercat de l’infractor.

– Els afectats tinguin la consideració de col·lectius es-
pecialment protegits.

b) Circumstàncies atenuants:

– La reparació o esmena total o parcial de manera di-
ligent de les irregularitats o els perjudicis que n’han 
originat la incoació.

– La submissió dels fets a l’arbitratge de consum.

c) Circumstàncies mixtes:

– El volum de negoci amb relació als fets objecte de la 
infracció i la capacitat econòmica de l’empresa

– La quantia del benefici obtingut.

– Els danys o perjudicis causats a les persones consu-
midores.

– El nombre de persones consumidores afectades.

– El grau d’intencionalitat.

– El període de temps durant el qual s’ha comès la in-
fracció

2. Aquestes circumstàncies agreujants o atenuants no 
s’apreciaran en aquells supòsits en els quals aquesta Llei 
les hagi inclòs en el tipus infractor o hagin estat tingudes 
en compte per qualificar la gravetat de la infracció.

3. En tot cas, les sancions s’imposaran de forma que 
la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa 
per a l’infractor que el compliment de les normes in-
fringides.

Article 333.3. Reincidència i reiteració

1. Es considera reincidència quan al cometre una infrac-
ció tipificada per aquesta Llei el subjecte infractor hagi 
estat sancionat per una infracció de la mateixa natura-
lesa, mitjançant resolució ferma recaiguda dins dels 2 
anys anteriors a la comissió de la infracció.

Tenen la mateixa naturalesa les infraccions previstes en 
el mateix article del capítol I d’aquest títol.

2. Es considera reiteració quan, dins dels 2 anys an-
teriors a la comissió de la nova infracció, l’infractor 
hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma per 
la comissió d’una altra infracció de les tipificades en 
aquesta Llei o en unes altres normes en les quals el bé 
jurídic protegit siguin els interessos de les persones con-
sumidores, o condemnat executòriament per un delicte 
en el qual hagin resultat perjudicats subjectes en la seva 
condició de persones consumidores.

Article 333.4. Comís i destrucció de la mercade-
ria

1. L’autoritat a qui correspon resoldre l’expedient pot 
acordar, com a sanció accessòria, el comís de la mer-
caderia immobilitzada que impliqui risc no acceptable 
per a la salut, la seguretat, els interessos econòmics i 
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Article 334.3. Béns no identificats

Si el bé no porta les dades necessàries per identificar 
el responsable, segons allò que estableix la normativa 
vigent, són considerats responsables els qui han comer-
cialitzat el bé, llevat que demostrin la responsabilitat 
d’algun integrant de la cadena de distribució o comer-
cialització anterior.

Article 334.4. Serveis

En les infraccions comeses en la prestació de serveis, 
l’empresa o la raó social obligada a la prestació del ser-
vei, legalment o mitjançant contracte amb la persona 
consumidora, és considerada com a responsable.

Si es pot provar la manca de diligència d’un intermedi-
ari o intermediària, se’l pot considerar també respon-
sable.

Capítol V. Prescripció de les infraccions i de les 
sancions

Article 335.1. Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions a les quals fa referència aquesta Llei 
prescriuen al cap de quatre anys comptats des del dia en 
què s’ha comès la infracció o de la finalització del perío-
de de comissió si es tracta d’infraccions continuades.

2. Excepcionalment, en cas que els fets siguin totalment 
desconeguts per manca de qualsevol signe extern, el 
termini comença a computar-se des que es manifestin 
o se’n tingui coneixement.

3. Les actuacions judicials penals i la tramitació d’al-
tres procediments administratius sancionadors, quan 
impedeixin iniciar o continuar el procediment per a 
sancionar les infraccions previstes en aquesta Llei, in-
terrompen el termini de prescripció de les infraccions.

També interromp el termini de prescripció la incoació 
del procediment sancionador i qualsevol altra actuació 
que legalment comporti la interrupció.

Article 335.2. Prescripció de les sancions

Les sancions prescriuen en el termini de quatre anys 
que comença a comptar l’endemà del dia en què esde-
vingui ferma la resolució sancionadora.

Article 335.3. Prescripció de l’execució de les 
sancions

1. L’acció per exigir el pagament de les multes prescriu 
en el termini de quatre anys a partir de la fermesa de la 
resolució per la qual s’imposa la sanció.

2. L’acció de tancament dels establiments comercials 
prescriu al cap de sis mesos, comptats a partir de la 
data en què l’autoritat competent rep la comunicació 
per a l’execució de l’acord, de conformitat amb allò que 
estableix l’apartat 3 de l’article 333.5.

3. La publicació de les dades a què fa referència l’article 
333.9 prescriu en el termini de sis mesos a comptar des 

2. Aquesta publicitat ha de donar referència dels noms 
o els cognoms, la denominació o la raó social de les 
persones físiques o jurídiques responsables, la classe 
i la naturalesa de les infraccions, i la quantia de les 
sancions, i s’ha de fer mitjançant el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i els mitjans de comunicació 
social que es considerin adequats. El cost de la publi-
cació de les resolucions ha d’anar a càrrec de la persona 
o empresa sancionada.

Capítol IV. Responsabilitat per infraccions

Article 334.1 Subjectes responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades en 
aquesta Llei les persones físiques o jurídiques que per 
acció o per omissió hi han participat, amb les particu-
laritats previstes en aquest capítol.

2. Són responsables com a autors les persones físiques 
o jurídiques que cometin alguna de les infraccions ti-
pificades en aquesta Llei.

3. Quan en la cadena de producció, elaboració o comer-
cialització dels mateixos béns o serveis intervinguin 
diferents subjectes, cadascú n’és responsable de les in-
fraccions que hagi comès.

4. Són responsables solidaris les persones que cooperin 
o encobreixin la realització d’una conducta infractora.

5. Si una infracció és imputada a una persona jurídica, 
poden ésser considerades també com a responsables 
les persones que n’integren els organismes rectors o de 
direcció d’aquella.

A efectes d’aquesta Llei integren els òrgans rectors o de 
direcció aquelles persones que constin en els registres 
públics com a tals, les que hagin fet ostentació públi-
ca d’aquesta condició, o les que hagin actuat d’igual 
manera.

6. En cas d’infraccions comeses per persones jurídiques 
que s’extingeixin abans de ser sancionades, la respon-
sabilitat administrativa s’exigirà a les persones físiques 
que des dels òrgans de direcció van determinar, amb 
la seva conducta dolosa o negligent, la comissió de la 
infracció.

7. Les sancions imposades amb anterioritat a l’extin-
ció de la personalitat jurídica, si no són satisfetes en 
la liquidació, es transmeten als socis o partícips en el 
capital, els quals han de respondre mancomunadament 
i fins al límit del valor de la quota de liquidació que 
se’ls hagi adjudicat.

Article 334.2. Béns identificats

1. En les infraccions comeses en béns envasats o iden-
tificats, la firma o la raó social que figura en l’etiqueta o 
identificació es considera com a responsable, llevat que 
es demostri la falsificació o la responsabilitat d’algun 
altre integrant de la cadena de distribució o comercia-
lització.

2. El primer comercialitzador d’un bé a Catalunya en 
pot ser considerat responsable.
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els fets hagin estat recollits a l’acta corresponent o bé a 
la denúncia de l’autoritat competent.

Article 341.5. Prova

La manca de tota o d’una part de la documentació regla-
mentàriament exigida, o la portada defectuosament, si 
afecta la determinació dels fets imputats o la qualifica-
ció d’aquests, constitueix presumpció d’infracció.

L’interessat, dins el procediment, pot proposar la prova 
de la qual s’intenti valer per a la defensa del seu dret. 
En qualsevol cas, l’Administració ha d’apreciar la prova 
practicada en l’expedient sancionador, i n’ha de valorar 
el resultat en conjunt.

Article 341.6. Caducitat

El termini màxim en el qual s’ha de notificar la re-
solució expressa d’un procediment sancionador és de 
dotze mesos comptats des de la notificació de l’acord 
d’incoació, excepte en els procediments sancionadors 
abreujats, en què el termini de caducitat és de sis mesos. 
El transcurs d’aquests terminis sense que s’hagi notificat 
la resolució, produeix la caducitat de l’expedient.

La sol·licitud de realització de proves tècniques, d’anàli-
si contradictòria i l’acord pel qual es decideix la pràctica 
d’anàlisi diriment, suspenen el termini de caducitat del 
procediment fins al moment en què l’organisme com-
petent té coneixement dels resultats.

En cas que s’hagi de practicar la notificació edictal de 
qualsevol dels tràmits del procediment, els terminis pre-
vistos a l’apartat primer s’ampliaran pel temps transcor-
regut entre el primer intent de notificació i la finalització 
de la publicació al tauler d’anuncis corresponent.

Article 341.7. Òrgans competents per imposar 
sancions

Els òrgans competents per a la imposició de les sancions 
a què es refereix aquesta Llei són:

a) El Govern de la Generalitat i el conseller o consellera 
competent en matèria de consum per a les infraccions 
molt greus i per al tancament d’establiments o el cessa-
ment de la seva activitat.

b) El departament o organisme que tingui assignades 
les competències en matèria de protecció i defensa de 
les persones consumidores, per a les infraccions lleus 
i greus.

c) Els alcaldes o alcaldesses, en l’àmbit de llurs compe-
tències segons la legislació de règim local vigent, per a 
la imposició de sancions per infraccions lleus i greus, 
d’acord amb les quanties establertes. També poden im-
posar multes coercitives.

Article 341.8. Efecte de les sancions

1. La imposició de sancions comporta limitacions per 
contractar amb l’administració en els casos i condicions 
establertes a la legislació sobre contractes.

2. Així mateix, l’òrgan sancionador pot proposar a l’au-
toritat corresponent, en el cas d’infraccions molt greus 
i greus, la supressió, cancel·lació o suspensió d’ajudes 

del moment en què la resolució sancionadora que l’hagi 
acordat esdevingui ferma en via judicial.

Títol IV. Procediment

Capítol I. Procediment sancionador

Article 341.1. Inici

El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de 
les actes que han estès els serveis d’inspecció, per comu-
nicació d’una autoritat o un òrgan administratiu, o per 
denúncia formulada per les organitzacions de persones 
consumidores o pels particulars sobre algun fet o alguna 
conducta que puguin ésser constitutius d’infracció.

