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3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

3.01.	 Projectes	i	proposicions	de	llei	i	altres	
propostes	de	norma

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 7

Projecte de llei sobre el procediment de de
signació dels senadors i senadores que representen 
la Generalitat al Senat
Tram. 200-00066/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 7

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 7

Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’infor
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i 
la documentació clínica
Tram. 200-00073/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 7

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 7

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 200-00076/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 8

Projecte de llei de règim jurídic i de pro
cediment de les administracions públiques de Ca
talunya
Tram. 200-00077/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 8

Projecte de llei del codi de consum de Ca
talunya
Tram. 200-00078/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 8

Projecte de llei de l’aranès
Tram. 200-00080/08
Text presentat p. 8
Tramitació pel procediment d’urgència p. 17
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Projecte de llei de declaració del Parc Natu
ral del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reserva natural 
integral
Tram. 200-00081/08
Text presentat p. 17
Tramitació pel procediment d’urgència p. 37
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 37

Projecte de llei del cinema
Tram. 200-00082/08
Text presentat p. 37
Tramitació pel procediment d’urgència p. 54
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 54

Projecte de llei de mesures en matèria d’o
cupació pública
Tram. 200-00083/08
Text presentat p. 54
Tramitació pel procediment d’urgència p. 76
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 76

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de reconeixement del Pe
nedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 202-00044/08
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 77

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies
Tram. 202-00077/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 77

Proposició de llei d’addició de l’apartat 5 
de l’article 26 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries
Tram. 202-00078/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 77
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Proposició de llei de regulació de les festes 
tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 77

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

3.10.10.	 Control	dels	decrets	llei

Control del Decret llei 1/2010, del 12 de ge
ner, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 203-00004/08
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 77

3.10.13.	 Designació	del	Síndic	de	Greuges

Procediment per a elegir el síndic o síndica 
de greuges
Tram. 281-00001/08
Resolució del president del Parlament per la qual es 
modifica el termini per a presentar candidats per a l’elec-
ció del síndic o síndica de greuges p. 79

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes dels peatges el 2010
Tram. 250-02447/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
línia d’ajuts als agricultors per a formar part de co
operatives
Tram. 250-02448/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la reducció de 
les restriccions de circulació de vehicles pesants en 
dies festius
Tram. 250-02449/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el reforç de les 
mesures de prevenció del consum de cànnabis entre 
els joves i sobre la informació dels recursos per a 
superar l’addicció
Tram. 250-02450/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre l’aprofundi
ment en el coneixement, la detecció i el tractament 
de la síndrome d’Asperger, especialment en els cen
tres educatius
Tram. 250-02451/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un balanç sobre el deute del Govern de l’Estat amb 
relació a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, i sobre l’exigència formal 
del pagament
Tram. 250-02452/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de la cooperació catalana amb l’espanyola i l’eu
ropea amb relació al Pla director de cooperació al 
desenvolupament
Tram. 250-02453/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
cooperació catalana a Etiòpia
Tram. 250-02454/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos per al Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts
Tram. 250-02455/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre l’avaluació i la 
dignificació de la imatge de l’escola, dels educadors 
i dels valors educatius en els mitjans de comuni
cació
Tram. 250-02456/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la cobertura de les vacunacions per a infants als 
països en desenvolupament
Tram. 250-02457/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre el compliment 
del calendari inicial previst per a la construcció de 
les obres del CEIP Pericot, a Girona
Tram. 250-02458/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
de recursos per a la construcció d’un nou col·legi 
d’educació infantil i primària a Sucs (Segrià) en els 
pressupostos per al 2010
Tram. 250-02459/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un balanç anual sobre l’evolució dels 
alumnes, de les plantilles i dels recursos econòmics 
dels centres educatius del curs 20032004 ençà
Tram. 250-02460/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la priorització 
de la construcció de les infraestructures educati
ves reivindicades pel Consell Escolar Municipal de 
Girona
Tram. 250-02461/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula de negociació amb sindicats i entitats 
representatives dels docents per a negociar el des
plegament de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-02462/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes del transport públic per al 2010
Tram. 250-02463/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Lleida  Fleming
Tram. 250-02464/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-02465/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02466/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 250-02467/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
del Segrià
Tram. 250-02468/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Solsona
Tram. 250-02469/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
festa dels bous de les Terres de l’Ebre en el Catàleg 
del patrimoni festiu de Catalunya i el reconeixement 
com a festa tradicional d’interès nacional
Tram. 250-02470/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Vielha (Val d’Aran)
Tram. 250-02471/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre el cobriment 
de les vies del tren a Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-02472/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la dotació de 
personal dels centres d’assistència primària del Cen
tre i de les Indianes, de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental), i sobre el millorament del servei telefò
nic i d’atenció domiciliària
Tram. 250-02473/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre l’aprovació de 
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni
ca 5/1985, del règim electoral general, per a l’homo
geneïtzació del procediment de vot dels residents a 
l’exterior amb el de la resta de la ciutadania
Tram. 250-02474/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la línia 4 de rodalia amb la construcció d’una tercera 
via entre Martorell i Barcelona
Tram. 250-02475/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Premi Nacional de Gastronomia en la convocatòria 
dels Premis Nacionals de Cultura
Tram. 250-02476/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre el suport a la 
Volta Ciclista a Catalunya
Tram. 250-02477/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre les obres de 
recuperació i adequació de l’església de Gandesa 
(Terra Alta)
Tram. 250-02478/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una guia per a la detecció de situacions de risc 
d’accidents infantils
Tram. 250-02479/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per a la prevenció, la detecció i 
el seguiment de casos de maltractament de perso
nes grans
Tram. 250-02480/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la toponímia 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-02481/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’atenció i seguiment de les drogodependèn
cies al Berguedà
Tram. 250-02482/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de banda ampla al Berguedà
Tram. 250-02483/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la televisió digital terrestre al Berguedà
Tram. 250-02484/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de telefonia mòbil al Berguedà
Tram. 250-02485/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre les al·legacions 
de l’Ajuntament de la Jonquera (Alt Empordà) a les 
sancions imposades per l’abocament d’aigües bru
tes
Tram. 250-02486/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre la bonificació 
del dos per cent dels interessos de la línia de crèdits 
per a combatre la crisi al sector ramader
Tram. 250-02487/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92

Proposta de resolució sobre la situació eco
nòmica del Parc de les Coves Prehistòriques de 
Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02488/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Decret 136/2009, d’aprovació del programa d’actua
ció aplicable a les zones vulnerables amb relació a 
la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
Tram. 250-02489/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92



20 de gener de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 615

4

SUMARI

Proposta de resolució sobre l’augment de 
la plantilla de professors de l’escola d’adults del 
Solsonès
Tram. 250-02490/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 93

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius dels Mossos d’Esquadra a la regió 
policial de Ponent
Tram. 250-02491/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 93

Proposta de resolució sobre el retiment de 
comptes anual de l’evolució del Pacte nacional per 
l’habitatge i sobre la constitució d’una comissió es
pecífica parlamentària sobre aquest Pacte
Tram. 250-02492/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 93
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 93

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge entre Torredembarra i el Vendrell
Tram. 250-02493/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 93
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 93

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge entre l’Ametlla de Mar i Ulldecona
Tram. 250-02494/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 94
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 94

Proposta de resolució sobre el suport a 
l’esmena presentada als pressupostos generals de 
l’Estat del 2010 per a l’aplicació dels beneficis fiscals 
màxims per als anys 2010, 2011 i 2012 al sector pri
vat que participi en el projecte Catalunya a la Lluna
Tram. 250-02495/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 94
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 94

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 12.g de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior
Tram. 250-02496/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 94

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de registre i de control dels obsequis 
rebuts pels membres i els alts càrrecs del Govern
Tram. 250-02497/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 94

Proposta de resolució sobre les propostes 
de modificació de la normativa tributària i fiscal fetes 
pels agents que operen en l’àmbit de l’habitatge
Tram. 250-02498/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 95
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 95

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en les iniciatives que ajudin a fer avançar l’ús social 
de l’occità i sobre l’establiment de lligams polítics i 
culturals amb les entitats occitanes
Tram. 250-02500/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 95

Proposta de resolució sobre la connexió 
dels punts de llum del túnel de coll Cardús de la 
carretera C58, a Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 250-02501/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 95
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 95

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a reduir la contaminació acústica a la 
carretera C234, a Gavà
Tram. 250-02502/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 95
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 96

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres per a solucionar el problema de la pudor que 

genera la depuradora d’aigües residuals de Cambrils 
(Baix Camp)
Tram. 250-02504/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 96
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 96

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un metge o metgessa fix al dispensari d’Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-02505/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 96
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 96

Proposta de resolució sobre la supressió de 
les barreres arquitectòniques a l’estació del tren de 
Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) i el millorament 
de l’accessibilitat des de la platja i la carretera NII
Tram. 250-02506/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 96
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 97

Proposta de resolució sobre el suport a la 
preservació de la Pilona de Malgrat de Mar (Mares
me) com a icona de la població
Tram. 250-02507/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 97
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 97

Proposta de resolució sobre la represa dels 
tràmits per a disposar d’un nou centre d’ensenyament 
in fantil i primari a Can Claramunt, a Piera (Anoia)
Tram. 250-02508/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 97
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 97

Proposta de resolució sobre la planificació de 
la Formació Professional amb relació a l’article 5.2 
de la Llei d’Educació
Tram. 250-02509/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 97
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 98

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
carril bici del nucli urbà a l’estació del tren de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-02510/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 98
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 98

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les actuacions per al millorament de la segure
tat del tram de la carretera C17 entre Tagamanent 
i Aiguafreda
Tram. 250-02511/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 98
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 98

Proposta de resolució sobre la prioritza
ció de les obres per a garantir la seguretat en els 
accessos de la carretera C17 a Aiguafreda (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-02512/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 98
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 99

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les obres de l’edifici del CEIP Lledoner de Grano
llers (Vallès Oriental) per a garantirne la seguretat
Tram. 250-02513/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 99
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 99

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
accions per a garantir una major presència dels mos
sos d’esquadra a Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-02514/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 99

Proposta de resolució sobre el reparament 
dels danys ambientals i els accessos entre nuclis 
urbans en el tram de la carretera C17 entre la Gar
riga i Aiguafreda
Tram. 250-02515/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 99
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 99
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Proposta de resolució sobre la supressió 
de les barreres arquitectòniques de les instal·lacions 
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Penedès)
Tram. 250-02532/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 104
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Projecte	de	llei	de	l’Autoritat	de	Protec-
ció	de	Dades	de	Catalunya
Tram. 20000070/08

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
i Grup Mixt (reg. 64514 i 64628).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.01.2010 al 28.01.2010).

Finiment del termini: 01.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
21/2000,	de	29	de	desembre,	sobre	els	
drets	d’informació	concernent	la	salut	i	
l’autonomia	del	pacient	i	la	documenta-
ció	clínica
Tram. 20000073/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 64515).

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

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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. 20000075/08

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
i Grup Mixt (reg. 64516 i 64628).

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

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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	d’acollida	de	les	perso-
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca-
talunya
Tram. 20000063/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64513, 64547, 64642).

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

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Projecte	de	llei	sobre	el	procediment	de	
designació	dels	senadors	i	senadores	
que	representen	la	Generalitat	al	Senat
Tram. 20000066/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64547).

Pròrroga: 2 dies (del 01.02.2010 al 02.02.2010).

Finiment del termini: 03.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 20000080/08

Text presentat
Reg. 64477 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Vicepresident s’aprova l’Avantprojecte 
de Llei de l’aranès i se l’autoritza perquè el presenti al 
Parlament, tot sol·licitant la seva tramitació pel proce-
diment d’urgència.»

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

Barcelona, 22 de desembre de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de l’aranès 

Preàmbul 

La identitat lingüística de l’Aran

La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, de-
fineix un element fonamental de la identitat pròpia de 
l’Aran, defensada pels aranesos i araneses al llarg dels 
segles i que avui reconeix i empara l’article 11 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya del 2006.

Històricament, des de la unió voluntària de l’Aran a 
la Corona catalanoaragonesa pel Tractat d’Emparança 
de 1175, les institucions polítiques del Principat de Ca-
talunya han reconegut i respectat la identitat cultural 
i lingüística de l’Aran. Aquesta identitat es va poder 
desenvolupar en el marc d’un règim polític adminis-
tratiu especial de la Vall d’Aran, fins que aquest fou 
suprimit l’any 1834, amb la imposició en aquest territori 
del règim administratiu general de l’Estat espanyol i 
del castellà com a única llengua oficial. El restabliment 
de l’autogovern de Catalunya l’any 1979, en el context 
d’un règim democràtic, va permetre establir un règim 
de protecció de l’aranès, com a part constitutiva de la 
pluralitat lingüística de Catalunya i vincle privilegiat de 
Catalunya amb les terres de parla occitana.

La llengua occitana inclou diverses varietats lingüís-
tiques al llarg de tot el seu territori, repartit als tres 
estats. Actualment la llengua occitana no disposa d’au-

Projecte	de	llei	d’ús	dels	mitjans	elec-
trònics	al	sector	públic	de	Catalunya
Tram. 20000076/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari de Convergència de Unió i 
Grup Mixt (reg. 64511, 64517, 64543).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 21.01.2010 al 22.01.2010).

Finiment del termini: 25.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Projecte	de	llei	de	règim	jurídic	i	de	pro-
cediment	de	les	administracions	públi-
ques	de	Catalunya
Tram. 20000077/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
i Grup Mixt (reg. 64518 i 64543).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 21.01.2010 al 22.01.2010).

Finiment del termini: 25.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 20000078/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
i Grup Mixt (reg. 64511, 64519 i 64543).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 21.01.2010 al 22.01.2010).

Finiment del termini: 25.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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l’ús, la difusió i el coneixement i atribueix a la Genera-
litat i també al Conselh Generau d’Aran la competència 
sobre la normalització lingüística de l’aranès.

Finalment, el règim vigent d’oficialitat de la llengua oc-
citana té implicacions importants en relació amb l’apli-
cació de la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries. Atesa la fórmula de ratificació d’aquest 
tractat internacional emprada per l’Estat espanyol l’any 
2001, que remet a les llengües que són declarades ofici-
als pels estatuts d’autonomia, el nivell de protecció de 
l’aranès s’ha incrementat substancialment com a conse-
qüència de l’Estatut d’autonomia del 2006.

Justificació i objectius d’aquesta Llei

Els canvis esmentats en el marc jurídic relatiu a l’aranès 
fan necessària una nova regulació legal. En primer lloc, 
per adequar el règim jurídic de l’aranès al nou Estatut 
d’autonomia, que formula diversos manaments explícits 
al legislador en aquest sentit i en la disposició addicional 
cinquena fixa un termini de quatre anys per adaptar el 
règim especial de l’Aran al que estableix la norma es-
tatutària. En segon lloc, per complir els compromisos 
establerts per la Carta europea de les llengües regionals 
o minoritàries. I, per acabar, aquesta intervenció legisla-
tiva ha de permetre actualitzar i donar una major unitat 
i coherència al règim jurídic de l’aranès, que avui és 
regulat per normes disperses i fragmentàries, que pro-
jecten certa ambigüitat sobre la identitat de la llengua 
i el seu estatus.