Si la presumpta infracció advertida és inclosa en altres 
àmbits competencials, l’òrgan actuant ha de comunicar 
al departament i als òrgans afectats els fets, amb la fi-
nalitat que puguin actuar d’acord amb llurs atribucions 
o emetre, si escau, l’informe corresponent.

En el cas que els fets que constitueixen infraccions 
d’acord amb aquesta Llei puguin ser constitutius de 
delicte, l’òrgan competent per iniciar el procediment, 
d’ofici o a instància de l’òrgan instructor del procedi-
ment, els ha de posar en coneixement de la jurisdicció 
penal. En aquest cas, quan el procediment hagi estat 
iniciat, se n’ha d’acordar la seva suspensió, fins que es 
pronunciï la resolució judicial corresponent, i pot adop-
tar les mesures cautelars oportunes mitjançant resolució 
notificada als interessats.

Article 341.2. Diligències prèvies

1. Abans de l’acord d’incoació de l’expedient sancio-
nador, es pot ordenar la pràctica de diligències prèvies 
amb la finalitat d’esbrinar les circumstàncies dels fets i 
els subjectes responsables.

En cas de presa de mostres reglamentària es pot incoar 
l’expedient amb el resultat de l’anàlisi inicial.

Reglamentàriament s’establiran els òrgans competents 
per acordar la incoació o, si s’escau, l’arxiu de les dili-
gències realitzades per la inspecció.

2. En tot cas aquestes diligències prèvies tenen caràcter 
reservat.

Article 341.3. Mesures cautelars

En els supòsits en què sigui previsible el comís de la 
mercaderia com a sanció accessòria, l’òrgan competent 
pot acordar motivadament les mesures cautelars previs-
tes a l’article 323.1 per garantir l’eficàcia de la resolució 
sens perjudici que aquesta estableixi el comís definitiu 
o deixi sense efecte les mesures ordenades.

Les mesures cautelars es mantindran fins que el comís 
definitiu sigui executiu.

Article 341.4. Procediment abreujat

En el supòsit d’infraccions que s’hagin de qualificar 
com a lleus es pot instruir un procediment sancionador 
abreujat, sempre que es tracti d’una infracció flagrant i 
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Tenint en compte les dades obtingudes, l’Agència Ca-
talana del Consum formularà i proposarà al Govern, 
cada cinc anys, les reformes que convingui introduir als 
conceptes utilitzats en aquesta Llei.

Segona. Modificació de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació de l’Agència Catalana del 
Consum

1. Es modifica l’article 12, que queda redactat de la ma-
nera següent:

Desconcentració territorial

L’Agència Catalana del Consum actua, en l’exercici dels 
seus objectius, funcions i competències, mitjançant la 
seva estructura constituïda per òrgans centrals i terri-
torials.

Disposicions transitòries

Primera. Procediments en tramitació i aplicació 
de la legislació més favorable

1. Les normes contingudes en aquesta Llei no són apli-
cables als expedients incoats abans de la seva entrada 
en vigor, sens perjudici de la seva retroactivitat sempre 
que esdevingui més favorable per al presumpte infractor 
o infractora.

2. Aquesta Llei, pel que fa a les infraccions, esdevé 
d’aplicació a aquelles comeses a partir de la seva en-
trada en vigor.

Segona. L’adaptació empresarial

En el termini de sis mesos, després de la promulgació 
d’aquesta Llei, les obligacions establertes al llibre segon 
d’aquest Codi i que no fossin previstes per l’ordenament 
jurídic vigent, seran exigibles a les empreses i les enti-
tats afectades.

Tercera. Règim transitori de les actuacions d’ins-
pecció

Mentre no es desenvolupin les previsions de la disposi-
ció final tercera apartat b d’aquesta Llei, les actuacions 
de la Inspecció s’hauran d’ajustar a allò que preveu el 
Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de 
disciplina del mercat i consum.

Quarta. Transitorietat dels òrgans sancionadors

Mentre no es desenvolupi la disposició final tercera 
apartat c d’aquesta Llei, serà d’aplicació allò que dispo-
sa el Decret 108/1997, de 29 d’abril, pel qual s’establei-
xen els òrgans competents en la imposició de sancions i 
altres mesures en matèria de defensa dels consumidors 
i dels usuaris, i en l’adopció de mesures per garantir la 
seguretat dels productes destinats al mercat, al qual es 
dóna la redacció següent:

1. Es modifica l’article 1 del Decret 108/1997, de 29 
d’abril, que queda redactat de la manera següent:

Les infraccions en matèria de defensa de les persones 
consumidores i usuàries són objecte de les sancions cor-

oficials, com ara crèdits, subvencions o desgravacions 
fiscals que tingués reconeguts o que hagués sol·licitat 
l’empresa sancionada.

Si correspon a la Generalitat atorgar una ajuda sol-
licitada per una empresa que hagi estat objecte de sanció 
ferma per infracció molt greu o greu, l’òrgan a qui cor-
respongui resoldre la sol·licitud pot denegar la concessió 
de l’ajuda, sempre que no s’hagi produït la cancel·lació 
dels antecedents.

3. Les sancions imposades, un cop esdevingudes fermes 
en la via administrativa són objecte d’execució imme-
diata. No obstant això, si una resolució que ha exhaurit 
la via administrativa és objecte de recurs administratiu, 
l’òrgan competent pot acordar la suspensió de l’acte en 
els supòsits i amb els efectes previstos per la normativa 
sobre procediment administratiu comú.

Capítol II. Multes coercitives

Article 342.1. Competència de l’Administració

Les administracions competents en matèria de con-
sum poden imposar multes coercitives, un cop fet el 
requeriment d’execució dels actes i de les resolucions 
administratives destinades al compliment del què dis-
posa aquesta Llei i les altres disposicions relatives a la 
disciplina del mercat i a la defensa dels interessos de les 
persones consumidores.

Article 342.2. Comunicació i compliment del re-
queriment

L’òrgan competent ha de comunicar per escrit el requeri-
ment a què fa referència l’article anterior, i ha d’advertir 
al seu destinatari del termini que disposa per complir-lo 
i de la quantia de la multa que, en cas d’incompliment, 
li pot ésser imposada. El termini assenyalat ha d’ésser, 
en qualsevol cas, suficient per al compliment de l’obli-
gació de què es tracta, i la multa no pot excedir els 3000 
euros o el 10% de l’import de l’obligació si aquesta és 
quantificable.

Article 342.3. Reiteració de les multes

1. Si l’Administració comprova l’incompliment d’allò 
que ha ordenat, pot reiterar les multes, amb subjecció 
al què estableix l’article anterior, per períodes de temps 
que siguin suficients per complir-ho, sense que els ter-
minis puguin ésser inferiors a l’assenyalat en el primer 
requeriment.

2. Aquestes multes són independents de les que es poden 
imposar en concepte de sanció, i hi són compatibles.

Disposicions addicionals

Primera. Informes d’avaluació

L’Agència Catalana de Consum avaluarà periòdicament 
la vigència, aplicació i execució d’aquesta Llei, d’acord 
amb la finalitat i objectius previstos a la seva exposició 
de motius.
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Disposicions finals

Primera. Política lingüística

Les referències fetes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, a la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre 
la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i 
dels usuaris, s’entendran fetes en matèria de consum a 
aquesta Llei del Codi del consum de Catalunya.

Segona. Entrada en vigor de la Llei

Aquesta Llei entrarà en vigor al cap d’1 mes d’ésser 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Tercera. Desenvolupament reglamentari

El Govern, en el termini d’un any a comptar des de 
la data d’entrada en vigor d’aquest Codi, ha d’aprovar 
el desplegament necessari per regular les matèries se-
güents:

a) El procediment de mediació, en el qual se n’han d’es-
tablir les normes relatives a l’inici, el desenvolupament 
i l’acabament, així com els efectes de la mediació en 
el consum.

b) El procediment per practicar la presa de mostres re-
glamentària i l’autoritat competent per acordar les immo-
bilitzacions cautelars i altres actuacions inspectores.

c) Els òrgans de l’Administració de la Generalitat com-
petents per incoar, instruir i resoldre els procediments 
sancionadors en matèria de defensa de les persones con-
sumidores previstos al Codi de consum, així com tam-
bé aquells que poden adoptar les mesures adients per 
garantir la seguretat dels productes destinats al mercat. 
També caldrà d’establir el procediment per dur a terme 
la indemnització de danys i perjudicis previst a l’article 
333.7 d’aquest Codi.

d) Les normes reguladores de l’organització i funci-
onament del Registre dels serveis públics de consum 
de Catalunya, de conformitat amb allò que estableix 
l’article 126.11.

e) La regulació dels requisits, la documentació i el pro-
cediment per a la inscripció i la baixa de les organit-
zacions de persones consumidores al Registre previst a 
l’article 127.3, així com els mecanismes de control.

f) El procediment per a l’atorgament i la pèrdua de la 
condició d’organització més representativa de confor-
mitat amb l’article 127.7.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del 
consumidor, així com aquelles disposicions d’igual o 
d’inferior rang que s’oposin a allò disposat en aquesta 
Llei.

responents les quals seran imposades, d’acord amb allò 
que disposen els articles següents, per:

a) Els directors o les directores dels serveis territorials 
del departament competent en matèria de consum.

b) El subdirector o la subdirectora general de Disciplina 
de Mercat de l’Agència Catalana del Consum.

c) El director o la directora de l’Agència Catalana del 
Consum.

d) El conseller o la consellera del departament compe-
tent en matèria de consum.

e) El Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Es modifica l’article 2 del Decret 108/1997, de 29 
d’abril, el qual queda redactat de la manera següent:

Correspon als directors o les directores dels serveis terri-
torials del departament competent en matèria de consum 
i al subdirector o la subdirectora general de Disciplina 
de Mercat de l’Agència Catalana del Consum:

a. Imposar les sancions per les infraccions de caràcter 
lleu.

b. Imposar multes coercitives fins a una quantia de 
1.500 euros o el 5 % de l’import de l’obligació.

3. Es modifica l’article 3 del Decret 108/1997, de 29 
d’abril, que queda redactat de la manera següent:

Correspon al director o la directora de l’Agència Catala-
na del Consum de l’Agència Catalana del Consum:

3.1 Imposar les sancions per les infraccions de caràcter 
greu.

3.2 Imposar multes coercitives fins a 3.000 euros o el 
10 % de l’import de l’obligació.

4. Es modifica l’article 4 del Decret 108/1997, de 29 
d’abril, el qual queda redactat de la manera següent:

Correspon al conseller o la consellera del departament 
competent en matèria de consum la imposició de sanci-
ons per infraccions de caràcter molt greu fins a 500.000 
euros, així com el tancament de l’empresa infractora o 
el cessament de la seva activitat.

5. Es modifica l’article 5 del Decret 108/1997, de 29 
d’abril, que queda redactat de la manera següent:

Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya la 
imposició de sancions per infraccions de caràcter molt 
greu a partir de 500.001 euros, així com el tancament de 
l’empresa infractora o el cessament de la seva activitat

Cinquena. Creació i funcionament dels serveis 
públics de consum d’abast comarcal

Les comarques que d’acord amb l’apartat tercer de l’arti-
cle 126.10, al moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
no disposin d’un servei públic de consum hauran de cre-
ar-lo i posar-lo en funcionament en un termini màxim 
de tres anys des de la seva entrada en vigor.
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13. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica

14. Certificat Consell Tècnic apartat IV sessió de 
24.11.2009

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 63571).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.12.2009.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

proposició de llei de reconeixement del 
penedès com a àrea funcional de pla-
nificació
Tram. 202-00044/08

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63655).

Coneixement: Presidència del Parlament, 16.12.2009.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 67, tinguda el dia 16.12.2009 (DSPC-P 103)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 23.09.2008.

Antecedents del Projecte de llei

Text de la disposició. Text del Projecte de Llei aprovat en 
la sessió del Govern de data 9 de desembre de 2009

1. Memòria sobre l’avantprojecte de Llei en matèria 
de Consum de Catalunya aprovada pel Govern en data 
28.1.2008

2. Memòria justificativa de 7 de febrer de 2008

3. Estudi econòmic de 7 de febrer de 2008

4. Llista de disposicions afectades i taula de vigències 

5. Estudi de concordances 

6. Informe d’avaluació de l’impacte normatiu de l’avant-
projecte i informe d’avaluació d’estimació dels efectes 
de l’aplicació de l’avantprojecte de Llei del Codi de 
Consum de Catalunya sobre l’organització, el personal 
i el pressupost de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya

7. Tràmit audiència i informació pública.

7.1 Entitats a les quals es va remetre en audiència l’Avant-
projecte de llei del Codi de consum de Catalunya.

7.2 Certificats del director de l’ACC i diligències de Re-
gistre en relació amb les entitats, organismes i persones 
que van formular observacions o al·legacions.

7.3 Certificats i diligències de Registres que acrediten 
l’exposició pública de l’Avantprojecte de llei del Codi 
de consum de Catalunya.

7.4 Al·legacions del Departaments de la Generalitat de 
Catalunya 

7.5 Al·legacions de les organitzacions amb representa-
tivitat social i d’altres entitats i empreses 

7.6 Al·legacions d’associacions i organitzacions de con-
sumidors

7.7 Al·legacions d’ens locals

7.8 Al·legacions de particulars

7.9 Respostes a les al·legacions formulades en el tràmit 
d’informació pública i audiència 

8. Informe jurídic preliminar

9. Informe interdepartamental sobre l’impacte de gènere. 
Informe de l’Institut Català de les Dones de 25.7.2008

10. Altres informes

– Informe d’impacte pressupostari de la Direcció Ge-
neral de Pressupostos de data 27.4.09

– Informe de la Direcció General de la Funció Pública 
de data 30.4.09 

– Informe de la Secretaria de la Funció Pública i Mo-
dernització de l’Administració de 19.11.2009

– Informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
de data 28.7.08 

11. Certificat de la Comissió de Govern Local (sessió 
de 16.9.2009)

12. Dictamen CTESC 
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proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 67, tinguda el dia 18.12.2009 (DSPC-P 
105)

Rebuig de les esmenes a la totalitat pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, Grup Mixt i 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 67, 
tinguda el dia 18.12.2009 (DSPC-P 105).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 06.10.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 22.12.2009 al 29.12.2009).

Finiment del termini: 30.12.2009; 9:30 hores.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 22.12.2009 al 29.12.2009).

Finiment del termini: 30.12.2009; 9:30 hores.

proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la llei 1/1995, del 16 de març, 
per la qual s’aprova el pla territorial ge-
neral de catalunya, i de l’article 12 de 
la llei 23/1983, del 21 de novembre, de 
política territorial
Tram. 202-00046/08

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63657).

Coneixement: Presidència del Parlament, 16.12.2009.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 67, tinguda el dia 16.12.2009 (DSPC-P 103)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.10.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 22.12.2009 al 29.12.2009).

Finiment del termini: 30.12.2009; 9:30 hores.
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proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una pista esportiva al ceip sagrat 
cor de solivella (conca de barberà)
Tram. 250-02367/08

Esmenes presentades
Reg. 63192 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 04.12.2009

Esmena presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 63192)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar duent a terme les actuacions de millora necessàries 
als centres educatius de la comarca de la Conca de Bar-
berà, entre les quals està prevista la construcció d’una 
pista esportiva a l’Escola Sagrat Cor, de Solivella, i a 
prioritzar-les en funció de les necessitats d’escolaritza-
ció i de la disponibilitat pressupostària.»

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre els alum-
nes amb necessitats educatives espe-
cials de montcada i reixac (vallès oc-
cidental)
Tram. 250-02340/08

Esmenes presentades
Reg. 62788 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 04.12.2009

Esmena presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 62788)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar destinant els recursos necessaris i adequats a Mont-
cada i Reixac per tal d’assolir i garantir l’objectiu que el 
sistema educatiu estigui basat en l’escola inclusiva, com 
a base per a la cohesió social i per afavorir l’èxit escolar 
i també social, d’acord amb les previsions del Pla d’ac-
ció 2008-2015 “Aprendre junts per viure junts”.»
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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

Esmenes presentades 
Reg. 63599, 63713 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 
16.12.2009 i 17.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 63599)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bertomeu 
i Bertomeu, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra presenta la següent 
esmena a la Proposta de Resolució sobre la situació cre-
ada per l’anunci de tancament del centre productiu de 
Lear a Roquetes (Baix Ebre) (NT.250-02503/08).

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De substitució del punt primer

El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocu-
pació per la desindustrialització de les Terres de l’Ebre 
que significa el tancament de la fàbrica Lear a Roquetes 
(Baix Ebre) i lamenta la que aquesta decisió hagi abo-
cat a tots els seus treballadors a l’atur en condicions de 
difícil recol·locació.

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt segon, núm. 4, apartat e)

[...] que s’estan desenvolupant, de manera que en el ter-
mini màxim de dos anys aquests projectes d’inversions, 
especialment les referents a infraestructures ferroviàri-
es, viàries, portuàries i productives, estiguin finalitzats 
o en se n’hagi iniciat l’execució, millorant les condicions 
per a futures implantacions territorials.

proposta de resolució sobre l’establi-
ment del criteri de preu final amb l’im-
post sobre el valor afegit inclòs en els 
procediments de contractació pública 
quan intervinguin licitadors exempts 
de tributació de l’impost sobre el valor 
afegit
Tram. 250-02422/08

Esmenes presentades
Reg. 63407 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 15.12.2009

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. 
63407)

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 impulsar i realitzar les actuacions necessàri-
es davant el Govern de l’Estat per tal de promoure una 
modificació normativa que resolgui la situació actual 
a l’hora d’aplicar les previsions de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i de la 
llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l’Impost 
sobre el Valor Afegit.

En particular, el Parlament insta el Govern de la Gene-
ralitat que plantegi al Govern de l’Estat l’adopció d’una 
o vàries de les següents alternatives: 

a) La modificació de la legislació de contractes del sec-
tor públic de tal manera que permeti una avaluació de 
l’element cost final entès aquest com la càrrega tribu-
tària associada a la contractació, és a dir, que permeti 
aplicar un criteri de valoració addicional a l’hora d’es-
collir l’oferta econòmicament més avantatjosa que faci 
referència a l’obligació d’abonar l’IVA quan el poder 
adjudicador no pugui deduir-se dit impost.

b) La modificació de la legislació de l’IVA en el sentit 
d’establir, o bé una exempció de caràcter exclusivament 
objectiu per als serveis socials, o bé establir, només 
per a les entitats del tercer sector, un tipus impositiu 
d’IVA zero.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió 

De modificació del punt segon, núm. 4 b)

«b) Avançar en la diversificació de l’activitat econòmica 
i productiva de la zona, enfortint el sector serveis espe-
cialment els relacionats [...]».

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió 

De modificació del punt segon, núm. 4 c)

«c) Donar suport al teixit empresarial [...]».

5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió 

De modificació del punt segon, núm. 4 d)

«d) Treballar activament per tal d’incrementar [...]»

6 Esmena núm. 6
D’addició
G. P. de Convergència i Unió 

D’addició al punt segon, núm. 4 e)

«e) Accelerar l’execució dels projectes previstos a les 
comarques de l’Ebre en l’àmbit de les infraestructures  
– desdoblament de l’eix de l’Ebre i construcció de l’Anell 
viari del Delta, entre d’altres–recerca i innovació, que 
han de millorar [...]».

7 Esmena núm. 7
D’addició
G. P. de Convergència i Unió 

D’addició al punt segon d’un núm. 4 bis)

«Retirar la tramitació del Pla Territorial de les Terres 
de l’Ebre i a deixar en vigor el pla aprovat l’any 2002 
per unanimitat en el si de l’Institut per al Desenvolupa-
ment de les comarques de l’Ebre, atès que la proposta 
limita les possibilitats de creixement de les Terres de 
l’Ebre, i a redefinir les figures del planejament i pro-
tecció consensuant-les amb els agents del territori de 
les Terres de l’Ebre» 

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De modificació del punt segon, núm. 5, apartat a)

Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern 
de l’Estat:

a) L’execució en el termini màxim de dos anys dels pro-
jectes d’obres en infraestructures previstos en els pres-
supostos de l’Estat pel 2010 i de les inversions previstes 
en els exercicis anteriors i pendents d’execució. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2009

Dolors Montserrat i Culleré Joan Bertomeu i 
Bertomeu

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63713)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que preveu l’article 145.3 del Re-
glament de la Cambra, presenten les següents esmenes 
a la 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).