La present Llei té per objectius generals reconèixer, 
protegir i promoure l’aranès en tots els àmbits i sec-
tors. D’acord amb la tradició de la política lingüística a 
Catalunya, aquest reconeixement comprèn la voluntat 
de col·laborar en la protecció de la unitat de la llengua 
occitana. Actualment la normativa de referència més 
difosa, i que manté els mateixos criteris de les Normes 
Ortografiques der Aranés aprovades per la Generalitat 
de Catalunya l’any 1983, és la definida per Loís Alibèrt 
en la Gramatica Occitana, publicada a Catalunya el 
1935 i reeditada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 
2000. A partir de l’impuls de les relacions amb altres 
territoris de parla occitana, la Llei pot contribuir a afa-
vorir el desenvolupament de les accions relatives a la 
regulació i establiment de les directrius de l’occità. Així 
mateix, el Conselh Generau d’Aran ha de poder pro-
moure l’estudi i definir àmbits d’ús de l’aranès.

Pel que fa al nivell de protecció, el criteri inspirador de 
la Llei és l’extensió al règim jurídic de l’aranès, com a 
llengua pròpia de l’Aran i oficial a Catalunya, del con-
tingut propi d’aquests principis en l’ordenament lingüís-
tic català. Per tant, s’adopta una perspectiva generosa en 
el desenvolupament dels mandats estatutaris, que habi-
liten el legislador per determinar l’abast, els usos i els 
efectes jurídics de l’oficialitat de l’aranès i per emmarcar 
el procés de normalització lingüística. Nogensmenys, la 
realitat social i demogràfica de l’aranès imposa certs 
condicionaments que la regulació legal re flecteix mit-
jançant les modulacions corresponents. Així, la concen-
tració dels i les parlants d’aranès a la Vall d’Aran, junta-
ment amb el caràcter de llengua pròpia, justifica 
l’es  tabliment d’una protecció més intensa en aquest ter-
ritori que a la resta de Catalunya. En termes més gene-

toritat lingüística única per a tot el territori de parla 
occitana. Tanmateix, a l’Aran l’autoritat lingüística de 
l’aranès l’assumeix l’Institut d’Estudis Aranesos des 
del 29 d’abril de 2008, per acord del Ple del Conselh 
Generau d’Aran.

Amb aquesta Llei, el Parlament de Catalunya fa un pas 
endavant en el reconeixement i la protecció de l’aranès 
a Catalunya. El sentit d’aquesta intervenció legislativa 
és coherent amb els valors i objectius de defensa de la 
pluralitat de llengües que han inspirat la política lingüís-
tica catalana. Alhora, mitjançant la promoció d’aquests 
mateixos valors i objectius en l’àmbit espanyol i l’eu-
ropeu, el Parlament vol contribuir a la salvaguarda i 
difusió del patrimoni lingüístic occità compartit amb 
altres territoris.

Marc jurídic i evolució legal prèvia

En el marc de la Constitució espanyola de 1978, l’article 
3.4 de l’Estatut d’autonomia de 1979 va establir que 
«la parla aranesa serà objecte d’ensenyament i d’espe-
cial respecte i protecció». El desplegament legislatiu 
posterior d’aquest precepte estatutari va permetre con-
figurar un estatut jurídic progressivament reforçat de 
l’aranès. En un primer moment, la Llei 7/1983, de 15 
d’abril, de normalització lingüística, va declarar l’ara-
nès llengua pròpia de l’Aran i va proclamar certs drets 
lingüístics dels aranesos i araneses, juntament amb el 
mandat adreçat als poders públics de garantir-ne l’ús i 
l’ensenyament. Més endavant, la Llei 16/1990, de 13 de 
juliol, del règim especial de la Vall d’Aran, va declarar 
l’oficialitat territorialitzada de l’aranès, i va millorar-
ne les garanties d’ús i ensenyament, a més d’incloure 
un manament general d’impulsar-ne la normalització a 
l’Aran. Posteriorment, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, va determinar-ne l’aplicació suple-
tòria a l’aranès i va incloure disposicions específiques 
relatives a la toponímia, l’antroponímia i els mitjans 
de comunicació. La regulació de l’aranès inclou també 
altres disposicions sectorials, de rang legal i infralegal, 
que han tendit a equiparar el tractament de l’aranès i 
el català.

L’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 
2006 suposa un canvi fonamental respecte de la situació 
precedent en declarar a l’article 6.5 l’oficialitat a Catalu-
nya de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran. 
Així, l’estatut jurídic de l’aranès s’emmarca directament 
en l’article 3.2 de la Constitució, quan determina que 
«les altres llengües espanyoles seran també oficials en 
les respectives comunitats autònomes». L’atribució d’un 
estatus d’oficialitat a aquesta llengua és l’expressió més 
alta de reconeixement per part dels ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya i de les seves institucions, que a tra-
vés de l’Estatut s’integra en l’ordenament jurídic estatal. 
L’oficialitat de l’aranès s’estén a més a tot Catalunya, 
que esdevé així l’únic territori dins l’Estat que reco-
neix tres llengües oficials: el català, el castellà i l’aranès. 
L’Estatut precisa algunes de les conseqüències jurídi-
ques de l’oficialitat de l’aranès, especialment quant als 
drets lingüístics de la ciutadania. L’article 36 especifica 
concretament els drets dels ciutadans i ciutadanes de 
l’Aran respecte de l’aranès. L’Estatut disposa l’aplicació 
a aquesta llengua dels principis de protecció i foment de 



20 de gener de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 615

10

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

cents i administratives dels centres docents de l’Aran. 
També avança en l’extensió del coneixement de l’aranès 
i de la unitat amb la llengua occitana arreu de Catalu-
nya, mitjançant la inclusió en els currículums de l’ense-
nyament no universitari de continguts relacionats amb 
la realitat lingüística de l’Aran i la seva connexió amb 
la llengua i la cultura occitanes i l’establiment d’una 
oferta optativa i general, en les diferents modalitats 
d’ensenyament, d’aprenentatge de la llengua. S’explicita 
la competència de la Generalitat i del Conselh Generau 
d’Aran per establir els títols i certificats que acrediten el 
coneixement de l’aranès.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació, i en el marc 
de les competències de la Generalitat, la Llei regula els 
principis rectors de l’ús de l’aranès en l’àmbit de la co-
municació audiovisual, per tal de garantir la presència 
de la llengua pròpia en l’espai radiofònic i televisiu, i 
estableix mesures de foment de la premsa escrita i de 
l’ús en les xarxes telemàtiques d’informació i comuni-
cació. També es recullen els compromisos derivats de la 
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, 
preveient la necessària col·laboració amb altres ens per 
al seu assoliment.

Pel que fa a les mesures de foment i protecció, la Llei 
reconeix les responsabilitats compartides del Govern de 
la Generalitat i del Conselh Generau d’Aran i formula 
un mandat general d’impulsar la normalització de l’ara-
nès. Es regulen mesures específiques de foment de l’ús 
de la llengua en les activitats i equipaments culturals i 
en les activitats socials i econòmiques a l’Aran, d’acord 
amb els compromisos establerts per la Carta europea 
de les llengües regionals o minoritàries. Finalment, en 
l’ordenació de la col·laboració amb altres territoris de 
parla occitana s’estableixen els mecanismes adients per 
promoure i facilitar la connexió amb la resta de l’àrea 
lingüística i la projecció exterior de la llengua.

La Llei consta de 25 articles, 6 disposicions addicionals, 
1 de derogatòria i 2 de finals. L’articulat es distribueix 
en set capítols, que regulen els principis generals (capítol 
primer), l’ús institucional (capítol segon), l’onomàstica 
(capítol tercer), l’ensenyament (capítol quart), els títols i 
certificats (capítol cinquè), els mitjans de radiodifusió i 
televisió (capítol sisè) i el foment i difusió de la llengua 
(capítol setè). Aquesta estructura segueix bàsicament 
l’adoptada per les lleis lingüístiques catalanes prece-
dents, sens perjudici de les modula cions ajustades a 
la situació sociolingüística de l’occità a Catalunya i del 
respecte de l’àmbit d’autonomia del Conselh Generau 
d’Aran per regular i fomentar l’ús de la llengua pròpia.

Capítol I: Principis generals

Article 1. L’objecte d’aquesta Llei

1. L’objecte d’aquesta Llei és la protecció de l’aranès en 
tots els àmbits i sectors, el foment del seu ús, difusió i 
coneixement i la regulació del seu ús oficial.

2. Els objectius principals d’aquesta Llei són: 

a) Reconèixer, emparar i promoure l’aranès.

rals, la dignitat i l’estatus que aquesta Llei reconeix a la 
llengua occitana fa que sigui un referent de la protecció 
de la diversitat lingüística europea en relació amb l’àrea 
lingüística de l’occità.

L’impuls de la tasca de promoció i foment de l’aranès 
és el darrer i un dels principals objectius de la Llei. En 
aquest sentit, es dota d’una àmplia cobertura legal les 
mesures de foment i difusió de l’aranès en tots els àm-
bits i sectors. Entre d’altres aspectes, la nova regulació 
preveu els mitjans necessaris per gestionar l’impacte 
lingüístic de fenòmens socials nous com l’increment de 
la immigració o per impulsar la presència de l’aranès en 
els mitjans de comunicació i informació. D’acord amb el 
que estableix la Carta europea de les llengües regionals 
o minoritàries, la Llei facilita també la col·laboració 
amb la resta d’Occitània, que es pot concretar en l’adop-
ció de mesures de promoció de la llengua occitana.

Contingut i estructura d’aquesta Llei

Aquesta Llei desplega el principi de llengua pròpia, 
aplicat a l’aranès a l’Aran, que obliga els poders pú-
blics i les institucions a protegir-la, a usar-la de manera 
general i a promoure’n l’ús públic en tots els àmbits. 
El concepte de llengua oficial, en relació amb l’aranès, 
garanteix una sèrie de drets lingüístics generals davant 
de totes les administracions en el territori de l’Aran, 
i de la Generalitat arreu de Catalunya. Els principis 
anteriors es complementen amb l’afirmació de la vo-
luntat de potenciar la unitat de la llengua occitana, en 
un marc de relació amb la resta de territoris i grups de 
parla occitana. Tenint en compte aquests principis, la 
Llei regula l’ús oficial de l’aranès, i estableix mesures 
d’emparament i promoció del seu ús per aconseguir-ne 
la normalització i mesures de foment per garantir-ne la 
presència en tots els àmbits.

En l’àmbit institucional, aquesta Llei estableix que les 
administracions i les institucions araneses han d’em-
prar de manera general l’aranès i que els serveis i els 
organismes que depenen de la Generalitat a l’Aran han 
d’utilitzar-lo normalment en les seves relacions admi-
nistratives i en la difusió d’informació a la ciutadania, 
sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a fer 
tria d’una altra llengua oficial. Fora de l’Aran, reconeix 
el dret dels ciutadans i ciutadanes a utilitzar l’aranès i 
rebre atenció en aquesta llengua en les relacions escrites 
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
també a usar-lo i rebre resposta oralment en aranès en 
el seu servei unificat d’informació, que la Generalitat 
ha de garantir mitjançant l’adopció de les mesures per-
tinents. Així mateix, proclama la plena validesa de tota 
la documentació pública i privada redactada en aranès, 
sens perjudici dels drets del ciutadans i ciutadanes en 
relació amb les altres llengües oficials, i preveu la realit-
zació d’eventuals convenis amb els organismes estatals 
per normalitzar l’ús de la llengua.

Pel que fa a l’onomàstica, es recull l’exclusivitat de la 
denominació aranesa dels topònims i el dret de les per-
sones a regularitzar el nom i cognoms d’acord amb la 
grafia occitana.

Quant a l’ensenyament, la Llei regula l’ús de l’aranès 
com a vehicle d’expressió normal de les activitats do-
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d) No ésser objecte de discriminació per raons lingüís-
tiques.

2. D’acord amb l’article 36.3 de l’Estatut d’autonomia, 
a l’Aran totes les persones tenen també els altres drets 
que es reconeixen en aquesta Llei.

Article 4. La unitat de la llengua occitana

1. Els poders públics, en llurs actuacions de promoció i 
de foment de l’ús de l’aranès, tindran sempre en compte 
la unitat lingüística amb l’occità i en faran difusió.

2. La llengua occitana és un patrimoni que Catalunya, i 
especialment l’Aran, comparteixen amb altres territoris 
europeus. La Generalitat i el Conselh Generau han de 
col·laborar amb els organismes d’altres territoris de llen-
gua occitana en la protecció de la unitat de l’occità.

3. A Catalunya, l’Institut d’Estudis Aranesos, o la ins-
titució designada pel Conselh Generau que assumeixi 
l’autoritat lingüística en relació amb l’aranès, fixa els 
convencionalismes d’ús i assessora les institucions pú-
bliques en relació amb l’ús correcte de l’aranès.

4. Els usos lingüístics de totes les administracions pú-
bliques, i de les entitats autònomes, les empreses i les al-
tres entitats i institucions que en depenen, així com dels 
centres d’ensenyament públics i privats i dels mitjans de 
comunicació de titularitat pública, han de respectar els 
criteris establerts per la institució prevista a l’apartat 
anterior. El Conselh Generau d’Aran i la Generalitat de 
Catalunya han d’establir els sistemes de col·laboració 
i d’assessorament necessaris per garantir aquests usos 
lingüístics.

Capítol II: L’ús institucional

Article 5. Institucions i administracions públi-
ques a l’Aran

1. El Conselh Generau d’Aran, les administracions lo-
cals araneses i les entitats públiques i privades que en 
depenen han d’emprar normalment l’aranès en llurs ac-
tuacions internes i en les relacions entre elles. També 
l’han d’emprar normalment en les relacions amb qual-
sevol de les altres administracions públiques situades 
en el territori de la Vall d’Aran. Correspon al Conselh 
Generau i a les corporacions locals regular l’ús de l’ara-
nès en l’àmbit de les competències respectives.

2. En els procediments administratius tramitats pel 
Conselh Generau d’Aran, les administracions locals 
araneses i les entitats públiques que en depenen han 
d’emprar normalment l’aranès, en la forma que aques-
tes determinin, sens perjudici del dret dels ciutadans 
i ciutadanes a presentar documents i a rebre notifica-
cions en una altra llengua oficial a Catalunya. També 
s’han de fer en aranès les comunicacions i notificacions 
adreçades a persones físiques i jurídiques amb domicili 
a l’Aran, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciuta-
danes a rebre-les, si ho demanen, en una altra llengua 
oficial a Catalunya.

3. Les disposicions, resolucions i acords del Conselh 
Generau i dels ens locals de l’Aran es publiquen en ara-

b) Regular l’ús oficial de l’aranès a Catalunya.

c) Fomentar l’ús normal de l’aranès a l’Aran.

d) Determinar i fer efectius els drets i deures lingüístics 
amb relació a l’aranès.

e) Fomentar l’ús de l’aranès en les administracions, l’en-
senyament, els mitjans de comunicació i les activitats 
culturals, socials i públiques, i la seva normalització a 
l’Aran en aquests àmbits.

f) Assegurar l’extensió del coneixement de l’aranès en-
tre els ciutadans i ciutadanes de l’Aran, i fomentar-ne 
el coneixement a Catalunya.

g) Facilitar i promoure el manteniment i desenvolupa-
ment de relacions amb les altres comunitats i els altres 
territoris de llengua occitana.

h) Establir els mecanismes de finançament de la política 
lingüística en relació amb l’aranès a l’Aran.

Article 2. Llengua pròpia i llengües oficials

1. L’aranès, nom que rep a l’Aran la llengua occitana, és 
la llengua pròpia d’aquest territori.

2. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i les seves 
institucions polítiques reconeixen, emparen i respecten 
la llengua que singularitza el poble aranès i reconeixen 
l’Aran com una realitat dotada d’identitat cultural, his-
tòrica, geogràfica i lingüística.