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió 

De modificació del punt segon, núm. 1

«1. Presentar, en el termini de sis mesos, i a promoure 
un programa de dinamització econòmica de les Terres 
de l’Ebre, consensuat amb les forces polítiques, sindi-
cals i socials del territori garantint el seu compliment 
i control, a través del Consell Econòmic i Social de les 
Terres de l’Ebre i de l’Institut per al Desenvolupament 
de les comarques de l’Ebre.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió 

De modificació del punt segon, núm. 4 a)

«a) Reforçar el teixit econòmic [...]»
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proposta de resolució sobre la modifica-
ció de l’ordre vcp/491/2009, per la qual 
es refonen i s’actualitzen els títols, els 
diplomes i els certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de 
la secretaria de política lingüística
Tram. 250-02518/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla del parc de bombers que 
dóna cobertura a vacarisses (vallès oc-
cidental)
Tram. 250-02519/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

8 Esmena núm. 8
D’addició
G. P. de Convergència i Unió 

D’addició d’un nou apartat f) al punt segon, núm. 5

«f) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a instar el Govern de l’Estat a garantir la 
connexió de l’autovia A-68 per Catalunya (Gandesa - 
Móra d’Ebre - Falset - Reus - Tarragona).»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la creació 
d’una oficina de Treball de la generali-
tat a castelldefels (baix llobregat)
Tram. 250-02517/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.
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proposta de resolució sobre el respec-
te a les decisions del Tribunal consti-
tucional
Tram. 250-02522/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la partici-
pació de la generalitat en la candidatura 
del conjunt monumental de la seu vella 
de lleida (segrià) per a formar part del 
patrimoni de la humanitat de la unesco
Tram. 250-02523/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 63402 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Jordi Monta-
nya i Mías i Rafael López Rueda, diputats, 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 substanciada a la Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació: 

Exposició de motius

El passat 29 de maig, el Ple de l’Ajuntament de Lleida 
va aprovar el text definitiu dels Estatuts del Consorci 
del Turó de la Seu Vella, del que també forma part la 
Generalitat de Catalunya. El Consorci té com a objec-

proposta de resolució sobre la neteja 
dels llits de la riera del palà i del torrent 
del cau, a vacarisses (vallès occiden-
tal)
Tram. 250-02520/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre de trens del servei de roda-
lia de renfe amb parada a vacarisses 
(vallès occidental) i sobre la rehabilita-
ció de l’estació d’aquesta població
Tram. 250-02521/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un grup de batxillerat a l’ies pla mar-
cell, de cardedeu (vallès oriental)
Tram. 250-02524/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

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 comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que és faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne la 
qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per asso-
lir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari i en 
l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i determi-
nants que cal que de manera molt prioritària els ciuta-
dans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i per tant 
també els del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar 
en condicions de normalitat, qualitat i proximitat.

Un d’aquests municipis que ha experimentat aquest crei-
xement és el municipi de Cardedeu (Vallès Oriental). 
Algunes decisions del Govern de Catalunya no ajuden 
ni faciliten aquest objectiu de poder rebre determinats 
serveis educatius en condicions de qualitat i proximitat 
com seria desitjable. Darrerament s’ha conegut la deci-

te gestionar el conjunt monumental del Turó de la Seu 
Vella de Lleida amb la finalitat d’impulsar, coordinar i 
dirigir les actuacions urbanístiques, de recerca científi-
ca, arqueològiques, de restauració, promoció i difusió 
que s’hi duguin a terme.

L’any 2003, el Patronat de la Seu Vella, a iniciativa de 
l’Associació d’Amics de la Seu Vella, va aprovar pro-
moure la declaració com a Patrimoni Mundial per part 
de la Unesco del conjunt monumental de la Seu Vella.

En aquesta línia, el passat novembre, el Ple de l’Ajunta-
ment de Lleida va aprovar una moció perquè el Consorci 
del Turó de la Seu Vella participés de manera decidida 
en la candidatura a Patrimoni Mundial.

Per tant, aquesta iniciativa requereix també una actu-
ació directa de la Generalitat de Catalunya perquè la 
llista que proposi Catalunya al Consell de la Unesco 
sigui encapçalada pel Conjunt monumental del Turó de 
la Seu Vella. El suport ha de ser tant de caire institucio-
nal com tècnic, per tal que el projecte presentat sigui de 
suficient entitat com per superar amb èxit les Missions 
d’Avaluació.

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 Ge-
neralitat a: 

1. Participar activament en la candidatura del Conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella per ser declarat 
Patrimoni Mundial per la Unesco, fent que aquest en-
capçali la llista presentada per Catalunya al Consell del 
referit organisme.

2. Constituir un fons per iniciar els estudis de la can-
didatura del Conjunt Monumental de la Seu Vella de 
Lleida per a la seva inclusió en el Patrimoni Mundial 
de la Unesco.

Palau del Parlament de Catalunya, 9 de desembre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Montanya i Mías, 
Rafael López i Rueda

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.
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proposta de resolució sobre la cons-
trucció de la nova escola els Quatre 
vents, de canovelles (vallès oriental), 
i el millorament de les instal·lacions de 
l’escola actual
Tram. 250-02525/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

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 comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que és faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne la 
qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per asso-
lir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari i en 
l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i determi-
nants que cal que de manera molt prioritària els ciuta-
dans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i per tant 
també els del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar 
en condicions de normalitat, qualitat i proximitat. Molts 
municipis pateixen dèficits tant en serveis com en equi-
paments, ja sigui pel major nombre d’usuaris potencials 
que n’ha de poder ser beneficiaris, ja sigui pel fet que les 
instal·lacions i equipaments existents han quedat desfa-
sats i no poden oferir el servei amb els nivells òptims de 
qualitat que són recomanables i exigibles.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita incrementar i millorar els seus equi-
paments i posar al dia els actuals és el municipi de Cano-
velles (Vallès Oriental). Una de les actuacions on tothom 
coincideix que es fa necessària una actuació prioritària 
és la referida a la nova escola Els Quatre Vents.

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 en el marc de la planificació de les 
seves actuacions i la definició i concreció de les inversi-
ons en matèria d’equipaments educatius, la construcció 

sió del Departament d’Educació de no crear cap grup 
de batxillerat a l’IES Pla Marcell de Cardedeu (Vallès 
Oriental) contràriament al que estava previst i s’havia 
anunciat, i sense que respongui a cap lògica pedagògica, 
fet que ha generat la lògica protesta tant de pares com de 
la comunitat educativa pels greuges i els inconvenients 
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 en el marc de la planificació de les 
seves actuacions a crear un grup de batxillerat a l’IES 
Pla Marcell del municipi de Cardedeu (Vallès Oriental) 
tal i com estava previst inicialment.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.
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els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

Darrerament hi ha hagut manifestacions per part del 
Govern que en el sentit que en cas d’allargar-se l’au-
topista C-32, entre Palafolls i Tordera, hi podria haver 
un increment de l’import del peatge. Cal recordar que 
la comarca del Maresme ja fa molts anys està ofegada 
per peatges cars.

Val a dir que això perjudica l’economia de la comarca 
que no està precisament en els seus millors moments ja 
que té un índex d’atur dels més alts de Catalunya.

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 que en cas que es dugui a terme l’allargament de 
l’autopista C-32 entre Palafolls i Tordera, s’implementi 
una reducció o supressió del peatge per als habitants 
del Maresme, tal i com s’havia subscrit entre adminis-
tracions.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i 
Andreu, diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

i posada en funcionament de la nova escola Els Quatre 
Vents del municipi de Canovelles (Vallès Oriental).

Així mateix el Parlament de Catalunya insta al Go-
vern de la Generalitat de Catalunya a que mentre no 
sigui efectiva la construcció i posada en funcionament 
d’aquesta nova escola, es procedeixi a millorar i ampliar 
les instal·lacions de l’escola existent per tal de poder 
desenvolupar en condicions de normalitat i seguretat 
les seves activitats.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la reducció 
o la supressió del peatge per als habi-
tants del maresme en el cas que es per-
llongui l’autopista c-32 entre palafolls 
i Tordera
Tram. 250-02526/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
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És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a mantenir 
i donar compliment al conveni signat el 5 de novembre 
de 2003 per tal de realitzar les obres de rehabilitació 
de l’edifici del celler de la Cooperativa de Rocafort de 
Queralt.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la subs-
cripció d’un conveni amb l’ajuntament 
de solivella per a construir una pista po-
liesportiva coberta al ceip sagrat cor, 
de solivella (conca de barberà)
Tram. 250-02528/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 

proposta de resolució sobre el compli-
ment del conveni per a la rehabilitació 
de l’edifici del celler de la cooperativa 
agrícola de rocafort de Queralt (conca 
de barberà)
Tram. 250-02527/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

Atès el deteriorament físic i l’envelliment progressiu del 
patrimoni arquitectònic i dels nuclis antics de les ciutats 
i viles de Catalunya, a fi d’aturar-ne la degradació arqui-
tectònica i urbanística, així com la pèrdua dels valors 
històrics i culturals, l’any 2003 el Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques va signar un seguit de 
convenis amb Ajuntaments en els quals es comprometia 
a cofinançar tot un seguit d’actuacions.

El 5 de novembre de 2003 es signà el «Conveni entre 
el Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, la Cooperativa Agrícola de Rocafort de Queralt, 
i l’Ajuntament de Rocafort de Queralt per a les obres 
de rehabilitació de l’edifici del celler de la cooperativa». 
Aquest conveni contemplava que l’Institut Català del Sòl 
(INCASOL), com a empresa adscrita al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, havia de realitzar 
la gestió econòmica, administrativa i patrimonial i la 
supervisió de les obres en compliment dels encàrrecs 
que li encomanés aquest Departament, a través de la 
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

Aquest mateix conveni recollia un acord de finançament 
d’aquestes obres. Concretament, fixava que del total del 
cost de 181.177,38 euros, 90.588,69 euros els aportaria 
l’INCASOL i els restants 90.588,69 euros els aportaria 
la Cooperativa Agrícola.

La realització d’aquestes obres encara no han estat re-
alitzades atès que s’ha hagut de redactar i fer moltes 
modificacions del projecte executiu recollint les aporta-
cions del Departament de Cultura de la Generalitat.

Fa pocs mesos l’INCASOL ha comunicat al president de 
la Cooperativa Agrícola de Rocafort de Queralt que no 
assumirà les despeses de finançament contemplades en 
el conveni esmentat, tot i que aquestes despeses estaven 
previstes en exercicis pressupostaris.
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es administracions acordin, en relació a la construc-
ció d’una pista poliesportiva coberta en el marc de les 
obres d’ampliació i rehabilitació del CEIP sagrat Cor 
de Solivella.

2. Iniciar els tràmits i gestions oportunes per tal de dur 
a terme la subscripció de l’esmentat conveni abans de 
finalitzar l’any 2009.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P de CiU; Dolors 
Batalla i Nogués, diputada del G.P de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de reforma i ampliació del ceip 
sagrat cor, de solivella (conca de bar-
berà)
Tram. 250-02529/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63516 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

El Departament d’Educació té previst la realització 
d’unes obres d’ampliació i rehabilitació del CEIP Sagrat 
Cor de Solivella. El 19 de desembre de 2007 l’Ajunta-
ment de Solivella va proposar, per escrit, al Departa-
ment d’Educació la subscripció d’un conveni entre les 
dues administracions amb la finalitat d’aconseguir una 
instal·lació més amplia i millor en aquest municipi. En 
l’escrit de data 19 de desembre de 2007, l’Ajuntament 
exposa quin seria l’objecte del conveni i les raons que 
el motiven a fer aquesta proposta.

Tal com diu l’escrit, atès que ja existeix una pista po-
liesportiva descoberta i que l’Ajuntament pretén cons-
truir-ne una altra, si el Departament d’Educació porta 
a terme la construcció d’una pista descoberta, tal com 
contempla el projecte redactat per l’arquitecte Alejandro 
Falcones de Sierra, el municipi es podria trobar que en 
un mateix complex es doni cabuda a tres pistes poli-
esportives, totes elles descobertes, on els seus usuaris 
serien pràcticament els mateixos.

És per tot això que l’Ajuntament va proposar al Departa-
ment d’Educació que es dugués a terme una inversió per 
fer una pista poliesportiva coberta amb cofinançament 
per part de les dues administracions. Concretament, 
l’Ajuntament va proposar «la subscripció d’un conveni 
entre l’Ajuntament de Solivella i el Departament d’Edu-
cació amb la finalitat d’aprofitar els recursos econòmics 
d’ambdues administracions per tal de que el departa-
ment inverteixi els diners destinats en la construcció 
de la pista poliesportiva projectada, o en tot cas, el cost 
corresponent a una pista d’uns 800 m2, dins el projec-
te de construcció de local o sala polivalent que pretén 
construir l’Ajuntament de Solivella,...»

Tal com diu l’escrit «la citada construcció seria bastida a 
continuació del darrer edifici de l’ampliació del col·legi, 
el qual hi quedaria connectat perquè els alumnes fessin 
ús d’aquesta instal·lació de forma directa des de dins de 
les aules o passadís de connexió», d’aquesta manera el 
municipi podria comptar amb una pista poliesportiva 
coberta on, a més de realitzar-hi les activitats del centre 
escolar, podria també utilitzar-se per a altres actes i 
donar-li un major ús social.

Aquesta proposta també resoldria la precària situació 
en la que, sovint, es troben els alumnes del centre i el 
mestre de gimnàstica, atès que, en l’actualitat, quan el 
temps impedeix la pràctica de l’esport a la pista des-
coberta, han de fer les classes en una de les sales de 
l’edifici cultural.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Efectuar la subscripció del conveni proposat per 
l’Ajuntament de Solivella, amb els termes que ambdu-
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre l’adjudica-
ció i l’execució de les obres de cons-
trucció del ceip les comes, a rodonyà 
(alt camp)
Tram. 250-02530/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

En el municipi de Rodonyà, de la comarca de l’Alt 
Camp, es realitza l’activitat escolar en unes condicions 
molt precàries. Des de fa temps l’Ajuntament s’ha posat 
en contacte amb el Departament d’Educació per tal de 
donar resposta als dèficits actuals de les instal·lacions 
escolars d’aquest municipi i, fins el moment, el Depar-
tament encara no ha donat una resposta satisfactòria per 
resoldre aquests dèficits.

El centre escolar de Rodonyà dona servei també a apro-
ximadament entre 40 i 50 alumnes que provenen del 
municipi de Montferri i la urbanització l’Alzineta atesa 
la manca d’un centre educatiu en aquest municipi. El 
nombre d’alumnes escolaritzats va creixent i s’ha arri-
bat ja a una situació crítica. Actualment hi ha diversos 
mòduls prefabricats atès el dèficit de les instal·lacions 
que no cobreixen les necessitats del centre per poder 
prestar els serveis educatius en condicions dignes per 
als alumnes.

L’Ajuntament de Rodonyà, conscient de les dificultats 
econòmiques actuals, ha comunicat al Departament 
d’Educació la possibilitat de realitzar un conveni amb 
l’objectiu de reduir el cost de la inversió per a un CEIP. 

Exposició de motius

El Departament d’Educació té prevista la realització 
d’unes obres d’ampliació i rehabilitació del CEIP Sagrat 
Cor de Solivella, el projecte de reforma i ampliació del 
qual és redactat per l’arquitecte Alejandro Falcones de 
Sierra. L’execució d’aquestes obres estan pendent des 
de l’exercici 2007.

L’any 2001 el Departament d’Ensenyament feu una am-
pliació consistent en una aula polivalent, però que a la 
pràctica, una vegada construïda es destinà a parvulari 
atenent a l’augment de la matrícula. Actualment, un 
doble mòdul que dona servei a una aula de parvulari i 
l’altra es destina a menjador, tot motivat per la matrícula 
de 66 alumnes, nombre que està anant i anirà en aug-
ment els propers anys. Aquest CEIP a més, és la seu de 
la Zona escolar rural (ZER) Conca de Barberà. És per 
tot això que l’Ajuntament té molt interès en la realització 
de les obres de reforma i ampliació que resten pendents 
i així ho ha manifestat en reiterades ocasions.

En resposta a la carta enviada per l’Ajuntament de So-
livella sol·licitant l’execució d’aquesta inversió el més 
aviat possible, el delegat del Govern de la Generalitat 
a Tarragona, senyor Xavier Sabaté, va respondre per 
escrit que el projecte ja estava acabat i que atès la con-
juntura econòmica del moment s’havia modificat subs-
tancialment la planificació del Govern de la Generalitat 
per l’exercici 2008 i el 2009. En aquesta mateixa carta, 
el delegat del Govern explicava que a principis de 2009 
seria el moment on ja es podria concretar el calendari 
de l’obra del CEIP Sagrat Cor.

Atès que ja ens trobem en l’últim trimestre del 2009 i 
l’Ajuntament encara no ha tingut cap resposta del De-
partament d’Educació i que és imprescindible la realit-
zació de l’esmentada obra per motius ja esmentats.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a licitar i a iniciar les obres de reforma i amplia-
ció del CEIP Sagrat Cor - ZER (Zona escolar rural) a 
Solivella amb caràcter immediat.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.
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proposta de resolució sobre la incor-
poració de les mascaretes amb filtre de 
carbó activat a la cartera de productes 
sanitaris finançats per la sanitat públi-
ca
Tram. 250-02531/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Assumpció Laïlla 
i Jou, i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús del que 
disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
les mascaretes amb filtre de carbó activat a la 
cartera de productes sanitaris finançats pel Sis-
tema Sanitari Públic.

Exposició de motius

La Síndrome de la Sensibilitat Química Múltiple és una 
patologia que es manifesta a partir de la reacció corpo-
ral anòmala a estímuls químics o altres, que produeixen 
una afectació multisistèmica de la persona, manifestant-
se mitjançant mals de cap recurrents, depressió, insom-
ni, alteracions de la tensió arterial, nàusees i vòmits, 
problemes respiratoris i altres.

La Sensibilitat Química Múltiple sol iniciar-se per un 
primer contacte agut i greu a algun producte químic 
en un període de temps curt. A partir d’aquest primer 
contacte, l’organisme desenvolupa una intolerància forta 
a algunes substàncies, fins el punt que moltes de les 
persones que pateixen aquesta malaltia han de recórrer 
a l’ús continuat i habitual de mascaretes amb filtre, per 
minimitzar l’afectació de la reacció davant petites dosis 
de diferents substàncies –per elles tòxiques–. Aquestes 
mascaretes amb filtre de carbó activat que milloren la 
qualitat de vida d’aquestes persones suposen un cost 
econòmic elevat, continuat i inevitable per a les perso-
nes afectades de Sensibilitat Química Múltiple.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar al Ministerio de Sanidad y Consu-
mo que inclogui dins la cartera de productes sanitaris 

Concretament, l’Ajuntament està disposat a facilitar l’ús 
de dues pistes esportives existents, una de futbol - sala i 
una de bàsquet per tal que aquestes siguin d’ús exclusiu 
del centre durant l’horari escolar i evitar així la necessi-
tat de construir les pistes esportives que correspondria 
al nou CEIP.

Actualment, l’Ajuntament es troba en disposició d’efec-
tuar la cessió dels terrenys per la construcció del nou 
CEIP Les Comes.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prioritzar l’adjudicació i execució de les obres 
de construcció del CEIP Les Comes de Rodonyà de 
forma urgent per garantir que la feina docent pugui rea-
litzar-se en condicions dignes el més aviat possible.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.
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tectòniques, encara restem lluny d’assolir el nivell de 
normalitat que caldria.

En aquest sentit, s’ha evidenciat que un seguit d’edificis 
públics de la Generalitat, posen de manifest mancances 
que caldria regular i solucionar.

Així, caldria arranjar la rampa d’accés al Centre d’Aten-
ció Primària de la plaça Penedès o bé els taulells d’aten-
ció al públic que en alguns casos supera l’alçada regu-
lada.

Cal tenir present també totes aquelles casuístiques que 
es donen a l’Hospital del Penedès que requereixin d’una 
adequada accessibilitat per a les persones amb disca-
pacitats.

Val a dir que d’altres edificis de titularitat pública del 
municipi, com el de la Tresoreria de la Seguretat Social, 
tampoc reuneixen els requisits de supressió de barreres 
arquitectòniques.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Dur a terme les actuacions necessàries per tal de 
suprimir les barreres arquitectòniques que afectin a 
serveis i instal·lacions de la pròpia Generalitat a Vila-
franca del Penedès, especialment pel que fa al Centre 
d’Atenció Primària de la plaça del Penedès i l’Hospital 
del Penedès.