3. L’aranès, com a llengua pròpia, és: 

a) La llengua d’ús preferent de totes les institucions de 
l’Aran, i en especial del Conselh Generau d’Aran, de 
l’Administració local i de les entitats que en depenen, 
dels mitjans de comunicació públics, de l’ensenyament 
i de la toponímia.

b) La llengua normalment emprada per la Generalitat 
de Catalunya en les seves relacions amb l’Aran, en la 
forma en què aquesta mateixa llei determina.

4. L’aranès, com a llengua oficial a Catalunya, pot ésser 
emprat per les persones físiques o jurídiques en activi-
tats públiques i privades sense discriminació. Els actes 
jurídics fets en aranès tenen, pel que fa a la llengua, 
plena validesa i eficàcia, sens perjudici dels drets re-
coneguts als ciutadans i ciutadanes en relació amb les 
altres llengües oficials.

Article 3. Drets lingüístics

1. D’acord amb l’Estatut d’autonomia, els drets lingüís tics 
en relació amb l’aranès es concreten en els següents: 

a) Conèixer-lo, en els termes que aquesta Llei estableix.

b) Expressar-s’hi oralment i per escrit, en les relacions 
i els actes públics i privats, d’acord amb la normativa 
vigent.

c) Utilitzar-lo en les relacions amb les institucions i ad-
ministracions públiques a l’Aran, i amb les institucions 
de la Generalitat a les quals fa referència l’article 2.2 de 
l’Estatut d’autonomia arreu de Catalunya, i a ésser-hi 
ateses, en els termes que aquesta Llei estableix.
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llurs relacions institucionals a l’Aran. També la poden 
emprar la resta d’ens locals en llurs relacions amb les 
institucions araneses.

6. En el procés de selecció per accedir a places de per-
sonal de l’Administració de la Generalitat i dels ens 
locals de Catalunya, el coneixement de l’aranès pot ser 
valorat com un mèrit, en els termes que es determinin 
reglamentàriament. El coneixement oral i escrit de l’ara-
nès pot ser també un requisit per a la provisió de llocs 
de treball de l’Administració de la Generalitat fora de 
l’Aran, quan d’acord amb la Relació de Llocs de Treball 
els corresponguin funcions que ho justifiquin, especi-
alment les relacionades amb l’atenció oral o escrita a la 
ciutadania, l’ensenyament, les relacions institucionals, 
les d’assessorament lingüístic o les de projecció exterior 
i foment del seu ús.

7. La Generalitat, per mitjà de l’estructura de formació 
del funcionariat, fomentarà l’aprenentatge de l’aranès 
entre el funcionariat públic, especialment de les perso-
nes que estiguin en llocs d’atenció al públic.

Article 7. Publicacions oficials

1. Les lleis del Parlament de Catalunya han de ser pu-
blicades també en aranès. La versió aranesa té també 
caràcter oficial.

2. Les disposicions, resolucions i acords de la resta 
d’institucions i ens que conformen la Generalitat i el 
seu sistema institucional han de ser publicades també 
en aranès quan afectin específicament l’Aran.

Article 8. Documents públics i privats 

1. Són vàlids els documents públics atorgats en aranès.

2. Els documents públics s’han de redactar en aranès si 
ho sol·licita la persona atorgant, o, si n’hi ha més d’una, 
en la llengua oficial que acordin. Si no hi ha acord pel 
que fa a la llengua, l’escriptura o el document s’ha de 
redactar en aranès i l’altra o altres llengües oficials tri-
ades. A l’Aran, els fedataris i fedatàries públics han de 
lliurar en aranès, a les persones interessades que ho 
sol·licitin, les còpies i les testimoniances dels documents 
públics.

3. Els despatxos dels fedataris i fedatàries públics de 
l’Aran han d’estar en condicions d’atendre els ciutadans 
i ciutadanes en aranès i han de comptar amb personal 
que en tingui un coneixement adequat i suficient per 
exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball. En 
la provisió de les notaries a l’Aran, el coneixement de 
l’aranès es valora com un mèrit, en la forma que esta-
bleixen les lleis.

4. Els documents privats de qualsevol naturalesa redac-
tats en aranès són vàlids i no requereixen cap traducció 
per exigir-ne judicialment o extrajudicialment el com-
pliment en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 9. Administració de justícia 

1. Són vàlides les actuacions judicials, tant les orals com 
les escrites, fetes a l’Aran en aranès, sense necessitat 
de traducció.

nès, sens perjudici del que estableix la legislació respec-
te de la publicació en les altres llengües oficials.

4. La Generalitat de Catalunya a l’Aran ha d’utilitzar 
normalment l’aranès en les relacions dels seus òrgans i 
ens amb la ciutadania. Per garantir el dret de les perso-
nes d’utilitzar i d’ésser ateses, oralment i per escrit, en 
aranès, la Generalitat ha de disposar dels mitjans perso-
nals i materials necessaris. En els impresos, formularis 
i textos administratius d’ús freqüent a l’abast del públic 
a l’Aran, la Generalitat, sens perjudici del que estableix 
la legislació respecte de les altres llengües oficials, usarà 
l’aranès i li donarà una posició preferent.

5. En els processos de selecció del funcionariat i per-
sonal laboral del Conselh Generau, dels ens locals de 
l’Aran i dels organismes que en depenen és necessari 
acreditar el coneixement de l’aranès, en el grau ade-
quat a les funcions pròpies de les places corresponents, 
d’acord amb la normativa vigent.

6. Les convocatòries de l’Administració de la Gene-
ralitat i dels ens locals fora de l’Aran que prevegin la 
provisió de places destinades a l’Aran han de preveure 
com a requisit el coneixement de l’aranès en els casos 
en què sigui procedent per fer efectiu el que disposa 
l’apartat quart. En la resta de places destinades a l’Aran, 
el coneixement de l’aranès es valora com un mèrit en 
la provisió.

Article 6. Institucions i Administracions públi-
ques a Catalunya fora de l’Aran

1. Són vàlides les actuacions administratives de les ins-
titucions i òrgans de la Generalitat, dels ens locals de 
Catalunya i dels òrgans i els ens de l’Administració de 
l’Estat, tant les orals com les escrites, fetes a Catalunya 
en aranès, sens perjudici dels drets reconeguts als ciu-
tadans i ciutadanes en relació amb les altres llengües 
oficials.

2. En les relacions escrites amb l’Administració de la 
Generalitat i els organismes i empreses que en depe-
nen arreu de Catalunya, totes les persones tenen el dret 
d’utilitzar l’aranès i no se’ls pot exigir cap mena de tra-
ducció. També podran adreçar-se oralment en aranès 
en el servei unificat d’informació i consulta ciutadana 
de la Generalitat.

3. La Generalitat, en col·laboració amb el Conselh Ge-
nerau, oferirà suport tècnic i informació als ajuntaments 
que vulguin incloure l’aranès en les seves polítiques lin-
güístiques.

4. Les institucions de la Generalitat de Catalunya i els 
ens locals que exerceixen competències en el territori 
de l’Aran han de posar a disposició del públic en aranès 
els impresos, formularis i textos administratius d’ús fre-
qüent. En les relacions amb aquestes institucions i ens, 
les persones tenen també el dret a rebre les notificacions 
i comunicacions escrites en aranès, sens perjudici de 
l’oficialitat del català i el castellà.

5. Les institucions de la Generalitat de Catalunya a les 
quals fa referència l’article 2.2 de l’Estatut d’autonomia 
i els ens locals que exerceixen competències en el ter-
ritori de l’Aran han d’emprar preferentment l’aranès en 
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situats a l’Aran, d’acord amb el que estableix la norma-
tiva general d’educació.

2. El Govern de la Generalitat ha de garantir que l’or-
denació curricular de l’ensenyament de l’educació pri-
mària i secundària a Catalunya inclogui el coneixement 
de la realitat lingüística, històrica i cultural de l’Aran, i 
la seva connexió amb la llengua, la història i la cultura 
occitanes.

Article 14. Ensenyament infantil, primari i se-
cundari a l’Aran

1. L’Administració competent ha de regular i organitzar 
l’ús de l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
habitual de l’ensenyament infantil a l’Aran, en el marc 
de la normativa educativa general de la Generalitat.

2. L’aranès s’ha d’utilitzar normalment com llengua 
vehicular i d’aprenentatge habitual en l’ensenyament 
primari i secundari a l’Aran, d’acord amb la normativa 
educativa general de la Generalitat.

3. Els i les alumnes tenen el dret i el deure de conèi-
xer amb suficiència oral i escrita l’aranès en finalitzar 
l’ensenyament obligatori a l’Aran, sigui quina sigui llur 
llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. L’en-
senyament de l’aranès ha de tenir una presència adequa-
da en els plans d’estudi, sens perjudici de la garantia del 
dret i el deure de conèixer el català i el castellà.

4. Per a la provisió de llocs de treball del professorat 
dels centres educatius públics de l’Aran, les persones 
candidates han d’acreditar el coneixement oral i escrit 
de l’aranès, d’acord amb el que estableix la normativa 
vigent. El Govern de la Generalitat, en col·laboració amb 
el Conselh Generau, ha d’assegurar la formació inicial i 
permanent del professorat en aranès.

Article 15. Universitats

1. El Govern de la Generalitat ha de dur a terme actua-
cions de foment de la incorporació dels estudis filològics 
de la llengua occitana a universitats i centres d’ensenya-
ment superior de Catalunya.

2. La Generalitat ha de promoure la col·laboració de 
les universitats catalanes amb altres centres d’ensenya-
ment superior, fora de Catalunya, on s’estudiï la llengua 
occitana.

Article 16. Educació permanent de persones adul-
tes i altres formes d’ensenyament

1. En l’educació permanent de persones adultes a l’Aran, 
el Conselh Generau, en col·laboració amb la Generalitat, 
han de promoure l’oferta de cursos i establir les mesures 
necessàries per facilitar l’aprenentatge de l’aranès a les 
persones nouvingudes.

2. La Generalitat ha de promoure el coneixement de la 
història i la cultura occitanes en el marc dels programes 
de formació d’adults a Catalunya.

3. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, ha 
de ser present en l’oferta educativa a Catalunya, d’acord 
amb la legislació aplicable 

2. El coneixement de l’aranès es valora com un mèrit, 
en la forma que estableixin les lleis, per a la provisió de 
places del personal judicial i del personal al servei de 
l’Administració de justícia a l’Aran.

Article 10. Registres públics

1. Son vàlids els assentaments registrals fets en aranès.

2. En els registres públics de l’Aran, llevat dels que te-
nen només caràcter administratiu, els registres s’han 
de realitzar en aranès si el document està redactat o la 
manifestació es fa en aquesta llengua. Si el document 
és bilingüe, s’ha de fer en la llengua indicada per qui el 
presenti al registre.

3. Les oficines dels registres de l’Aran han d’estar en 
condicions d’atendre les persones que s’expressin en 
aranès. Els registradors i registradores han de lliurar les 
certificacions en aranès si aquesta és la llengua empra-
da en la petició. A les oficines dels registres de l’Aran, 
s’han de posar a disposició del públic els formularis i 
els altres impresos en aranès.

Capítol III: Onomàstica

Article 11. Toponímia 

1. Els topònims de l’Aran tenen com a única forma ofi-
cial l’aranesa.

2. El Conselh Generau és membre nat dels organismes 
competents en matèria de toponímia a Catalunya.

3. La determinació de la denominació dels municipis 
aranesos es regeix per la legislació de règim local, que 
ha de preveure la participació del Conselh Generau en 
els procediments corresponents.

4. La determinació del nom de les vies urbanes i dels 
nuclis de població de tota mena correspon als ajunta-
ments aranesos. El Conselh Generau ha de participar en 
els procediments relatius a la determinació dels noms 
de les vies interurbanes que transcorrin íntegrament per 
l’Aran.

Article 12. Antroponímia

1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a utilitzar la 
forma normativament correcta en aranès de llurs noms 
i cognoms.

2. Les persones interessades poden obtenir la constàn-
cia de la forma normativament correcta en aranès de 
llurs noms i cognoms en el Registre Civil, per la simple 
manifestació de la persona interessada, en els termes 
previstos per la legislació vigent.

Capítol IV: Ensenyament 

Article 13. L’aranès a l’ensenyament 

1. L’aranès, com a llengua pròpia de l’Aran, és la llengua 
vehicular i d’aprenentatge habitual als centres educatius 
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què els prestadors dels serveis públics de comunicació 
audiovisual puguin emetre en els territoris de llengua 
occitana.

Article 20. Altres mitjans de comunicació

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àm-
bit de les seves competències, han de fomentar la pro-
ducció de premsa i publicacions periòdiques redactades 
totalment o majoritàriament en aranès, i la seva difusió 
a l’Aran i a la resta de Catalunya.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àm-
bit de les seves competències, han d’estimular i promou-
re la presència de productes i informacions en aranès a 
les xarxes telemàtiques d’informació i comunicació.

Capítol VII: Foment i difusió de l’aranès

Article 21. Foment i normalització de l’aranès

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àm-
bit de les seves competències, han de protegir l’aranès 
en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la 
difusió i el coneixement.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àm-
bit de les seves competències, han d’adoptar les mesures 
necessàries per impulsar la normalització de l’aranès a 
l’Aran. S’han d’establir els mecanismes de coordinació 
i, si escau, d’actuació conjunta perquè les polítiques de 
normalització lingüística siguin més efectives, en el 
marc del que estableix la Disposició addicional segona 
d’aquesta llei.

Article 22. Activitats i equipaments culturals

1. La Generalitat i el Conselh Generau han de vetllar per 
la conservació, la promoció i la difusió de les activitats 
culturals que s’expressen en aranès.

2. Les mesures de promoció i suport de l’aranès a les 
quals fa referència l’apartat anterior poden incloure, 
entre altres: 

a) Promoure els estudis i la recerca sobre la cultura 
aranesa i la llengua occitana.

b) Fomentar la creació literària en aranès i la difusió 
dins i fora de l’Aran de les obres escrites en aranès.

c) Afavorir la traducció a l’aranès d’obres escrites en 
altres llengües i l’accés en altres llengües a les obres 
produïdes en aranès.

d) Promoure la producció, la distribució i la difusió de 
llibres i publicacions periòdiques, en qualsevol suport, 
en aranès.

e) Fomentar la creació, la interpretació i la difusió de 
música, teatre i altres arts de l’espectacle en aranès.

f) Promoure la distribució i la difusió d’obres d’àudio, 
audiovisuals i multimèdia en aranès.

g) Fomentar la presència i la utilització de l’aranès en 
les tecnologies de la informació i la comunicació, i es-
pecialment en els programes informàtics.

Capítol V. Títols i certificats 

Article 17. Formació i títols 

1. El Conselh Generau d’Aran i l’Institut d’Estudis Ara-
nesos, en l’àmbit de les seves respectives competències, 
han d’establir els programes de formació en aranès, els 
títols i el procediment per accedir-hi.

2. Correspon a la Generalitat de Catalunya, en coordi-
nació amb el Conselh Generau d’Aran, l’organització 
dels programes de formació i les titulacions d’aranès 
fora de l’Aran.

Article 18. Certificats i equivalències

1.Correspon al Conselh Generau d’Aran la certificació 
dels coneixements d’aranès acreditats en les proves que 
realitzi.

2. El Conselh Generau d’Aran determina les equivalèn-
cies dels seus certificats amb els diferents títols i cer-
tificats que acrediten el coneixement de l’aranès. Amb 
aquesta finalitat, es poden subscriure acords i convenis 
de reconeixement dels títols i certificats expedits per en-
titats i organismes d’altres territoris de parla occitana

Capítol VI: Mitjans de radiodifusió i televisió

Article 19. Mitjans de radiodifusió i televisió 

1. La Generalitat ha de produir a través dels seus mit-
jans de comunicació audiovisual programes radiofònics 
i televisius en aranès per a l’Aran, d’acord amb la legis-
lació vigent i amb la planificació en vigor de l’espectre 
radioelèctric.

2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
que operen a l’empara d’una llicència a la demarcació 
de l’Aran han de garantir una presència de l’aranès en 
llur programació, en els termes establerts per la legis-
lació vigent.

3. Els mitjans de radiodifusió i televisió que emeten 
o distribueixen en règim de llicència a l’Aran han de 
garantir una presència de l’aranès en llur programació, 
en els termes establerts per la legislació vigent.

4. La Generalitat ha de fer tècnicament possible en els 
seus mitjans de comunicació audiovisual la presència 
de l’aranès dins la programació distribuïda per a Ca-
talunya, a través de la utilització dels mitjans tècnics 
adients, i fer efectiu l’ús d’aquests mitjans dins les se-
ves possibilitats pressupostàries i del que marquin els 
contractes programa.

5. En el marc de les polítiques de foment, promoció i 
protecció del sector audiovisual, el Govern de la Ge-
neralitat vetllarà especialment per les obres produïdes 
originalment en aranès.

6. La Generalitat ha de promoure a través de l’Admi-
nistració general de l’Estat la formulació de convenis 
internacionals per facilitar la recepció directa a Catalu-
nya, i especialment a l’Aran, de les emissions de ràdio 
i televisió d’altres territoris. També pot subscriure con-
venis a través de l’Administració general de l’Estat per-
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d) Elaboració i difusió de materials per tal de promoure 
la difusió i l’ús normal de l’aranès en els diferents tipus 
d’activitats econòmiques i socials, incloses les relacio-
nades amb el turisme.

e) Clàusules lingüístiques en les convocatòries de sub-
vencions i ajudes destinades al suport d’empreses o en-
titats quan l’activitat o producte objecte de la subvenció 
tingui un component lingüístic.

Article 24. Col·laboració amb altres territoris 
de llengua occitana 

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han de 
promoure la comunicació, l’intercanvi cultural, la co-
operació i la coordinació amb les institucions i entitats 
d’altres territoris de parla occitana per assegurar, amb 
les mesures adequades, la promoció, l’ús i la protecció 
de l’occità. A aquest efecte, la Generalitat i el Conselh 
Generau d’Aran, segons que correspongui, poden subs-
criure acords, convenis i altres mecanismes de col·la-
boració amb les institucions i entitats dels territoris de 
llengua occitana.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àm-
bit de les seves competències, poden participar en or-
ganismes comuns als territoris de llengua occitana per 
assolir, de forma coordinada, els objectius relacionats 
amb l’estudi, la promoció de l’ús i la difusió exterior 
de l’occità.

3. La Generalitat pot sol·licitar al Govern estatal la subs-
cripció de tractats internacionals amb els estats francès 
i italià que incloguin objectius de promoció i projecció 
exterior de la cultura i la llengua occitanes. La Gene-
ralitat ha de ser informada dels actes de subscripció 
d’aquests tractats i, si escau, participar en les delega-
cions negociadores, i ser-hi escoltada. La Generalitat 
n’informarà el Conselh Generau d’Aran i en procurarà 
la participació.

Article 25. La projecció exterior de la llengua 
occitana

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han d’in-
cloure la difusió de la cultura i la llengua occitanes en la 
seva política cultural a l’exterior. També han d’impulsar 
la projecció exterior, especialment en els territoris de 
llengua occitana, de les iniciatives que impulsen per al 
reconeixement i la protecció de l’aranès a Catalunya.

2. La Generalitat ha de promoure el reconeixement de 
la llengua occitana com a component de la diversitat 
lingüística europea i la seva presència en les accions i 
programes de la Unió Europea en aquest àmbit.

3. El Govern de la Generalitat ha de fomentar, mitjan-
çant l’adopció de les mesures adequades, que la llengua 
occitana sigui present en els organismes internacionals 
de caràcter cultural i en els tractats internacionals de 
contingut cultural o lingüístic.

h) Fomentar la creació d’entitats encarregades de re-
collir, rebre en dipòsit i exposar o publicar les obres 
produïdes en aranès.

3. La Generalitat, el Conselh Generau d’Aran i la resta 
d’administracions locals del territori han de fomentar 
que l’aranès i la cultura i la llengua occitanes siguin 
presents en els equipaments culturals, particularment a 
les biblioteques, les videoteques, els museus i els cen-
tres culturals que en depenen, a l’Aran i a la resta de 
Catalunya. Igualment, ha de procurar que les entitats 
encarregades de dur a terme o fomentar les activitats 
culturals a l’Aran incorporin, en una mesura apropiada, 
el coneixement i la pràctica de l’aranès.

4. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han d’es-
timular i fomentar la recerca terminològica amb relació 
a l’aranès. També han de fomentar la producció i la 
comercialització de productes en aranès relacionats amb 
les indústries de la llengua.

Article 23. Activitats socials i econòmiques

1. La Generalitat, el Conselh Generau d’Aran i els ens 
locals de l’Aran, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, han d’adoptar les mesures pertinents i pro-
veir els mitjans per impulsar i garantir l’ús normal de 
l’aranès en tots els sectors i activitats de la vida social i 
econòmica a l’Aran.

2. Els poders públics esmentats en l’apartat primer han 
d’adoptar les mesures necessàries per garantir el dret de 
les persones, especialment quan actuen en la condició 
de consumidores i usuàries, d’utilitzar l’aranès en les 
activitats econòmiques i socials que es desenvolupen 
a l’Aran. També han de vetllar per posar a l’abast de 
les persones consumidores i usuàries les informacions 
relatives a llurs drets en aranès.

3. Els poders públics han d’adoptar mesures específi-
ques per impulsar i promoure l’ús de l’aranès en la pres-
tació dels serveis socials de titularitat privada, com els 
hospitals, les llars residència per a gent gran, els albergs 
o els centres culturals i de lleure de l’Aran.

4. Els poders públics han de fomentar la presència de 
l’aranès en el paisatge lingüístic i, de manera especial, 
en la retolació de tot tipus d’establiments i entitats so-
cials, culturals, mercantils o de lleure i el seu ús en la 
publicitat en la via pública a l’Aran.

5. Les mesures d’estímul i foment de l’ús de l’aranès en 
les activitats socioeconòmiques poden incloure, entre 
altres: 

a) Convenis i concerts amb empreses i entitats socials, 
culturals o de lleure que es comprometin a fer ús de 
l’aranès en el seu funcionament intern i en les seves 
activitats.

b) Subvencions, ajudes i desgravacions fiscals per als 
actes o manifestacions relacionats amb el foment i la 
difusió de l’aranès.

c) Premis a la qualitat lingüística o altres tipus de reco-
neixements i incentius per a les empreses, establiments 
o entitats privades que utilitzin l’aranès en la prestació 
dels seus serveis.
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Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern de la Generalitat i el Conselh Ge-
nerau d’Aran, en l’àmbit de les competències respecti-
ves, per dictar les disposicions necessàries per desplegar 
i aplicar aquesta Llei. El Conselh Generau ha de ser 
escoltat en l’elaboració dels reglaments del Govern que 
desenvolupin aquesta Llei.

Segona

El Govern, en el termini de dos anys, ha de revisar i 
modificar la normativa vigent relativa a l’aranès per 
adaptar-la al que disposa aquesta Llei.

Antecedents del Projecte de llei

– Diligència de conformitat del Secretari general de la 
Vicepresidència

– Text del Projecte de Llei aprovat pel Govern

– Certificat de l’Acord de Govern

– Certificat del Consell Tècnic

– Text de l’Avantprojecte sotmès al Consell Tècnic de 
15/12/09

– Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica

– Audiència i informació pública

1) Informe de valoració de les al·legacions presentades

2) Esmenes presentades 

3) Notes de Registres

4) Edicte al DOGC 

5) Anunci a la web de la Generalitat 

6) Cartes adreçades al Síndic d’Aran i a l’Institut d’Es-
tudis Aranesos

7) Text sotmès a l’audiència i informació pública 

– Sol·licitud i informe de la Secretaria de Funció Públi-
ca i Modernització de l’Administració 

– Sol·licitud i informe d’impacte de gènere emès per 
l’Institut Català de les Dones

– Informe de la Direcció general de Pressupostos del 
Departament d’Economia i Finances

– Audiència Departamental

1) Valoració de les esmenes presentades 

2) Esmenes presentades

– Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica

– Text inicial de l’Avantprojecte de Llei

1) Text de l’Avantprojecte de Llei

2) Memòria justificativa

– Motivació

– Marc normatiu

Disposicions addicionals

Primera 

Aquesta Llei té el caràcter de llei de desenvolupament 
bàsic de l’Estatut i s’integra, en allò relatiu a l’Aran, en 
el règim especial d’aquest territori previst pels articles 
11 i 94 de l’Estatut d’autonomia.

Segona 

D’acord amb l’article 143.2 de l’Estatut, la competència 
sobre la normalització lingüística de l’aranès correspon 
a la Generalitat i també al Conselh Generau d’Aran. 
El Conselh Generau d’Aran té competència plena en 
relació amb la normalització lingüística de l’aranès a 
l’Aran, en el marc de les normes de caràcter general vi-
gents a Catalunya. La Generalitat participa en el foment 
de l’aranès a l’Aran, coordinada pel Conselh Generau 
d’Aran. Correspon a l’òrgan competent en matèria de 
política lingüística de la Generalitat, en col·laboració 
amb el Conselh Generau d’Aran, la competència sobre 
la política lingüística de l’aranès fora de l’Aran.

Tercera

Sens perjudici que, en el marc de la Comissió Mixta de 
Traspassos entre la Generalitat de Catalunya i el Con-
selh Generau d’Aran, s’acordin els traspassos necessaris 
per a l’aplicació del que estableix aquesta Llei, es crearà 
una estructura paritària entre la Generalitat de Catalu-
nya i el Conselh Generau d’Aran per garantir el finan-
çament adequat i suficient de les polítiques lingüístiques 
en relació amb l’aranès i la coordinació entre ambdues 
institucions en aquest àmbit.

Quarta

La Generalitat i el Conselh Generau poden subscriure 
convenis i acords amb l’Administració de l’Estat per 
garantir l’ús de l’aranès per part dels serveis estatals 
radicats a l’Aran amb la finalitat de fer efectiu el dret 
d’opció lingüística de l’aranès.

Cinquena

La Generalitat i el Conselh Generau poden impulsar la 
subscripció de convenis i acords amb els organismes 
responsables de l’Administració de Justícia per promou-
re la normalització de l’aranès en l’àmbit judicial.

Sisena

En el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta 
Llei, s’han d’acordar els traspassos necessaris per a la 
seva aplicació.

Disposició Derogatòria

Resten derogades les disposicions contràries al que es-
tableix aquesta Llei, i expressament l’article 2 de la Llei 
16/1990, de 13 de juliol, del règim especial de la Vall 
d’Aran, i l’article 7 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística.
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Projecte	de	llei	de	declaració	del	Parc	
Natural	del	Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	
Baix	Ter,	de	dues	reserves	naturals	par-
cials	i	d’una	reserva	natural	integral
Tram. 20000081/08

Text presentat
Reg. 64507 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del Conseller de Medi Ambient i Habitatge 
s’aprova l’Avantprojecte de Llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de 
dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural 
integral i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el pre-
senti 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 cinc de gener de dos mil deu.

Barcelona, 5 de gener de 2010

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de declaració del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de 
dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral

Preàmbul

Catalunya es caracteritza per comptar amb una extra-
ordinària diversitat biològica, geològica, paisatgística 
i cultural, en concentrar en un territori relativament 
reduït una gran representació d’ambients, materials i 
estructures geològiques, així com de molts hàbitats i 
espècies animals i vegetals d’interès. El conjunt format 
pel massís del Montgrí, les illes Medes i els aiguamolls 
del Baix Ter, consistent en un excepcional mosaic de 
paisatges i ecosistemes terrestres, litorals i marins, que 
diverses figures de protecció han reconegut fins al mo-
ment de promulgar aquesta llei, n’és un exemple.

L’objectiu principal d’aquesta disposició és declarar el 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
harmonitzar la normativa existent; establir els objectius 
de planificació i protecció, i els instruments de gestió 
d’aquest àmbit que engloba els tres espais naturals pro-

– Justificació de l’oportunitat

– Adequació als fins

– Consultes

3) Llistat de les disposicions legals afectades i estudi 
de concordances

4) Taula de vigències

5) Memòria econòmica

6) Informació relativa a la creació o modificació de ser-
veis, òrgans o entitats

– Memòria preliminar per a l’elaboració de l’Avantpro-
jecte de Llei aprovada pel Govern

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. 64477).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 21.01.10 al 27.01.10).

Finiment del termini: 28.01.10; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.
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Els àmbits protegits per la Llei 19/1990, que ara queda 
derogada, continuen tenint continuïtat, donat que l’àm-
bit de la reserva natural parcial marina de les Medes 
correspon exactament al de la Zona estrictament pro-
tegida. D’altra banda, l’Àrea protegida s’ha equiparat a 
la zona perifèrica de la reserva natural parcial marina 
de les Medes.

Finalment, per tal de reconèixer explícitament l’im-
portant paper ambiental i econòmic dels arrossars i, en 
general, de l’activitat agrària en l’espai protegit, s’han 
delimitat els terrenys en què l’ús preferent és l’agrari i 
en què es duran a terme, de manera preferent, accions i 
mesures de foment d’aquesta activitat i de compatibilit-
zació amb la conservació del patrimoni natural.

Contingut de la Llei

El Capítol I declara el parc natural i estableix la deli-
mitació geogràfica que en forma part. Superposades a 
aquest àmbit crea i delimita, d’acord amb les figures 
definides en la llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais na-
turals, els espais naturals de protecció especial de la 
reserva natural parcial marina de les Medes, la reserva 
natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter i la reserva 
natural integral de les illes Medes. El parc natural com-
prèn territoris dels municipis de Torroella de Montgrí, 
Palau-Sator, Bellcaire d’Empordà, Ullà, Pals, Fonta-
nilles i Gualta; a la comarca del Baix Empordà, i de 
l’Escala, a l’Alt Empordà, a més a més de l’àmbit marí. 
Per a tot l’àmbit protegit estableix també els objectius 
de planificació i gestió sostenible

El Capítol II desplega les normes i procediments que 
han de fer possible la conservació, millora i, si escau, 
restauració dels valors naturals i paisatgístics del parc 
natural en l’àmbit terrestre i marí, de les reserves natu-
rals parcials, de la reserva integral i de la zona perifèri-
ca de protecció a l’entorn de la Reserva natural parcial 
marina de les Medes. Aquest conjunt de normes son 
d’aplicació directa sobre aquells usos i activitats que po-
den tenir una rellevància especial en la conservació de 
l’espai, així, la previsió d’autoritzacions que contempla 
està justificada per una raó imperiosa d’interès general 
com és el medi ambient, i es concep com el mecanisme 
que té l’administració per controlar els usos i/o aprofita-
ments dels recursos naturals i l’entorn. També estableix 
una protecció específica per als espais agraris de major 
interès ambiental i amb valor paisatgístic i productiu, 
els quals han de ser objecte preferent de mesures de 
foment de l’activitat agrària i de compatibilització amb 
la conservació del patrimoni natural.