2. Dur a terme les gestions necessàries davant d’altres 
administracions per tal que els edificis i instal·lacions 
de la seva titularitat, procedeixin també a la supressió 
de barreres arquitectòniques.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

econòmicament finançats pel Sistema Públic, les mas-
caretes amb filtres de carbó activat.

Palau de Parlament, 1 de desembre 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la supres-
sió de les barreres arquitectòniques de 
les instal·lacions de titularitat pública a 
vilafranca del penedès (alt penedès)
Tram. 250-02532/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigra-
ció

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i Pu-
jadó, 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

Un treball dut a terme per persones discapacitades de 
l’Alt Penedès ha posat de manifest que malgrat els aven-
ços en el camp de la supressió de les barreres arqui-
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És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en relació al CEIP Dolors Piera, de Vilafranca 
del Penedès, a dur a terme les actuacions necessàries 
per a eliminar els sorolls causats pel pas dels trens de 
rodalies / mercaderies i de l’AVE, introduint elements 
com el doble vidre a les finestres, mampares aïllants i 
altres elements de manera que s’evitin els perjudicis que 
provoquen aquests sorolls.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la signa-
tura d’un conveni amb l’ajuntament de 
vilafranca del penedès (alt penedès) 
per a concertar places públiques de re-
sidència per a la gent gran
Tram. 250-02534/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63521 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigració

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i Pu-
jadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre l’aïllament 
acústic contra els sorolls causats pel 
pas dels trens del ceip dolors piera de 
vilafranca del penedès (alt penedès)
Tram. 250-02533/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i Pu-
jadó, 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 CEIP Dolors Piera està situat al barri de la Girada 
de Vilafranca del Penedès i més en concret a tocar de 
les vies del tren, tant de rodalies/mercaderies com de 
l’AVE al pas per la vila.

S’ha pogut comprovar pels pares dels alumnes del cen-
tre que el pas d’aquests trens provoquen sorolls al llarg 
de tot el dia que impossibiliten seguir una conversa nor-
mal en el moment que passen els trens –cada 10, 15 o 
20 minuts segons la seva tipologia.

Això comporta que es trenqui el ritme i la concentració 
dels alumnes de les aules ubicades al sector de l’escola 
proper a les vies amb el consegüent estrès que pot pro-
vocar tant als alumnes com al mateix professorat.

Un grup de pares d’alumnes ha fet un seguit de propos-
tes al Departament d’Educació de la Generalitat, i les 
ha exposat al consell escolar, per tal d’evitar d’immediat 
els efectes dels sorolls habilitant unes aules buides que 
hi ha en aquests moments, més allunyades de les actu-
als. Aquesta es podria apuntar com una actuació a curt 
termini pensant que en el futur caldria habilitar altres 
elements que aïllessin el soroll.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la retola-
ció en català de la línia ferroviària entre 
lleida i la pobla de segur
Tram. 250-02535/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63522 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Josep Rull i 
Andreu, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Des de l’1 de gener de l’any 2005, la Generalitat de 
Catalunya és titular de la línia ferroviària Lleida - la 
Pobla de Segur.

L’objectiu del traspàs de la titularitat era el fet d’acon-
seguir revitalitzar aquesta línia ferroviària millorant la 
infraestructura, augmentant el nombre d’usuaris i apli-
cant un nou model de gestió.

Com sigui que també un dels objectius d’un govern ha 
de ser la normalització lingüística del país.

Com sigui que els rètols de l’exterior dels trens de la 
línia ferroviària esmentada només figuren en llengua 
castellana.

Com sigui que el rètol interior on hi figura la informació 
que aquests trens pertanyen a regionales, només s’espe-
cifica en llengua castellana.

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 de la Ge-
neralitat que els rètols dels trens de la línia ferroviària 

146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

Vilafranca del Penedès disposarà de l’antic edifici que 
havia acollit les dependències de l’INCAVI i que ara és 
objecte de debat pel que fa al seu ús en el futur.

Un dels projectes que, en aquests moments, està sobre 
la taula del debat assumit pels diferents grups polítics, 
veïns i fins i tot per una plataforma ciutadana que s’ha 
creat especifica per aquesta qüestió, és construir-hi una 
residència per a gent gran.

Segons les dades de què disposa l’Ajuntament de Vi-
lafranca, la viabilitat d’aquest projecte topa amb l’in-
convenient que l’Alt Penedès, segons el Govern de la 
Generalitat, disposa d’una ràtio de places públiques 
concertades per residències per a gent gran de 3’60%, 
quan l’objectiu de la Generalitat per al 2012, és assolir 
una ràtio del 2,37% a tot Catalunya.

Aquest fet dificulta la viabilitat d’aquest projecte.

Si el Govern de la Generalitat no concedeix noves pla-
ces, hauria d’ésser l’Ajuntament qui hauria d’assumir el 
cost total de la construcció d’aquest equipament cosa 
que repercutiria negativament en l’usuari que hauria de 
pagar un preu molt més elevat que podríem xifrar en 
uns 2.000 euros al mes.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a consensuar i signar un conveni amb l’Ajunta-
ment de Vilafranca del Penedès en el qual es concreti 
la concertació d’un mínim de 100 places públiques de 
residència per gent gran al municipi.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.



21 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 603

92

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

ons d’euros per sufragar el cost dels lloguers d’oficines 
i magatzems de la demarcació de Lleida.

L’any 2007, la Generalitat de Catalunya va signar una 
permuta amb l’ajuntament de Lleida on es feia propi-
etària de l’edifici de l’antiga escola de Magisteri de la 
ciutat.

L’objectiu d’aquesta permuta era reduir en bona part la 
despesa en lloguers, construint una seu unificada d’una 
bona part de les dependències de la Generalitat.

Tot i que d’ençà l’any 2007 no s’ha realitzat cap obra 
en l’edifici, la Generalitat va anunciar que l’any 2009 se 
n’executaria la seva demolició així com també s’encar-
regaria la redacció del projecte de la nova seu.

Tot i l’anunci la demolició no s’ha realitzat i el projecte 
s’ha ajornat sine die.

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 realitzar 
durant l’any 2010 la demolició de l’edifici de l’antiga 
escola de Magisteri de la ciutat de Lleida i a encarregar 
la redacció del projecte de la nova seu dels diferents 
departaments de la Generalitat a la capital del Segrià.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

Lleida - la Pobla de Segur, estiguin almenys en català, 
la llengua pròpia de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU, 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.12.2009 al 15.01.2010).

Finiment del termini: 18.01.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2009.

proposta de resolució sobre la demo-
lició de l’antiga escola de magisteri de 
lleida (segrià) i l’encàrrec del projecte 
d’una nova seu
Tram. 250-02536/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63523 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, i Marta Alòs i Lòpez, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent Proposta de 
resolució

Exposició de motius

Segons el pressupost d’enguany presentat pel Govern de 
Catalunya, la Generalitat destinarà al voltant d’1,4 mili-
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4 Esmena núm. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició al punt 2

[...] mes de juliol. En aquest sentit el Govern de la Gene-
ralitat, presentarà el projecte de llei de modificació de la 
Llei 18/2005, d’Equipaments Comercials al Parlament 
de Catalunya en un termini no superior a 30 dies. 

Palau del Parlament de Catalunya, 15 de desembre de 2009

Dolors Montserrat i Culleré Rafael Luna i Vivas

3.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre l’aplicació de la directiva 
relativa a la liberalització de la prestació 
de serveis
Tram. 302-00205/08

Esmenes presentades
Reg. 63597 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 63597)

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna 
i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò 
que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cambra 
presenta la següent esmena a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la directi-
va relativa a la liberalització de la prestació de serveis 
(302-00205/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició al punt 1

[...] manca de voluntat i diligència [...]

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició al punt 1

[...] en el Mercat Interior que són en tot cas compati-
bles 

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició al punt 1

[...] amb el sector comercial i en especial dins el propi 
Govern.
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caserna de la Guàrdia Civil per a destinar-los a ús social 
–carta dirigida al vicepresident del govern (22/10/01); 
carta dirigida a la consellera de Justícia (28/01/03); 
carta dirigida al director general de la Guàrdia Civil 
(20/03/03).

El Parlament de Catalunya va aprovar al juny de 2004 
una Resolució amb l’objectiu d’aconseguir que la Ge-
neralitat «faci les gestions necessàries perquè el govern 
central desafecti la caserna de la Guàrdia Civil de Ri-
poll i així pugui dedicar-se a la promoció d’habitatge 
protegit.»

El secretari d’Habitatge, tramet un escrit a l’alcaldessa 
de Ripoll, comunicant-li la voluntat de fer una proposta 
marc dirigida al Ministeri de l’Interior, per a l’adquisi-
ció de les casernes, que amb el desplegament dels Mos-
sos d’Esquadra a Catalunya, han quedat buides (març 
2005).

La Generalitat de Catalunya, posteriorment, ha realit-
zat gestions amb el Ministeri de l’Interior i la Guàrdia 
Civil perquè la caserna sigui desafectada. Aquesta no 
ha estat mai inclosa en el llistat de casernes a vendre 
facilitat pel propi Ministeri, possiblement per estar, en 
part, ocupada.

D’acord amb les dades facilitades per l’Ajuntament de 
Ripoll, hi ha 5 habitatges ocupats del total de 23 que té 
l’edifici. Segons el POUM de Ripoll, la parcel·la de la 
caserna està qualificada com a equipament per habitat-
ges dotacionals i l’Ajuntament està molt interessat en 
que es puguin destinar a aquesta finalitat.

Al mes de febrer de 2009, la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil va tramitar davant l’Ajun-
tament un projecte per rehabilitar 20 dels 23 habitatges 
i els baixos per ubicar-hi oficines. El projecte preveu 
reformar banys, cuines i instal·lacions. Actualment 
s’estan portant a terme les obres de rehabilitació dels 
habitatges buits, d’acord amb la llicència concedida per 
l’Ajuntament, que condicionava entre d’altres aspectes 
la implantació d’ascensor.

A la vista de que el Ministeri de l’Interior no ha donat 
resposta afirmativa a les demandes realitzades per la 
Generalitat per a la desafectació i cessió de les antigues 
casernes de la Guàrdia Civil, la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge ha tramès una carta al Mi-
nisteri de l’Interior en la qual s’ofereix la col·laboració 
de la Generalitat per incorporar aquests habitatges a 
qualsevol de les Xarxes de Lloguer Social, que tant 
l’empresa pública, Administració, Promoció i Gestió SA 
(ADIGSA) com la Oficina Local d’Habitatge de Ripoll 
tenen en funcionament, a l’empara del que disposa la 
Disposició addicional quarta del RDL 2/2008, de 20 de 
juny, pel que se aprova el text refós de la llei del sòl.