El Capítol III, de planificació i gestió, disposa els instru-
ments que han de fer possible el desplegament d’aquesta 
llei i l’ordenació i la planificació de l’ús i la gestió al 
parc natural i determina els òrgans responsables. El 
parc natural ha de comptar amb el Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge, el Pla rector d’ús 
i gestió i els plans, les normes i altres elements que es 
puguin definir.

El capítol IV fa referència a la funció inspectora i al 
règim sancionador aplicable a les obres, accions i omis-
sions que infringeixin aquest llei. Tipifica les infracci-
ons i sancions i atribueix la resolució dels expedients a 

tegits actualment i que formen part de les comarques 
del Baix i de l’Alt Empordà.

Les competències que té atribuïdes la Generalitat de 
Catalunya per a la declaració d’espais naturals prote-
gits estan definides, d’una banda, en l’àmbit estatal a la 
Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, 
al capítol II article 36 sobre protecció d’espais, i, d’al-
tra banda, en l’àmbit català a la Llei 12/1985, d’espais 
naturals, en el seu capítol IV sobre espais naturals de 
protecció especial en l’article 25, on defineix la figura 
de parc natural i s’estableix la seva declaració per decret 
del Consell Executiu

Pel que fa al marc legal d’aquesta Llei, els antecedents 
normatius de protecció del patrimoni natural fins al 
moment de promulgar-la, són, per a la part insular, la 
Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la 
flora i la fauna del fons marí de les illes Medes. Més 
tard, amb la promulgació del Decret 328/1992, de 14 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural, es van protegir com a espais d’interès natural el 
massís del Montgrí, l’àmbit terrestre i marí de les illes 
Medes i els aiguamolls del Baix Empordà. Finalment, 
l’Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, 
de la proposta catalana de la xarxa Natura 2000, de-
signa l’espai El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter (codi 
ES51200016) com a zona d’especial protecció per a les 
aus (ZEPA) i lloc d’importància comunitària (LIC). La 
declaració d’aquest espai com a ZEPA i LIC compor-
ta la modificació automàtica del Pla d’espais d’interès 
natural, d’acord amb el que estableix l’article 10 de la 
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de 
medi ambient, ja que inclou el conjunt dels tres espais 
del PEIN i altres territoris colindants a la xarxa natura 
2000, i per tant, suposa una ampliació del nou àmbit 
protegit respecte dels tres anteriors.

Pel que fa a la planificació territorial i urbanística, els 
instruments de referència en el moment de redactar 
aquesta Llei són, a més del planejament urbanístic mu-
nicipal, el Pla director territorial de l’Empordà i el Pla 
director urbanístic del sistema costaner, així com el Pla 
territorial parcial de les comarques gironines, que es 
troba en elaboració.

Pel que fa a l’inventari i catalogació dels elements d’inte-
rès natural, l’àmbit de les illes Medes i el Montgrí orien-
tal formen part de l’Inventari d’espais d’interès geològic 
de Catalunya. De la mateixa manera, diversos estanys i 
àmbits riparis dels aiguamolls del Baix Ter formen part 
de l’Inventari de zones humides de Catalunya.

Aquesta llei recull també una voluntat ciutadana mani-
festada en diverses ocasions, de conservar el patrimoni 
natural excepcional d’aquest territori i d’evitar, alhora, 
impactes ambientals que suposin una transformació es-
sencial dels seus valors

A més del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, aquesta Llei declara, a efectes de l’article 24 
de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, una 
reserva natural integral (a la part emergida de les illes 
Medes) i dues reserves naturals parcials (una terrestre 
als aiguamolls del Baix Ter i una marina a l’entorn de 
les Medes).
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el Govern a elaborar i presentar el Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge i el Pla rector d’ús 
i gestió en els terminis establerts. A més, la disposició 
final quarta determina l’aplicació del règim del PEIN 
en tot allò no previst en aquesta Llei i la disposició fi-
nal cinquena habilita el Pla especial a aprofundir en 
les regulacions i modificar les delimitacions de la zona 
perifèrica de la reserva natural parcial marina de les 
Medes i de l’àmbit de protecció dels espais agraris.

Finalment, es deroguen la Llei 19/1990, de 10 de de-
sembre, protecció de la flora i la fauna marina de l’arxi-
pèlag de les Illes Medes, el Decret 253/2000, de 24 de 
juliol, de creació del Patronat per al Desenvolupament 
Sostenible dels Espais d’Interès Natural del Massís del 
Montgrí i l’Arxipèlag de les Medes, l’article 3 del Decret 
222/2008, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de 
l’Àrea Protegida de les Illes Medes, que fa referència a 
la creació del Consell Assessor de l’Àrea protegida de 
les illes Medes. Així mateix, es deixa sense efecte la 
Resolució de 14 de febrer de 2000, per la qual es fa pú-
blic l’Acord de Govern de 10 de gener de 2000 pel qual 
s’aprova definitivament el Pla especial de delimitació 
definitiva de l’espai del PEIN el Montgrí.

Capítol I. Objecte i àmbits de protecció

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és:

1.1 Declarar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter (endavant parc o parc natural).

1.2 Declarar, dins l’àmbit del parc natural, la reserva 
natural parcial marina de les Medes, la reserva natural 
parcial dels aiguamolls del Baix Ter i la reserva natural 
integral de les illes Medes.

1.3 Establir un marc jurídic i de gestió per a la conser-
vació i la restauració dels sistemes naturals terrestres i 
marins dels espais de protecció especial que es decla-
ren, i per a la promoció dels valors educatius i científics 
pel que fa als elements geològics, botànics, faunístics, 
ecològics i dels elements d’interès cultural que contenen 
i de la integritat del seu paisatge.

1.4 Establir les normes de protecció bàsiques i la cre-
ació dels mecanismes necessaris de planificació, ges-
tió, recerca i avaluació, participació i protecció de la 
legalitat.

1.5 Delimitar definitivament l’espai del Pla d’espais d’in-
terès natural, als efectes del que preveu l’article 16.2 de 
la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, amb la 
delimitació i descripció que consta als annexos 1 i 2.

Article 2. Parc natural

2.1 Es declaren parc natural les illes Medes, el massís 
del Montgrí i el seu entorn marí, i el litoral del Baix 
Ter, d’acord amb la delimitació que conté l’annex 1 i la 
descripció que en fa l’annex 2.

2.2 El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter comprèn territoris dels municipis de Torroe-

l’òrgan administratiu corresponent. Són importants els 
preceptes que obliguen al rescabalament del dany ocasi-
onat per la vulneració de la llei, amb la consegüent res-
tauració de la realitat física alterada o transformada.

El capítol V, d’informació i educació ambientals, assu-
meix la necessitat de formar les persones usuàries en 
particular i la ciutadania en general, per tal d’implicar-
los en la conservació, l’ús sostenible i el compliment de 
les directrius de la present llei.

Les disposicions addicionals i transitòries suposen 
l’adequació i l’assumpció progressiva en el temps dels 
preceptes que estableix la llei amb la finalitat que, fi-
nalment, els objectius de conservació siguin complets 
tal com el Parlament de Catalunya ha recollit a partir 
de la voluntat ciutadana, dels agents socials i del propi 
mandat del Govern.

En aquest sentit, les disposicions addicionals preveuen 
la transcripció dels límits de l’àmbit marí a la carto-
grafia d’ús comú en la navegació marítima (disposició 
addicional primera), la modificació de les referències al 
Montgrí, les Medes i els Aiguamolls del Baix Empordà 
al Pla d’espais d’interès natural (disposició addicional 
tercera), així com l’adopció de mesures de suport al 
manteniment del sistema hidrològic, el conreu de l’ar-
ròs i la pesca artesanal de manera compatible amb la 
conservació de la biodiversitat (disposicions addicio-
nals setena i vuitena). La disposició addicional novena 
atribueix la gestió de totes les figures de protecció que 
concorren en l’àmbit del parc natural i la disposició ad-
dicional onzena deixa sense efecte la delimitació defi-
nitiva de l’espai del PEIN del Montgrí.

En matèria econòmica, el parc natural disposa d’un 
règim d’autonomia econòmica (disposició addicional 
segona), i la Generalitat de Catalunya ha de preveure 
en els seus pressupostos unes dotacions econòmiques 
suficients per tal de dotar l’òrgan gestor i per executar 
les principals actuacions en els primers anys del parc 
natural (disposicions addicionals quarta i cinquena). 
Així mateix, la disposició addicional sisena preveu 
que la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya pugui establir el pagament de taxes a deter-
minades activitats o ús d’instal·lacions, com per exem-
ple l’estacionament, l’amarrament d’embarcacions o la 
immersió i la desena modifica la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat.

Pel que fa a les disposicions transitòries, es preveu la 
continuïtat de la vigència del Pla rector d’ús i gestió de 
l’Àrea protegida de les illes Medes (i altres instruments 
de planificació vigents) i dels òrgans gestors i rectors 
existents, fins que s’aprovin i constitueixin, respecti-
vament, els que preveu aquesta Llei. Així mateix, es 
manté la vigència de la llicència d’immersió i la taxa 
corresponent, mentre que no es modifiqui la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat.

Les disposicions finals habiliten el Govern a aprovar, 
per decret, l’ampliació de l’àmbit del parc natural, l’ac-
tualització de les quanties de les sancions i les multes 
coercitives i les normes necessàries per desenvolupar 
i aplicar aquesta llei (disposició final primera). Així 
mateix, les disposicions finals segona i tercera obliguen 
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de conservació i restauració dels sistemes naturals i del 
patrimoni cultural, així com les activitats turístiques, re-
creatives, educatives i científiques que es desenvolupin 
congruentment amb la conservació dels valors naturals 
i d’acord amb l’objecte d’aquesta Llei, previst a l’article 
1.3. Així mateix, s’admet l’ús d’habitatge en edificacions 
preexistents, d’acord amb l’article 47 del Text refós de 
la llei d’urbanisme. Aquests usos s’admeten sense per-
judici de la regulació específica dels àmbits qualificats 
com a reserva natural parcial i com a reserva natural 
integral, de l’ordenació que n’estableixin els instruments 
de planificació previstos a l’article 7 i de la normativa 
sectorial que resulti aplicable per raó de la matèria.

El desenvolupament d’activitats ramaderes en zones 
afectades per incendis forestals que tinguin lloc durant 
els 5 anys posteriors a l’últim incendi requereix l’auto-
rització de l’òrgan gestor del parc natural.

Quarta

Qualsevol activitat no prevista en aquesta Llei i que 
pugui significar un risc per a la conservació de les es-
pècies, els hàbitats, el patrimoni geològic, el sistema 
hidrològic i, en general, els sistemes naturals del parc 
natural ha de comptar, en qualsevol cas, amb l’informe 
favorable de l’òrgan gestor i, en tots els casos que regu-
la la legislació vigent, cal l’aplicació del procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental.

Cinquena

S’admeten les tasques de conservació i condicionament 
de les infraestructures existents i els serveis tècnics que 
transcorren dins l’àmbit del parc, així com l’ampliació 
de les infraestructures existents que siguin requerides 
per la planificació territorial o sectorial, les quals s’han 
d’adequar al que preveu la normativa vigent en matèria 
d’avaluació ambiental.

Resta prohibida la implantació de noves construccions o 
d’instal·lacions que no estiguin vinculades estrictament 
amb els usos agrícoles, forestals, ramaders i pesquers, o 
amb la conservació dels valors naturals i, si és el cas, de 
restauració dels sistemes naturals i del paisatge. D’acord 
amb els instruments de planificació i ordenació del parc 
natural establerts a l’article 7, els organismes que en 
cada cas siguin competents poden autoritzar, amb l’in-
forme preceptiu de l’òrgan gestor, els equipaments, les 
infraestructures i els serveis indispensables per al des-
envolupament dels usos admesos en l’espai protegit.

Sisena

No es permet la instal·lació de cartells publicitaris i d’al-
tres elements que limitin el camp visual per a la contem-
plació de les belleses naturals, trenquin l’harmonia del 
paisatge o en desfigurin les panoràmiques i, en general, 
la producció d’impactes paisatgístics sensibles.

Setena

Els usos públics s’han de desenvolupar d’acord amb 
l’objecte d’aquesta Llei, previst a l’article 1.3, de manera 
que es minimitzi la contaminació sonora i lumínica, i 

lla de Montgrí, Palau-sator, Bellcaire d’Empordà, Ullà, 
Pals, Fontanilles i Gualta, a la comarca del Baix Em-
pordà, i de l’Escala, a la comarca de l’Alt Empordà, i 
també els espais marins adjacents a la costa del Montgrí 
i a l’entorn de les illes Medes.

Article 3. Reserves naturals

3.1 Es declaren reserves naturals parcials els àmbits 
següents:

a) Reserva natural parcial marina de les Medes. Com-
prèn la totalitat de l’àmbit marí del parc natural situat 
entorn de les illes Medes d’acord amb la delimitació de 
l’annex 1 i la descripció que en fa l’annex 3.

b) Reserva natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter. 
Comprèn les llacunes i els aiguamolls dels sectors del 
Ter Vell, la Pletera, la bassa de fra Ramon i les basses 
d’en Coll, d’acord amb la delimitació de l’annex 1 i la 
descripció que en fa l’annex 4.

3.2 Es declara la Reserva natural integral de les illes 
Medes, la qual comprèn la zona emergida de les illes 
i dels illots de l’arxipèlag de les illes Medes, d’acord 
amb la delimitació de l’annex 1 i la descripció que en 
fa l’annex 5.

3.3 S’estableix una zona perifèrica de protecció a l’en-
torn de la Reserva natural parcial marina de les Medes, 
la qual es troba delimitada a l’annex 1.

Capítol II. Normes de protecció

Article 4. Normes de protecció del parc natural

4.1 En l’àmbit terrestre del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter hi regeixen les normes 
següents:

Primera

Hi és d’aplicació el règim urbanístic del sòl no urbanit-
zable que fixen la legislació aplicable en matèria de sòl i 
la legislació urbanística vigent a Catalunya. No s’hi po-
den admetre utilitzacions que n’impliquin transformació 
de la destinació o la naturalesa o lesionin els valors 
objecte de protecció especificats a l’article 1.3.

Segona

S’admeten les obres de conservació, millora, ampliació 
i rehabilitació de les edificacions i instal·lacions exis-
tents en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, sempre 
que tinguin la corresponent cobertura jurídica i siguin 
destinades al desenvolupament dels usos i les activi-
tats previstos al planejament urbanístic i admesos per 
aquesta Llei. Les condicions i la regulació s’estableixen 
mitjançant els instruments de planificació que preveu 
l’article 7.

Tercera

S’admeten, amb caràcter general, les activitats forestals, 
agrícoles, ramaderes, cinegètiques, de pesca continental 
i marítima, de recol·lecció d’elements del medi natural, 
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Primera

Pel que fa a l’activitat pesquera, s’admet la pesca pro-
fessional artesanal i recreativa sempre que siguin con-
formes amb l’objecte d’aquesta Llei. El departament 
competent en matèria de pesca i acció marítima ha de 
regular les mesures de gestió per a l’explotació sosteni-
ble dels recursos pesquers. Aquestes mesures de gestió 
han de ser informades pel departament competent en 
matèria de medi ambient. Els instruments de planifica-
ció i gestió del parc natural poden establir les determi-
nacions addicionals que siguin necessàries per assolir 
els objectius d’aquesta llei.

Resta prohibida la pesca professional d’arrossegament 
i d’encerclament, els concursos de pesca marítima de 
superfície i submarina i l’extracció de corall vermell.

Segona

Resta prohibida la construcció d’instal·lacions d’aqüicul-
tura, la construcció d’instal·lacions nàutiques i maríti-
mes en general, així com les extraccions de sorra.

Tercera

El fondeig, l’amarrament, la circulació d’embarcacions 
i el transport col·lectiu de viatgers pot ser regulat pels 
instruments de planificació definits en aquesta Llei, en 
què, entre d’altres aspectes, es poden fixar les condici-
ons en què s’ha de realitzar cada activitat, la zona de 
navegació utilitzada, el recorregut que han de seguir 
les embarcacions per arribar a la zona en qüestió, la 
velocitat màxima de navegació, els punts d’amarrament 
establerts i tots aquells aspectes que siguin necessaris 
per tal de garantir la conservació de l’àmbit marí del 
parc natural. Sense perjudici de la regulació que esta-
bleixin els instruments que preveu l’article 7 d’aquesta 
llei, l’atorgament dels títols que emparin la realització 
d’aquestes activitats correspon a l departament compe-
tent en matèria d’ordenació del litoral i gestió del domi-
ni públic marítim terrestre.

Quarta

Els instruments de planificació del parc natural poden 
regular les activitats econòmiques relacionades amb el 
turisme que es desenvolupin en l’àmbit marí del parc 
natural i que puguin tenir una repercussió significativa 
en la conservació, sens perjudici de les previsions es-
tablertes en la Llei de pesca i acció marítima. Aquests 
instruments poden preveure que determinades activi-
tats estiguin sotmeses a una autorització específica de 
l’administració competent, en què s’han de fixar les 
condicions per desenvolupar-les. En el cas d’activitats 
regulades en la legislació sobre pesca i acció marítima 
l’atorgament de l’autorització correspon al departament 
competent en aquesta matèria, amb informe previ del 
departament competent en matèria de medi ambient.

Cinquena

No es permet donar aliments a la fauna marina. Grume-
jar i escar amb finalitats pesqueres s’exclouen d’aquest 
supòsit.

en cap cas no poden representar efectes negatius sobre 
els valors protegits.

Vuitena

La circulació motoritzada es regeix segons el que es-
tableix la normativa aplicable en matèria d’accés mo-
toritzat al medi natural. L’òrgan gestor pot restringir 
l’accés motoritzat amb mesures complementàries com 
a mesura de protecció.

Els instruments de planificació han d’establir la xarxa 
viària bàsica per la qual sigui admesa la circulació mo-
toritzada en l’àmbit del parc.

Novena

Es prohibeixen les actuacions següents:

a) Destruir o malmetre els afloraments geològics d’es-
pecial interès identificats o catalogats als instruments de 
planificació i gestió a que fa referència l’article 7.

b) Degradar o transformar els hàbitats naturals i de les 
zones humides, llevat dels supòsits autoritzats per a ac-
tivitats admeses per aquesta llei.

c) Plantar i alliberar en el medi natural, respectivament, 
exemplars d’espècies vegetals o animals, que no li si-
guin pròpies. Aquesta prohibició no és d’aplicació per a 
l’ús normal de les espècies pròpies de l’activitat agrícola 
i la jardineria pel que fa als conreus i als entorns edifi-
cats respectivament i sempre que això no comporti risc 
de dispersió en el medi natural. Tampoc no s’aplica al 
seu ús excepcional per causa de força major i autoritzat 
expressament per l’òrgan gestor. En tot cas, la intro-
ducció d’espècies autòctones requereix l’autorització de 
l’òrgan gestor.

d) Abandonar o abocar tota mena de residus i deixalles 
fora dels llocs expressament habilitats. S’entén exclosa 
d’aquesta prohibició la utilització de restes orgàniques 
en les activitats agràries i forestals, les quals es regulen 
d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

e) Acampar fora dels espais que es puguin destinar a 
aquest fi pels instruments de planificació i ordenació 
del parc natural.

Desena

El règim de la prevenció d’incendis forestals i el de l’ac-
tivitat cinegètica han de ser regulats per les disposicions 
que estableixin els instruments de planificació i gestió 
del parc natural, i d’acord amb el que disposa la legis-
lació vigent en aquesta matèria.

Onzena

Els usos i activitats a les platges de l’àmbit del parc han 
de ser objecte d’ordenació pel Pla especial a que fa refe-
rència l’article 7, en funció de les seves característiques 
ecològiques, estat de conservació i intensitat d’ús.

4.2 En l’àmbit marí del parc natural són aplicables les 
normes tercera, quarta, sisena, setena i novena de l’apar-
tat 1 d’aquest article i, a més, les normes següents:
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cens que, amb aquesta finalitat, ha d’establir el departa-
ment competent en matèria de pesca i acció marítima.

b) La pesca recreativa només hi és permesa amb una 
sola canya per llicència.

c) Hi és prohibida la pesca submarina.

5.3 A la reserva natural integral de les illes Medes hi 
són aplicables les disposicions següents i, subsidiària-
ment, les previstes a l’article 4 en allò no previst en les 
normes específiques:

a) Només poden efectuar-s’hi treballs científics de re-
cerca, activitats de maneig de l’espai protegit, tasques 
de divulgació dels seus valors, i de gestió i manteniment 
del far.

b) L’accessibilitat hi és rigorosament controlada i només 
s’hi pot accedir i actuar amb l’autorització prèvia de 
l’òrgan gestor. Dita autorització suposa l’acceptació de 
les condicions d’accés i desenvolupament de l’activitat 
que estableixi l’òrgan gestor.

c) No s’admet l’extracció ni la recol·lecció de minerals, 
roques, fòssils o plantes, ni la captura d’animals, lle-
vat de l’associada a activitats de recerca científica i de 
conservació de l’espai protegit, autoritzada per l’òrgan 
gestor.

5.4 Els instruments de planificació i gestió del parc na-
tural poden establir regulacions addicionals, en funció 
de la millor informació disponible, d’acord amb l’ob-
jecte de la llei.

Article 6. Protecció dels espais agraris

6.1 S’estableix una protecció específica per als espais 
agraris de major interès ambiental i amb valor paisat-
gístic i productiu. L’àrea d’aplicació de les determinaci-
ons d’aquest article està delimitada gràficament, a títol 
indicatiu, a l’Annex 1, i comprèn el sector de Bellcaire 
i el sector dels Arrossars de Pals.

6.2 L’ús preferent dels terrenys delimitats és l’ús agrari, 
sense perjudici d’altres usos i activitats admesos i orde-
nats mitjançant els instruments de planificació previstos 
en aquesta Llei.

6.3 Els espais en què és d’aplicació aquest article són 
objecte d’aplicació preferent de mesures de foment de 
l’activitat agrària i de compatibilització amb la conser-
vació del patrimoni natural i s’hi apliquen les normes 
previstes a l’article 4.1.

6.4 Es reconeix l’especificitat dels Arrossars de Pals com 
a espais que actualment contenen activitats agrícoles re-
lacionades amb el cultiu de l’arròs, amb les determina-
cions que recull la Disposició addicional Tretzena

Capítol III. Planificació i gestió

Article 7. Ordenació i planificació de l’espai pro-
tegit

7.1 L’ordenació i la planificació de l’ús i la gestió del 
parc natural s’han de dur a terme per mitjà dels instru-
ments següents:

Article 5. Normes de protecció de les reserves 
naturals

5.1 A les reserves naturals parcials, hi regeixen les regu-
lacions següents i, subsidiàriament, les previstes a l’arti-
cle 4 en allò no previst en les normes específiques:

5.1.1 Reserva natural parcial dels aiguamolls del Baix 
Ter

a) L’explotació i l’aprofitament de les aigües està sotme-
sa a l’informe de l’òrgan gestor, sobre la compatibilitat 
amb la conservació dels valors que es volen protegir.

b) No s’admeten alteracions de l’orografia natural dels 
terrenys, llevat que tinguin per objecte treballs de restau-
ració o millora ambiental. No es consideren alteracions 
de l’orografia natural els anivellaments que formen part 
de les tècniques tradicionals de conreus dels arrossars 
existents i d’altres cultius que es reguen per gravetat.

c) No s’admet el bany ni la navegació en les llacunes 
de la reserva.

d) Els hàbitats naturals i semi-naturals que caracteritzen 
la reserva són objectiu prioritari de conservació. Totes 
les activitats que s’hi desenvolupin han de ser compati-
bles amb aquest objectiu.

e) No s’hi admet l’activitat cinegètica, llevat de l’adre-
çada al control de les poblacions exercida per l’òrgan 
gestor.

f) Els treballs i activitats científics de recerca i maneig 
i les activitats destinades a la divulgació dels seus va-
lors, ja siguin organitzats per l’òrgan gestor o bé amb 
l’autorització d’aquest, han de ser compatibles amb la 
seva conservació.

5.1.2 Reserva natural parcial marina de les Medes

a) Hi són prohibides la pesca i l’extracció de recursos 
marins. No obstant això, l’òrgan gestor pot autoritzar 
extraccions, amb caràcter excepcional, únicament amb 
finalitats de conservació o científiques.

b) Les condicions de navegació i amarrament es poden 
regular, en cas necessari, mitjançant els instruments de 
planificació.

c) No s’admet el fondeig.

d) Els treballs i activitats científics de recerca i maneig 
i les activitats destinades a la divulgació dels seus va-
lors, ja siguin organitzats per l’òrgan gestor o bé amb 
l’autorització d’aquest, han de ser compatibles amb la 
seva conservació.

e) Les visites i les activitats recreatives i divulgatives 
han d’ésser compatibles i han d’estar regulades i con-
trolades mitjançant una regulació específica prevista als 
instruments de planificació corresponents.

5.2 En la zona perifèrica de la Reserva natural parcial 
marina de les Medes, hi són d’aplicació les normes se-
güents i, subsidiàriament, les establertes a l’article 4.2:

a) Hi és prohibida la pesca professional, amb excepció 
de l’artesanal, feta amb tremall i amb palangre. Només 
hi poden pescar els vaixells professionals inclosos en el 
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7.5 El departament competent en matèria agrària, pesca 
i activitats marítimes participa en la formulació de les 
previsions del Pla especial de protecció del medi natu-
ral i del paisatge i del Pla rector d’ús i gestió referents 
a aquestes matèries mitjançant una comissió bilateral 
amb el departament competent en matèria de medi am-
bient.

7.6 Els departaments competents per raó de la matèria 
i l’òrgan gestor del parc natural poden formular plans, 
normes i programes d’actuació de caràcter sectorial i es-
pecífic, d’acord amb la normativa sectorial. L’aprovació 
dels esmentats instruments està subjecta al procediment 
administratiu establert en cada cas. En particular, els 
plans de conservació, d’ús públic i d’educació ambi-
ental, desenvolupament sostenible i altres derivats de 
la gestió els aprova la persona titular del departament 
competent en matèria de medi ambient.

Article 8. Òrgan rector

L’òrgan rector del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter i de les reserves naturals que s’hi 
inclouen és un òrgan col·legiat adscrit al departament 
competent en matèria de medi ambient i està integrat 
per representants dels diversos departaments de la Ge-
neralitat amb competències relacionades amb la gestió 
del parc natural, de les diverses administracions actu-
ants, inclosos els distints ajuntaments implicats, i per 
representants de sectors socials representatius.

Article 9. Òrgan gestor

9.1 La gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, així com de les reserves naturals parci-
als i integral que s’hi inclouen, és realitzada per l’òrgan 
gestor, com a unitat tècnica específica, comandada pel 
director o directora del parc natural d’acord amb les 
directrius del departament competent en matèria de 
medi ambient, de l’òrgan rector, l’assessorament de les 
entitats socials i científiques i amb la participació efec-
tiva, mitjançant els òrgans col·laboradors, de les entitats 
representatives dels sectors socials interessats.

9.2 L’òrgan gestor del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter s’adscriu al departament competent 
en matèria de medi ambient.

9.3 L’òrgan gestor del parc natural pot establir línies 
de treball conjuntes amb les entitats i administracions 
corresponents de la plana agrícola del Baix Ter per pro-
moure i coordinar la gestió agrària, o altres aspectes que 
així ho requereixin, d’acord amb els objectius del parc 
natural establerts en l’article 1 i la normativa ambiental 
i agrària de la Unió Europea.

9.4 El departament competent en matèria de medi 
ambient pot impulsar la constitució d’un consorci per 
abordar la gestió de l’espai amb els ens locals i altres 
departaments o organismes de la Generalitat o de l’Estat 
concernits, amb la participació de les entitats represen-
tatives dels sectors socials interessats.

Article 10. Direcció

10.1 El director o la directora del parc natural té al seu 
càrrec el comandament de l’òrgan gestor.

a) El Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge

b) El Pla rector d’ús i gestió

c) Plans, normes i programes específics

7.2 Els instruments a què fa referència l’apartat 7.1 
s’han de formular congruentment amb les disposicions 
d’aquesta llei i amb la normativa sectorial aplicable. 
Aquests instruments poden establir les limitacions ad-
dicionals que resultin necessàries per assolir l’adequada 
conservació dels valors naturals de l’espai.

7.3 El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha de formular el Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, d’acord amb el que disposa 
l’article 5 de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais 
naturals.

Aquest Pla, l’aprovació del qual correspon al Govern 
de la Generalitat, requereix l’informe previ de l’òrgan 
rector a que fa referència l’article 8, s’ha de sotmetre a 
la tramitació establerta per als plans especials de des-
plegament del Pla d’espais d’interès natural i ha de con-
tenir, almenys, les determinacions següents:

a) L’estructura general de l’ordenació de l’espai protegit 
i les actuacions necessàries per implantar-la.

b) Les directrius i les normes generals d’ordenació, ús 
i gestió.

c) L’ordenació i la regulació dels usos i les activitats 
desenvolupats a l’àmbit del parc natural.

d) La zonificació dels àmbits terrestre i marí i la regla-
mentació detallada de cada zona.

e) La catalogació dels indrets amb elements d’interès 
especialment rellevant i la definició de les disposicions 
particulars que hi escaiguin.

f) La valoració de l’estat de conservació dels sistemes 
naturals, el patrimoni geològic i les espècies de fauna i 
de flora presents, així com la disposició de les mesures 
de protecció i regulació més adequades per conservar-
los.

g) Les altres esmentades en el capítol II i totes les neces-
sàries per assolir els objectius estratègics de conservació 
de l’espai protegit.

7.4 El Pla rector d’ús i gestió (PRUG) ha de formular 
les disposicions normatives de caràcter temporal o que 
completin les del Pla especial, així com programar les 
actuacions que resultin necessàries per al desenvolu-
pament de la gestió del parc natural, d’acord amb allò 
que estableixi el Pla especial en relació amb aquesta 
matèria. L’òrgan gestor del parc natural ha de formular 
el PRUG i les seves revisions, les quals tenen lloc cada 
sis anys, i la tramitació ha de seguir el procediment 
següent:

a) Una vegada el departament competent en matèria de 
medi ambient l’aprovi inicialment, el Pla rector d’ús i 
gestió s’ha de sotmetre a informació pública.

b) L’aprovació definitiva correspon al Govern, amb l’in-
forme previ de l’òrgan rector del parc natural.
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aprofitament que vulneri aquesta Llei o les reglamen-
tacions que la desenvolupin i adoptar les mesures ne-
cessàries per al seu efectiu compliment, sens perjudici 
de les actuacions sancionadores i de rescabalament que 
hi escaiguin.

Article 15. Infraccions

15.1 A més dels supòsits que estableixen la legislació 
general en matèria de conservació de la natura i l’altra 
legislació específica aplicable, constitueixen infraccions 
administratives en l’àmbit del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter les que es tipifiquen en els 
apartats següents.