D’aquesta manera el Ministeri de l’Interior manté la 
titularitat de l’edifici i al mateix temps es pot donar res-
posta a la demanda d’habitatges socials del municipi.

Barcelona, 9 de desembre de 2009

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

4. INFORMACIó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
477/viii, sobre la desafectació de la ca-
serna de la guàrdia civil de ripoll
Tram. 290-00421/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63430 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 15.12.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00421/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 477/VIII, 
sobre la desafectació de la caserna de la Guàrdia Civil 
de Ripoll.

Comissió Competent :Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge

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 477/VIII, sobre la desafec-
tació de la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll (núm. 
tram. 290-00421/08), us informo del següent: 

Resolució: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de les actuacions dutes a terme per a la mobilització de 
patrimonis públics de sòl per a l’habitatge, a continuar 
les gestions amb el Govern de l’Estat destinades a desa-
fectar la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll i a recla-
mar-ne la cessió a l’Ajuntament per a poder-la destinar 
a la construcció d’habitatge protegit de lloguer i a altres 
usos socials, a fi de donar compliment a la Proposició 
no de llei per a l’elaboració d’un mapa d’usos dels béns 
immobles dels ministeris de Defensa i de l’Interior i dels 
criteris de cessió a altres administracions perquè siguin 
destinats a la construcció d’habitatges protegits i altres 
equipaments socials o culturals (161/000641), aprovada 
per la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats 
en sessió del 25 d’abril de 2006, i a la legislació vigent

Compliment: 

El Ple de l’ajuntament de Ripoll va aprovar, al maig del 
2001, una moció per a demanar al Ministeri de l’Interi-
or, el traspàs de la titularitat dels terrenys ocupats per la 
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degat per l’ONG Peace Boat, amb seu central al Japó. 
Com a part integrant d’aquest viatge, 102 Hibakusha 
van fer escala en uns 20 països arreu del món, inclòs el 
port de Barcelona, on van presentar el seu testimoni i 
experiència personal del bombardeig.

Xarxa d’Alcaldes per la Pau: 

L’Oficina també ha donat suport a la Xarxa d’Alcaldes 
per la Pau, formada per ciutats de tot el món que han 
expressat formalment el seu suport al programa a favor 
del desarmament nuclear que l’alcalde d’Hiroshima, 
Takeshi Araki, va anunciar el 1982. A data d’avui, la 
Xarxa compta amb la participació de 3.241 ciutats de 
134 països diferents. La Xarxa està reconeguda amb 
l’estatut consultiu davant el Consell Econòmic i Social 
de les Nacions Unides. Recentment, el 3 de novembre 
de 2009, el director de l’Oficina va intervenir en la inau-
guració de la conferència de la Xarxa d’Alcaldes per la 
Pau que es va celebrar a Granollers i també va participar 
en una de les taules rodones.

Barcelona, 10 de desembre de 2009 

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

control del compliment de la resolució 
538/viii, sobre el respecte i la defensa 
dels drets humans a colòmbia
Tram. 290-00478/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63472 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 15.12.2009

A la mesa de la comissió

Núm. iniciativa: 290-00478/08

Títol: Control del compliment de la resolució 538/VIII, 
sobre el respecte i la defensa dels drets humans a Co-
lòmbia

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe 
de compliment de la Resolució 538/VIII, que instava el 
Govern de la Generalitat a: 

a) Insistir en una solució política negociada del conflicte 
armat intern a Colòmbia, basada en el diàleg entre les 
parts. La solució militar no representa cap opció de fu-
tur, perquè només serveix per a augmentar els nivells de 
violència i les violacions contínues dels drets humans.

b) Dur a terme les gestions necessàries davant del Go-
vern de l’Estat perquè demani al Govern de Colòm-
bia, per mitjà dels mecanismes corresponents, que es 
respecti la legitimitat del treball dels defensors dels 
drets humans i dels líders socials (sindicalistes, page-

control del compliment de la resolu-
ció 497/viii, sobre l’adhesió a la campa-
nya de peace boat «viatge global per 
un món sense armes nuclears» i sobre 
l’impuls al desarmament nuclear
Tram. 290-00441/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63473 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 15.12.2009

A la mesa de la comissió

Núm. iniciativa: 290-00441/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 497/VIII, 
sobre l’adhesió a la campanya de Peace Boat «Viatge 
global per un món sense armes nuclears» i sobre l’im-
puls al desarmament nuclear

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet l’informe 
de compliment de la Resolució 497/VIII, que insta el 
Govern de la Generalitat a què, tant en la seva actuació 
exterior com davant del Govern de l’Estat, impulsi i 
afavoreixi d’una manera activa que: 

– Els estats amb armes nuclears signants del Tractat 
de no-proliferació d’armes nuclears (TNP) duguin a la 
pràctica els compromisos contrets en aquest tractat i co-
mencin un procés de reducció de llur arsenal nuclear.

– L’Índia i el Pakistan, estats que reconeixen posseir ar-
mes nuclears, i també Israel i Corea del Nord, dels quals 
se sospita que en posseeixen, s’adhereixin al TNP.

– En les instàncies intergovernamentals com l’Organit-
zació de les Nacions Unides (ONU), l’Organització del 
Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) o la Unió Europea 
(UE), s’assumeixi activament el compromís d’avançar 
cap al desarmament nuclear multilateral.

El Departament d’Interior, Relacions Institucional i Par-
ticipació, mitjançant l’Oficina de Promoció de la Pau i 
dels Drets humans, ha dut a terme algunes actuacions 
relacionades tant amb la campanya de Peace Boat com 
en l’àmbit del desarmament nuclear d’abast més general. 
Es poden destacar les següents: 

Col·laboració amb la campanya del Peace Boat: 

El 20 d’octubre de 2008, el director de l’Oficina de 
Promoció de la Pau es va reunir amb una delegació 
d’Hibakusha (supervivents de les bombes atòmiques 
d’Hiroshima i Nagasaki). A més, l’11 de novembre del 
mateix any, el director va parlar, en representació del 
govern de la Generalitat de Catalunya, a la recepció que 
es va organitzar en motiu de la visita de Peace Boat a 
Barcelona. Aquesta visita s’incloïa en el marc del «Vi-
atge Global per un Món Lliure d’Armes Nuclears» en-
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sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de política cultural amb el 
conseller de cultura i mitjans audiovi-
suals sobre la impossibilitat d’arribar a 
un acord amb els propietaris del fons 
centelles
Tram. 354-00296/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
63198).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Cultural, 
sessió del 11.12.2009.

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió d’economia, finances i pres-
supost amb el conseller d’economia i 
finances sobre les modificacions del 
pla de l’energia 2006-2015
Tram. 354-00297/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Antoni Fernández Tei-
xidó, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63261).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, sessió del 15.12.2009.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

sos, indígenes, afrocolombians, dones, estudiants, entre 
d’altres).

c) A sol·licitar al Govern de l’Estat que demani a l’Estat 
colombià que compleixi les normes internacionals en 
matèria de drets humans.

He tramés una carta al Ministre d’Assumptes Exteriors 
i Cooperació informant-lo del contingut de la Resolució 
aprovada al Parlament de Catalunya per al seu coneixe-
ment i ateses les seves competències en la matèria. A 
l’annex hi consta una còpia de l’esmentada carta.

Barcelona, 10 de desembre de 2009 

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de benestar i informació amb 
la consellera d’acció social i ciutadania 
sobre la situació de col·lapse del siste-
ma de protecció a la infància
Tram. 354-00295/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62656).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar i Immi-
gració, sessió del 16.12.2009.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

proposta de compareixença de mari-
na espinosa de castro amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 352-01911/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 60 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 
693).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 60 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 
693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. , 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C ).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).
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sol·licitud de compareixença de sergi 
centelles i octavi centelles, propieta-
ris del fons centelles, per a explicar la 
impossibilitat d’arribar a un acord amb 
el govern
Tram. 356-00547/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 63199).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 11.12.2009.

sol·licitud de compareixença del presi-
dent del consell assessor de contin-
guts i de programació de la corporació 
catalana de mitjans audiovisuals davant 
la comissió de control de l’actuació de 
la corporació catalana de mitjans au-
diovisuals perquè informi sobre el seu 
pla de treball
Tram. 356-00550/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Joan Ferran i Serafi-
ni, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
63530).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, sessió del 16.12.2009.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’associació de difusió so-
cial i cultural el petit da vinci davant la 
comissió de benestar i immigració per-
què expliquin els objectius de l’entitat
Tram. 356-00544/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Mixt 
(reg. 62862).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 16.12.2009.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

compareixença d’una representació de 
la federació catalana de municipis amb 
relació al projecte de llei del consell de 
governs locals
Tram. 353-00723/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació 
de l’associació catalana de municipis 
i comarques i del president del fòrum 
comarcal de l’associació catalana de 
municipis i comarques amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00724/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
l’associació de micropobles de catalu-
nya amb relació al projecte de llei del 
consell de governs locals
Tram. 353-00725/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

sessió informativa de la comissió de 
salut amb la consellera de salut sobre 
el consum de drogues i les mesures 
adoptades pel departament de salut
Tram. 355-00070/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 44 de la Co-
missió de Salut, del 10.12.2009 (DSPC-C 699).

compareixença del conseller d’interior, 
relacions institucionals i participació 
davant la comissió de matèries secre-
tes o reservades en compliment de l’ar-
ticle 5.2 de la llei 28/2001
Tram. 355-00125/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
(reg. 63622).