15.2 Són infraccions lleus:

a) Destruir o malmetre afloraments geològics d’especial 
interès identificats o catalogats.

b) Plantar o alliberar, al medi natural, exemplars espè-
cies de flora o de fauna, quan es contravingui l’establert 
a l’article 4.1 Norma novena, apartat c).

c) Donar aliments a la fauna marina

d) Fer transformacions dels hàbitats naturals la cober-
ta vegetal silvestre quan contradiguin el que estableix 
aquesta Llei o els plans que la desenvolupin quan els 
efectes negatius generats siguin d’escassa entitat o pugui 
ésser reparada la realitat física alterada en el termini 
de sis mesos.

e) Fer obres i moviments de terres que provoquin al-
teracions de l’orografia natural de les zones humides, 
quan els efectes negatius siguin d’escassa entitat o pugui 
ésser restablerta la realitat física, química i biològica 
alterada en un termini de sis mesos. Queden exclosos 
d’aquest supòsits els que tinguin per objecte treballs de 
restauració o millora ambiental i estiguin adequada-
ment autoritzats.

f) Incomplir les normes sobre pesca i fondeig, amar-
rament, circulació d’embarcacions i altres previstos a 
l’article 4.2, 5.1.2 i 5.2 apartats b i c.

g) Abandonar o abocar residus o deixalles fora dels 
llocs expressament habilitats o autoritzats, ja sigui al 
mar o en l’àmbit terrestre.

h) La instal·lació de cartells publicitaris o d’altres ele-
ments que limitin el camp visual per a la contemplació 
de les belleses naturals, trenquin l’harmonia del paisat-
ge o en desfigurin les panoràmiques.

i) Obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció i vigilàn-
cia.

j) El bany i la navegació en les llacunes de la reserva 
natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter.

k) Recol·lectar, extreure o fragmentar minerals, roques, 
fòssils o plantes o capturar animals sense l’autorització 
corresponent a la reserva natural integral de les illes 
Medes.

l) Realitzar activitats sense l’autorització preceptiva o 
incomplir les condicions de les autoritzacions i altres 
requisits, obligacions, prohibicions o preceptes sobre 
el règim establert en aquesta llei, així com els plans i 

10.2 El director o la directora del parc natural és no-
menat o nomenada i separat o separada del càrrec per 
part del conseller o consellera competent en matèria 
de medi ambient, que abans n’haurà informat a l’òrgan 
rector, d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
provisió de llocs de treball.

Article 11. Òrgans col·laboradors

11.1 Es poden crear òrgans col·laboradors en la ges-
tió del parc natural, els quals han d’estar integrats per 
entitats representatives dels sectors socials i científics 
interessats.

11.2 Poden formar part dels òrgans col·laboradors les 
entitats degudament legalitzades que es troben estatu-
tàriament vinculades a la defensa dels interessos dels 
propietaris particulars i els habitants del parc natural, 
les dedicades a la recerca científica o a l’estudi i a la 
defensa de la natura, així com les representatives dels 
sectors agraris, forestals, pesquers, culturals, turístics 
i recreatius que hi desenvolupen llur activitat i altres 
sectors socials.

11.3 El Govern, a proposta del departament competent 
en matèria de medi ambient, ha d’establir, mitjançant 
decret, la denominació, funcionament i el procediment 
per a la designació de les entitats que poden tenir repre-
sentació en els òrgans col·laboradors.

11.4 Els òrgans col·laboradors han d’ésser informats re-
gularment dels plans, els projectes i les actuacions duts 
a terme en la gestió del parc natural.

Article 12. Beneficis

En l’àmbit del parc natural són aplicables els benefi-
cis establerts per als espais inclosos en el Pla d’espais 
d’interès natural, sens perjudici dels altres de caràcter 
específic que pugui establir el departament competent 
en matèria de medi ambient per fomentar una gestió 
correcta de l’espai protegit i dels seus recursos naturals, 
o bé les que puguin formular els altres departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les 
altres administracions públiques actuants.

Article 13. Perspectiva de gènere

S’ha de tenir en compte la perspectiva de gènere en la 
presa de decisions relatives a l’assoliment de les fina-
litats i els objectius del parc a tots els nivells, des de la 
definició de programes i projectes, fins la seva execució 
i avaluació. Per a tal fi, s’han de desenvolupar aquelles 
estructures i metodologies de treball adequades.

Capítol IV. Protecció de la legalitat i règim san-
cionador

Article 14. Protecció de la legalitat

El director o directora dels Serveis Territorials del 
departament competent en matèria de medi ambient, 
d’ofici o a instància de l’òrgan rector el parc natural o 
del director o directora de l’òrgan gestor, pot ordenar 
la suspensió immediata de qualsevol activitat, obra o 
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s’atribueix a l’òrgan gestor, el qual coordina i programa 
les actuacions d’inspecció i control a l’àmbit parc, sens 
perjudici de les competències d’altres administracions 
públiques.

16.2 Els serveis de vigilància de les diferents adminis-
tracions que operen en l’àmbit del parc natural han de 
vetllar pel compliment d’aquesta normativa.

Article 17. Exercici de la funció inspectora

Durant les inspeccions, les persones requerides han de 
facilitar al personal dels serveis d’inspecció tota la do-
cumentació que requereixin, així com permetre l’accés 
de les seves propietats quan sigui necessari per exercir 
les seves competències pel que fa a verificar el compli-
ment de les obligacions establertes en aquesta Llei.

Article 18. Sancions

18.1 L’autoritat competent per imposar les sancions cor-
responents a les infraccions a què fa referència l’article 
15, és:

a) En el cas d’infraccions lleus, el director o la directora 
dels Serveis Territorials del departament competent en 
matèria de medi ambient.

b) En el cas d’infraccions greus, el director o la direc-
tora general competent en medi natural.

c) En el cas d’infraccions molt greus, el conseller o la 
consellera titular del departament competent en matèria 
de medi ambient.

18.2 La quantia de les multes corresponents a les infrac-
cions administratives a que fa referència l’article 15 és:

a) En el cas d’infraccions lleus, d’entre 100 i 6.000 euros.

b) En el cas d’infraccions greus, d’entre 6.001 i 60.000 
euros.

c) En el cas d’infraccions molt greus, d’entre 60.001 a 
300.000 euros.

18.3 La fixació de l’import de les sancions s’ha de gra-
duar en funció de la intencionalitat i el grau de malícia 
de qui causi la infracció, el grau de participació en el 
fet, la gravetat o la irreversibilitat dels danys produïts, 
la superfície, l’hàbitat o l’espècie afectada i el benefici 
derivat de l’activitat infractora, i en cap cas la infrac-
ció no pot reportar benefici econòmic a les persones 
infractores.

18.4 La imposició de qualsevol sanció establerta per 
aquesta Llei no exclou la indemnització pel valor dels 
exemplars en el cas que es tracti d’espècies protegides, 
la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de 
danys i perjudicis, inclosa la reparació dels danys me-
diambientals causats. Correspon al departament com-
petent en matèria de medi ambient fixar el termini en 
què la persona infractora ha de restituir els béns a l’estat 
anterior i l’import de la indemnització dels danys i els 
perjudicis ocasionats.

18.5 La resolució sancionadora dels expedients de co-
missió d’infraccions greus i molt greus comporta, a més 
de la sanció pecuniària que hi correspon, la suspensió 
de l’activitat i/o la revocació de les autoritzacions ator-

normes que la despleguin, i que no hi siguin tipificades 
com a greu o molt greu.

15.3 Són infraccions greus:

a) Fer transformacions dels hàbitats naturals quan con-
tradiguin el que estableix aquesta Llei o els plans la 
desenvolupin si s’afecten hàbitats d’interès comunitari 
o hàbitats amenaçats a Catalunya, o bé quan els efectes 
negatius generats siguin importants o no pugui ésser 
reparada la realitat física alterada en un termini màxim 
de sis mesos.

b) Practicar activitats ramaderes en zones afectades per 
incendis forestals abans que hagin transcorregut cinc 
anys des del darrer incendi, sense l’autorització expressa 
de l’administració ambiental o incomplint les condici-
ons que aquesta imposi.

c) Fer obres i instal·lacions que vulnerin el que disposa 
l’article 4.

d) Fer obres i moviments de terres no autoritzats que 
provoquin alteracions de l’orografia natural de les zo-
nes humides quan la realitat física, química i biològica 
alterada no pugui ésser restablerta en un termini de sis 
mesos.

e) Incomplir les previsions en matèria de prevenció d’in-
cendis forestals recollides als plans o normes de desple-
gament d’aquesta llei.

f) Practicar activitats cinegètiques dins la reserva na-
tural parcial dels aiguamolls del Baix Ter, llevat de les 
adreçades al control de les poblacions i que siguin exer-
cides per l’òrgan gestor.

g) Plantar o alliberar, a les reserves naturals, exemplars 
d’espècies silvestres de flora o de fauna, respectivament, 
que no li siguin pròpies, quan es contravingui l’establert 
a l’article 4.1 Norma novena, apartat c).

h) Ferir greument o donar mort, intencionadament, a 
qualsevol espècie de fauna, llevat de les ferides o les 
morts derivades de les activitats de control de poblaci-
ons pròpies de la gestió o de les activitats científiques a 
la reserva natural integral de les illes Medes.

i) Les qualificades de lleus, quan s’hi apreciï reinci-
dència.

15.4 Són infraccions molt greus:

a) Practicar la pesca d’encerclament i d’arrossegament.

b) Extreure corall vermell en tot l’àmbit del parc natu-
ral. En aquests casos l’autoritat denunciant ha aplicar 
directament i com a mesura cautelar les prescripcions 
establertes a l’article 21 relatives al comís i immobi-
lització.

c) Dessecar les zones humides de la reserva natural 
parcial dels aiguamolls del Baix Ter.

d) Les qualificades de greus, quan s’hi apreciï reinci-
dència.

Article 16. Vigilància i inspecció

16.1 La coordinació de la inspecció i de la vigilància al 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
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Capítol V

Informació i educació ambiental

Article 22. Informació i educació ambiental

22.1 En l’àmbit del parc natural hi tenen caràcter pre-
ferent les activitats d’educació ambiental i les de conei-
xement i estudi de l’entorn.

22.2 L’òrgan gestor del parc natural ha de fomentar ac-
cions de sensibilització ciutadana sobre els valors ge-
ològics, botànics, faunístics, ecològics, paisatgístics i 
culturals a l’àmbit del parc natural i ha de portar a terme 
les publicacions informatives corresponents.

22.3 L’òrgan gestor ha d’impulsar directament l’educa-
ció ambiental en l’àmbit del parc natural.

Disposicions addicionals

Primera. 

El departament competent en matèria de medi ambient 
ha de promoure la transcripció dels límits dels diversos 
àmbits marins delimitats per aquesta Llei a la cartogra-
fia d’ús comú en la navegació marítima.

Segona

D’acord amb la normativa vigent en matèria de desen-
volupament de les normes sobre gestió en règim d’au-
tonomia econòmica dels espais naturals de protecció 
especial, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i 
el Baix Ter disposa d’autonomia econòmica, amb l’ob-
jectiu de millorar les condicions de gestió, en el marc de 
la normativa vigent d’aplicació als espais naturals.

Tercera

Es substitueixen totes les referències al Montgrí, les Me-
des i els Aiguamolls del Baix Empordà contingudes en 
els plànols, fitxes i documentació informativa del Pla 
d’espais d’interès natural aprovat mitjançant el Decret 
328/1992, de 14 de desembre, les quals s’entenen refe-
rides a un sol espai del Pla de nova creació anomenat 
«el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter».

Quarta

En l’exercici pressupostari posterior a l’aprovació 
d’aquesta Llei s’ha de preveure en el pressupost del de-
partament competent en matèria de medi ambient una 
dotació de recursos econòmics suficient per dotar amb 
els mitjans humans i materials necessaris l’òrgan ges-
tor del parc natural i desenvolupar-ne una gestió que 
garanteixi els objectius d’aquesta Llei, d’acord amb la 
memòria econòmica que l’acompanya.

Cinquena

Durant el primers cinc anys des de l’entrada en vigor 
de la declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter, el Govern ha d’executar les princi-
pals actuacions estratègiques en l’espai, d’acord amb la 
memòria econòmica que acompanya el projecte. Per a 

gades durant un termini que pot ser des de sis dies fins 
a la retirada definitiva.

18.6 Un cop incoat l’expedient sancionador, l’òrgan 
competent per resoldre’l, a proposta de la persona ins-
tructora i mitjançant una resolució motivada, pot adop-
tar les mesures provisionals que calguin per assegurar 
que la resolució que pugui dictar-se preservi els inte-
ressos generals.

Article 19. Responsabilitat

La responsabilitat administrativa de les infraccions co-
meses a la reserva natural parcial marina de les Medes 
correspon a:

a) Prestació de serveis: a la persona titular de l’autorit-
zació administrativa.

b) A l’empresa titular de l’embarcació o el seu patró 
quan es tracti d’activitats regulades per la Llei 10/2000, 
de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marí-
times i continentals.

c) A la persona propietària de l’embarcació quan es trac-
ti de persones físiques.

Article 20. Execució forçosa

El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’adoptar les mesures necessàries per restaurar 
la realitat física alterada o transformada com a con-
seqüència de l’actuació il·legal i, quan no es repara el 
dany o es paga la indemnització en el termini establert, 
pot imposar multes coercitives de fins a 6.000 euros, 
reiterades per espais de temps que siguin suficients per 
acomplir el que hagi estat ordenat, sens perjudici de 
l’execució subsidiària per l’Administració i amb càrrec 
a la persona infractora.

Article 21. Comís i immobilització

21.1 El comís, que pot ser preventiu (com a mesura pro-
visional) o definitiu (ordenat en el moment d’imposar 
la sanció), ha de ser proporcional a la gravetat de la 
infracció i en el moment d’efectuar-lo s’han de tenir 
en compte les circumstàncies de cada cas. En el cas 
del comís d’animals de companyia i fauna silvestre, és 
d’aplicació el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció 
dels animals.

21.2 L’autoritat denunciant ha de proposar la immo-
bilització de l’embarcació utilitzada per cometre una 
infracció molt greu i ha de comunicar la proposta a 
l’òrgan competent en la instrucció de l’expedient, el qual 
l’ha de trametre a l’autoritat competent perquè l’executi. 
En el cas d’embaracions han de retornar-se a la perso-
na titular un cop constituïda la fiança que hagi fixat la 
persona instructora de l’expedient sancionador, ja sigui 
en efectiu o mitjançant garantia financera.
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Tretzena

1. El «Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge» haurà d’incloure les mesures oportunes per a 
promoure el conreu de l’arròs amb criteris agroambi-
entals, i fomentar la qualitat ambiental de les activitats 
econòmiques relacionades.

2. Els instruments de planificació i gestió del Parc Na-
tural admetran canvis en els usos agraris i conreus agrí-
coles seguint els objectius generals del Parc.

Disposicions transitòries

Primera

Mentre que el Pla especial a què fa referència l’article 7 
no estableixi la regulació de les edificacions i les instal-
lacions anteriors a la promulgació de la Llei que resultin 
disconformes amb les disposicions, s’hi admeten obres 
de conservació, de reparació, de millora i de rehabilita-
ció que no impliquin ampliacions ni augment de volum. 
Igualment, els usos disconformes es poden mantenir 
sense augmentar-ne la intensitat.

Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, 
la regulació de les edificacions i les instal·lacions que 
s’ajustin al que preveu aquesta Llei, mentre que no entri 
en vigor el Pla especial que preveu l’article 7, és l’esta-
blerta al planejament urbanístic vigent, la planificació 
territorial aprovada i en tot cas la legislació urbanística 
vigent.