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.12.2009.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. de la Comissió 
de Matèries Secretes o Reservades, del 17.12.2009.
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compareixença d’una representació 
de la diputació de lleida amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00729/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
la diputació de Tarragona amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00730/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació 
de l’ajuntament de barcelona amb re-
lació al projecte de llei del consell de 
governs
Tram. 353-00731/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
la fundació carles pi i sunyer amb re-
lació al projecte de llei del consell de 
governs locals
Tram. 353-00726/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
la diputació de barcelona amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00727/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
la diputació de girona amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00728/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).
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compareixença de Josep llop Tous, ar-
quitecte municipal de l’entitat municipal 
descentralitzada de la canonja, amb re-
lació al projecte de llei de creació del 
municipi de la canonja
Tram. 353-00735/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença de Josep canadell ve-
ciana, exalcalde de la canonja, amb re-
lació al projecte de llei de creació del 
municipi de la canonja
Tram. 353-00736/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença de raül vilanova mata, 
exdirector de ràdio la canonja, amb re-
lació al projecte de llei de creació del 
municipi de la canonja
Tram. 353-00737/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença de roc muñoz martí-
nez, alcalde de la canonja, amb relació 
al projecte de llei de creació del muni-
cipi de la canonja
Tram. 353-00732/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença de Josep poblet i Tous, 
president de la diputació de Tarragona, 
amb relació al projecte de llei de creació 
del municipi de la canonja
Tram. 353-00733/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença de Joan aregio navar-
ro, regidor de l’ajuntament de Tarrago-
na i coordinador de la negociació entre 
l’ajuntament de Tarragona i l’entitat mu-
nicipal descentralitzada de la canonja 
en el procés de segregació, amb relació 
al projecte de llei de creació del munici-
pi de la canonja
Tram. 353-00734/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).
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compareixença d’eudald roca i gràcia, 
president del consell comarcal del Tar-
ragonès, amb relació al projecte de llei 
de creació del municipi de la canonja
Tram. 353-00741/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
la federació de municipis de catalunya 
amb relació al projecte de llei de creació 
del municipi de la canonja
Tram. 353-00742/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
l’associació catalana de municipis i co-
marques amb relació al projecte de llei 
de creació del municipi de la canonja
Tram. 353-00743/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença de francesc roig Que-
ralt, historiador, amb relació al projec-
te de llei de creació del municipi de la 
canonja
Tram. 353-00738/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença de Josep fèlix balles-
teros i casanova, alcalde de Tarragona, 
amb relació al projecte de llei de creació 
del municipi de la canonja
Tram. 353-00739/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).

compareixença d’una representació de 
la plataforma per la municipalitat de la 
canonja amb relació al projecte de llei 
de creació del municipi de la canonja
Tram. 353-00740/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 60, 
tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 693).
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

4.87.15. QüESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 7929-
2009, plantejada per la secció segona 
de la sala contenciosa administrativa 
del Tribunal superior de Justícia de ca-
talunya amb relació a l’article 100.1.a del 
decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la llei de finances pú-
bliques de catalunya
Tram. 382-00002/08
Reg. 63565 / Provisió del president 
del TC del 26.11.2009

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.12.2009.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.12.2009.

compareixença del director de catalu-
nya ràdio davant la comissió de con-
trol de la corporació catalana de mit-
jans audiovisuals perquè informi sobre 
el seu projecte per a catalunya ràdio
Tram. 357-00336/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 11.12.2009 (DSPC-C 700).

sessió informativa de la comissió de 
control de l’actuació de la corporació 
catalana de mitjans audiovisuals amb 
el director del grup d’emissores de ca-
talunya ràdio sobre el seu projecte per 
a catalunya ràdio
Tram. 359-00017/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, del 11.12.2009 (DSPC-C 
700).
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cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

concurs per a proveir temporalment 
un lloc de treball de tècnic o tècnica de 
gestió i administració de l’oficina pres-
supostària
Tram. 500-00021/08

Adscripció en comissió de serveis
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 09.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octu-
bre de 2009, va acordar convocar un concurs per a pro-
veir temporalment un lloc de treball de tècnic o tècnica 
de gestió i administració de l’Oficina Pressupostària, 
fins que es proveeixi de manera definitiva.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració en tots els mèrits al·legats i 
comporta l’adscripció en comissió de serveis de l’aspi-
rant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base cinquena 
de la convocatòria, en data 20 de novembre de 2009, 
la comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la 
proposta d’adscripció en comissió de serveis de Maria 
Josep Bello Ruiz al lloc de treball de tècnica de gestió 
i administració de l’Oficina Pressupostària.

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 

Acorda: 

Adscriure en comissió de serveis Maria Josep Bello 
Ruiz al lloc de treball de tècnica de gestió i adminis-
tració de l’Oficina Pressupostària del Parlament de Ca-
talunya, amb efectes a partir de la data de la presa de 
possessió, i fins que es proveeixi aquest lloc de manera 
definitiva.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-

4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CàRRECS I PERSONAL

concurs per a proveir temporalment un 
lloc de treball de responsable de ser-
veis administratius de l’oficina pressu-
postària
Tram. 500-00020/08

Adscripció en comissió de serveis
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 09.12.2009

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’oc-
tubre de 2009, va acordar convocar un concurs per a 
proveir temporalment un lloc de treball de responsable 
de serveis administratius de l’Oficina Pressupostària, 
fins que es proveeixi de manera definitiva.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració en tots els mèrits al·legats i 
comporta l’adscripció en comissió de serveis de l’aspi-
rant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base cinquena 
de la convocatòria, en data 20 de novembre de 2009, 
la comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la 
proposta d’adscripció en comissió de serveis de Josep 
Esteban Medina al lloc de treball de responsable de 
serveis administratius de l’Oficina Pressupostària.

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 

Acorda: 

Adscriure en comissió de serveis Josep Esteban Me-
dina al lloc de treball de responsable de serveis admi-
nistratius de l’Oficina Pressupostària del Parlament de 
Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de 
possessió, i fins que es proveeixi aquest lloc de manera 
definitiva.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
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Tercer. Contra aquest Acord, que exhaureix la via ad-
ministrativa, les persones interessades poden interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Par-
lament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicat, o directament un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’ha-
ver estat publicat o notificat, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, i l’article 
46 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

cessament d’un funcionari interí 

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 15.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 25 de novembre 
de 2008, va acordar nomenar Estanislao Peinado Ruiz 
editor interí del Departament d’Edicions del Parlament 
de Catalunya, grup C1, nivell 8, fins a la reincorporació 
efectiva de la funcionària titular de la plaça. 

Vist que, en data 7 de gener de 2010, es produirà la in-
corporació efectiva de la funcionària titular de la plaça, i 
com a conseqüència finalitzen les causes que motivaren 
el nomenament interí d’Estanislao Peinado Ruiz.

Vist el que disposa l’article 55.3 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

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

Acorda:

Primer. Fer cessar Estanislao Peinado Ruiz com a editor 
interí del Departament d’Edicions, amb efectes a partir 
del dia 7 de gener de 2010.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 

diment 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 d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’ajudant o ajudanta d’arxiu 
del parlament de catalunya
Tram. 501-00014/08

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 15.12.2009

Secretaria General

Vist el que estableix la base 10 de la convocatòria del con-
curs oposició lliure per a l’accés a una plaça d’ajudant/a 
d’arxiu del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 445, de 
20.4. 2009; DOGC núm. 5362, de 20.4.2009).

De conformitat amb la proposta del 4 de desembre de 
2009 que fa el tribunal qualificador, de nomenament 
de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, i d’acord 
amb la Direcció de Govern Interior, un cop verificada 
la concurrència dels requisits i les condicions que esta-
bleixen les bases de la convocatòria esmentada.

D’acord amb el que disposa la base 11.1 de la convoca-
tòria, la Mesa del Parlament de Catalunya,

Acorda:

Primer. Nomenar funcionària ajudanta d’arxiu del Par-
lament de Catalunya la senyora Montserrat Cervera 
Vidal.

Segon. La persona interessada disposa del termini de 
trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publica-
ció del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya, per a fer el jurament o la promesa i pren-
dre possessió del càrrec, que s’efectuarà davant la cap 
del Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya, la qual l’adscriurà a un lloc de treball amb 
caràcter definitiu.
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Acorda:

Primer. Nomenar Estanislao Peinado Ruiz funcionari 
interí de l’escala especial d’editors del Cos d’Adminis-
tradors Parlamentaris del Parlament, perquè ocupi el 
lloc de treball d’editor, grup C1, nivell 8, del Depar-
tament d’Edicions, amb efectes a partir del dia 7 de 
gener de 2010 i fins a la sessió constitutiva de la IX 
legislatura.

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, 15 de desembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

determinació de l’horari del registre 
general del parlament

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 15.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de 
desembre de 2009, ha acordat determinar que els dies 
31 de desembre de 2009 i 5 de gener de 2010 el Registre 
General del Parlament de Catalunya romangui tancat, 
als efectes del còmput de terminis parlamentaris i de la 
presentació de documentació.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

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, 15 de desembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

nomenament d’un funcionari interí

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 15.12.2009

Secretaria General

El cap del Departament d’Edicions ha emès un informe 
en què exposa la necessitat de proveir un lloc de treball 
d’editor o editora del Departament d’Edicions actual-
ment vacant, davant la previsió que els editors que estan 
adscrits al Departament no puguin assumir el programa 
específic establert amb motiu de l’edició del llibre de la 
VIII legislatura.

De conformitat amb l’esmentat informe, el cap del De-
partament d’Edicions proposa que sigui Estanislao Pei-
nado Ruiz qui ocupi el dit lloc de treball i s’encarregui 
de manera temporal de les funcions de l’edició del llibre 
de la VIII legislatura. 

Atès que Estanislao Peinado Ruiz presta serveis al Par-
lament com a editor interí des de l’1 de desembre de 
2008 i que durant aquest període ha demostrat vàlua, 
disposició i interès.

Atès el que disposa l’article 36.3 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

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 
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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

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 24.11.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 24 de no-
vembre de 2009, de conformitat amb el Plec de clàu-
sules administratives que regeixen la contractació del 
subministrament i la instal·lació de dispositius d’impres-
sió per als departaments i serveis del Parlament de Ca-
talunya i d’acord amb el que preveu la clàusula 12 dels 
esmentats plecs que determina la composició de la Mesa 
de contractació, ha acordat nomenar com a membres de 
la mateixa els següents:

President: Sr. Lluís M. Corominas i Diaz, vicepresident 
del Parlament

Vocals:

– Sr. David Pol i Torrella, Oïdor de Comptes i Treso-
reria 

– Sra. Anna Casas i Gregorio, lletrada de Serveis Ju-
rídics 

– Sra. Gemma Menéndez i Cahué, cap del Departament 
d’Informàtica i Telecomunicacions

– Sr. Enric Camps i Bonany, cap de l’Àrea de gestió i 
Control de recursos informàtics.

Secretària: Sra. Ignàsia Carbí i Font, funcionària del 
Parlament

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2009

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general