Segona

Les autoritzacions, llicències o qualsevol títol habilitant 
per exercir activitats en l’àmbit del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter que siguin vigents 
en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hau-
ran d’adaptar a les previsions que aquesta conté en la 
forma i els terminis que l’òrgan competent estableixi.

Tercera

El Pla rector d’ús i gestió de l’Àrea protegida de les 
illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, de 11 de no-
vembre, manté la seva vigència mentre no s’aprovin el 
Pla rector d’ús i gestió previst a l’article 7 i el decret de 
creació de l’òrgan rector i dels òrgans col·laboradors 
previstos als articles 8 i 11.

Quarta

Mentre no es modifiqui la taxa prevista en el capítol 
IV del títol XII del Text refós de la llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, per a la pràctica de la immer-
sió a la reserva natural parcial marina de les Medes és 
obligat obtenir una llicència específica, tal com preveu 
l’article 4. b) de la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de 
protecció de la flora i la fauna marina de l’arxipèlag de 
les Illes Medes.

tal fi, en l’exercici pressupostari posterior a l’aprovació 
d’aquesta Llei, el Govern ha d’autoritzar, mitjançant la 
tramitació administrativa corresponent, l’expedient eco-
nòmic plurianual d’inversions corresponent.

Sisena

A l’àmbit del parc natural, la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya pot establir el pa-
gament de taxes a determinades activitats o ús de les 
instal·lacions que s’hi desenvolupin.

Setena

El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesures 
de suport oportunes, tant dins el parc natural com fora, 
en els àmbits que puguin afectar-lo, per al manteni-
ment dels canals i recs, el conreu de l’arròs, i per a la 
continuïtat del sector de la pesca artesanal, de manera 
compatible amb la conservació de la biodiversitat.

Vuitena

El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesures 
oportunes, tant dins el parc natural com fora, en els 
àmbits que puguin afectar-lo, per tal de garantir el fun-
cionament adequat del sistema hidrològic i permetre la 
continuïtat dels sistemes naturals i les activitats econò-
miques que en depenen.

Novena

L’òrgan gestor assumeix la gestió de totes les figures 
de protecció ambiental que concorren en l’àmbit del 
parc natural.

Desena

Es modifica el Capítol IV del títol XII del Text refós de 
la llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, de mane-
ra que es substitueixen totes les referències a la Zona 
estrictament protegida de les illes Medes per reserva 
natural parcial marina de les Medes i les referències a 
l’Àrea protegida de les illes Medes per zona perifèrica 
de la reserva natural parcial marina de les Medes.

Onzena

Queda sense efecte la Resolució de 14 de febrer de 
2000, per la qual es fa públic l’Acord de Govern de 10 
de gener de 2000 pel qual s’aprova definitivament el Pla 
especial de delimitació definitiva de l’espai del PEIN el 
Montgrí.

Dotzena

El departament competent en matèria de medi ambient 
i el departament competent en matèria de pesca i acció 
marítima han d’establir un protocol d’actuació per co-
ordinar el règim sancionador establert en aquesta Llei 
i l’establert en la legislació en matèria de pesca i acció 
marítima.

La infracció derivada de l’incompliment de l’article 
5.2.a se sanciona d’acord amb la legislació sobre pesca 
i acció marítima.
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Sisena

Es modifica la Llei 4/1998, de 12 de març, de protec-
ció de Cap de Creus pel que fa la delimitació del Parc 
Natural de Cap de Creus i del Paratge natural d’interès 
nacional de la Serra de Rodes al municipi del Port de 
la Selva, d’acord amb la delimitació de l’annex 6 i les 
descripcions incloses a l’Annex 7.

Disposició derogatòria

Única

Queden derogades les disposicions següents:

1. La Llei 19/1990, de 10 de desembre, de protecció 
de la flora i la fauna marina de l’arxipèlag de les Illes 
Medes, sense perjudici del que preveu la disposició tran-
sitòria quarta.

2. El Decret 253/2000, de 24 de juliol, de creació del 
Patronat per al Desenvolupament Sostenible dels Espais 
d’Interès Natural del Massís del Montgrí i l’Arxipèlag 
de les Medes

3. L’article 3 del Decret 222/2008, d’11 de novembre, 
pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de l’Àrea 
protegida de les illes Medes, que fa referència a la cre-
ació del Consell Assessor de l’Àrea protegida de les 
illes Medes.

Annexos

Annex 1. Mapa de l’àmbit del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter i de les reserves naturals

Annex 2. Descripció dels límits del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Annex 3. Descripció dels límits de la reserva natural 
parcial marina de les Medes

Annex 4. Descripció dels límits de la reserva natural 
parcial dels aiguamolls del Baix Ter

Annex 5. Descripció dels límits de la reserva natural 
integral de les illes Medes

Annex 6. Mapa de modificació de la delimitació del 
Parc Natural de Cap de Creus i del Paratge natural d’in-
terès nacional de la Serra de Rodes

Annex 7. Descripció dels límits del Parc Natural de Cap 
de Creus i del Paratge natural d’interès nacional de la 
Serra de Rodes al municipi del Port de la Selva.

Cinquena

Els òrgans gestors i rectors de l’espai, així com els ins-
truments de planificació vigents en el moment d’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, són vigents fins que es consti-
tueixin i aprovin respectivament els que regula aquesta 
Llei.

Disposicions finals

Primera

Mitjançant decret, el Govern de la Generalitat pot:

1. Ampliar l’àmbit del parc natural i de les reserves 
naturals parcials establert a l’article 1, així com millo-
rar-ne els límits.

2. Actualitzar les quanties de les sancions i les multes 
coercitives fixades per aquesta Llei, tenint en compte 
les variacions de l’índex de preus al consum.

Així mateix, es faculta el Govern de la Generalitat 
perquè dicti les normes necessàries per desenvolupar 
i aplicar aquesta Llei.

Segona

El departament competent en matèria de medi ambient 
en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, ha d’haver elaborat i presentat el Pla es-
pecial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
per tal que sigui aprovat seguint la tramitació establerta 
per als plans especials dels espais naturals protegits.

Tercera

En el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en 
vigor del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i 
el Baix Ter, i d’acord amb les disposicions d’aquest, s’ha 
d’haver elaborat i presentat el Pla rector d’ús i gestió que 
regula l’article 7.

Quarta

En tot allò no previst en aquesta Llei, és aplicable el 
règim del Pla d’espais d’interès natural.

Cinquena

Els instruments de planificació i gestió del parc natural 
a què fa referència l’article 7 han d’ordenar la gestió 
dels usos i de les activitats agrícoles, així com els usos 
i activitats en la zona perifèrica de la reserva natural 
parcial marina de les Medes. Aquests instruments po-
den completar la zonificació indicativa a què fan refe-
rència els articles 3.3 i 6.1, d’acord amb l’objecte de la 
Llei i en funció de la seva estratègia d’ordenació i de la 
millor informació disponible. Les previsions d’aquests 
instruments referents als espais agraris i a la pesca i ac-
tivitats marítimes s’han d’acordar en el si de la comissió 
bilateral prevista a l’article 7.5.
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Annex 1. Mapa de l’àmbit del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i de les 
reserves naturals
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d’aquest corrent fins que, al cap d’uns 720 m i en assolir 
el punt on fa un colze i es divideix, el límit de l’espai 
protegit salta a l’altre costat i travessa el camí del Pla de 
Sant Feliu, el qual ressegueix cap a ponent tot excloent-
lo. Es perllonga per aquest camí uns 112 m fins que es 
bifurca, per continuar llavors direcció nord envers la 
carretera GI-651 de Peratallada. Travessa aquesta via i 
segueix per la carretera que porta a Fontclara fins que 
enllacem al cap d’uns 420 m i abans d’arribar a aquest 
poble amb un camí que hi ha a la dreta. El polígon 
continua ara per aquest camí direcció llevant fins que 
assolim la Riera Vella, la qual prenem –tot incloent-la– 
en sentit d’aigües amunt. Al cap d’uns 355 m i a l’alçada 
d’un petit turó, el llindar salta a l’altre costat de la riera 
per abraçar les parcel·les 57, 47 i 48 del polígon 2 del 
cadastre de rústica del municipi de Palau-sator. És pre-
cisament a la parcel·la 48, allà on aquesta confronta amb 
la Riera Nova, que el límit travessa en perpendicular 
el curs d’aigua i el comença a resseguir per la banda 
esquerra i cap a llevant. Transcorreguts uns 400 m i 
en assolir la parcel·la 32 del polígon 2, el perímetre se 
separa de la Riera Nova per abraçar aquesta peça, així 
com també la parcel·la 33 del polígon 2 del municipi 
de Palau-sator.

T.m. de Fontanilles

Des de la parcel·la 33 del polígon 2 del cadastre de rús-
tica del terme de Palau-sator, el límit segueix ara tot 
abraçant les parcel·les 131, 132, 133, 134, 135, 136 i 137 
del municipi de Fontanilles. És a partir d’aquesta última 
parcel·la que el llindar es perllonga fins a l’altre costat 
del riu Daró, continuant llavors aigües avall d’aquest 
curs tot incloent-lo. Una vegada el Daró ha travessat la 
carretera C-31 de Palafrugell a Torroella de Montgrí, el 
límit de l’espai protegit repassa aquesta via pel costat 
de llevant i en direcció nord fins al terme municipal de 
Gualta, el que segueix fins al municipi de Torroella de 
Montgrí.

T.m. de Torroella de Montgrí

El límit segueix pel terme municipal entre Torroella de 
Montgrí i Gualta fins a la carretera C-31 de Palafrugell 
a Torroella de Montgrí que segueix en direcció nord 
fins a trobar novament el límit municipal entre Torroella 
de Montgrí i Gualta que segueix fins aproximadament 
2.020 m després d’haver pres la via GI-650 de Palafru-
gell a Torroella de Montgrí com a límit de referència, 
s’arriba al trencant de la carretera de la Fonollera, la 
qual esdevé ara –tot excloent-la– el nou llindar. Se se-
gueix en direcció a mar fins que al cap d’uns 2.650 m, 
just passat el Puig del Mas Pinell de Dalt i a l’alçada 
del camí que mena al Pinell de Baix, el llindar pren la 
projecció d’aquesta senda i la repassa en direcció nord. 
Just abans d’arribar al Pinell de Baix, el límit ressegueix 
cap a llevant la parcel·la 2 del polígon 6 del cadastre de 
rústica del terme de Torroella, on hi ha un petit camí. 
Transcorreguts 140 m, poc o molt a l’alçada d’una es-
tesa elèctrica, la termenal fa un gir de 90 graus cap a 
nord per anar a trobar una senda que discorre enmig 
d’aquesta antiga duna i que es coneix com Mota dels 
Oms. Es continua llavors per aquest camí vers llevant 

Annex 2. Descripció dels límits del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Sector dels aiguamolls, zones humides i espais 
agrícoles del Baix Ter 

T.m. de Pals

El polígon s’inicia a l’extrem meridional de la Platja de 
Pals, al punt on interseccionen en perpendicular la línia 
costanera i la perllongació cap a mar del límit sud dels 
terrenys de l’antiga emissora Radio Liberty. Des d’aquí 
es ressegueixen en el sentit de les agulles del rellotge 
aquestes antigues instal·lacions –les quals a l’ensems 
coincideixen amb la delimitació de la zona marítimo-
terrestre (ZMT). Assolit l’extrem septentrional i contac-
tar amb la línia d’apartaments ran de mar, el perímetre 
de l’espai protegit continua en direcció nord tot resse-
guint el passeig que confronta la banda d’edificacions 
amb les dunes i els sorrals.

Passats els edificis i superat el passeig marítim, el 
contorn del polígon es perllonga per la ZMT fins in-
terseccionar amb el sector definit com SUNP 10 «les 
Illes» segons el PGOU de Pals, i que fou declarat sòl 
no urbanitzable subjecte a protecció especial atenent la 
sentència del TSJC de data 1 de febrer de 1990. Així 
doncs, el límit del polígon continua cap a ponent tot in-
corporant les instal·lacions del càmping «Playa Brava» 
i fins arribar a la rotonda, la qual voreja i exclou, per 
continuar altre cop pel perímetre del sector «les Illes». 
En contactar amb el punt d’inici del camí conegut com 
Terraplè de les Illes, el llindar tomba en direcció nord-
oest resseguint –i excloent– aquest camí. Al cap d’uns 
55 m, el terraplè de les Illes creua per damunt d’un rec 
conegut com «la Gilda», el qual esdevé límit –i part– del 
polígon vers ponent. Transcorreguts uns 720 m junt a 
aquest rec, s’enllaça amb el Camí dels Eixarts, el qual es 
converteix ara en el nou perímetre de l’espai protegit.

El límit del polígon continua pel Camí dels Eixarts 
–que queda exclòs– fins enllaçar amb la carretera que 
ens porta de la GI-650 de Palafrugell a Torroella de 
Montgrí fins al Golf Serres de Pals. Segueix llavors 
uns 115 m direcció nord aquesta carretera per arribar a 
les instal·lacions de l’esmentat camp de golf, les quals 
exclou, encara que incorpora un petit rec que ens fa de 
llindar cap a llevant i que tributa al Rec des Coll. El lí-
mit del polígon pren ara direcció ponent tot abraçant pel 
marge dret el Rec des Coll, passa junt al Mas Gelabert 
–que en resta a fora–, travessa la carretera GI-650 de 
Palafrugell a Torroella de Montgrí i, a l’alçada del Mas 
de l’Estany, continua per la Riera Grossa. Se segueix 
aquest curs d’aigua incorporant l’antic estany de Pals 
fins que, a l’extrem sud, s’enllaça amb el camí que ens 
porta al Mas la Barraca a partir d’una projecció virtual 
d’aquesta senda amb la Riera Grossa. Llavors el llindar 
del polígon ressegueix –tot excloent-lo– el camí que 
puja fins al Mas la Barraca.

T.m. de Palau-sator

En arribar al capdamunt del turó i a l’alçada de Can 
Bac, el límit gira vers el sud-oest tot seguint la projecció 
del Rec Riell. El llindar passa a ser llavors el marge dret 
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Del conjunt d’aquest polígon suara definit en queden 
exclosos, al terme de Torroella de Montgrí, els següents 
àmbits: 

a) Els sòls urbans i urbanitzables de la zona del Mas 
Pinell i que apareixen amb la clau UA1Pa i UA1Pb al 
PGOU del municipi. Tanmateix, s’incorpora a l’espai 
natural protegit el sector definit com a Sistema d’Espais 
Lliures i Zones Verdes (ZV) que trobem al sud d’aquest 
àmbit i que se situa junt al curs del riu Daró.

b) Els sòls urbans i urbanitzables situats al sector nord de 
la Pletera, i que apareixen amb la clau CC5p1 al PGOU 
del municipi.

c) Els sòls urbans i urbanitzables de la zona dels Griells 
i que apareixen amb diverses claus al PGOU del muni-
cipi, malgrat que es corresponen a una sola unitat entre 
el sector del Ter Vell i el càmping «El Molino». També 
en aquest cas s’incorporen a l’espai protegit les bandes 
definides com a Sistemes d’Espais Lliures i Zones Ver-
des (ZV) que trobem al sud d’aquest àmbit, ja a l’altre 
costat del carrer de la Tulipa.

Sector del massís del Montgrí, les illes Medes, 
l’antic estany de Bellcaire i els aspres de l’Es-
cala 

T.m. de Torroella de Montgrí

El polígon s’inicia a la Punta del Molinet, on el límit va 
cap a ponent tot arran del sòl urbà i urbanitzable esta-
blert pel PGOU del municipi de Torroella de Montgrí. 
En arribar al Puig d’en Quelicot, el llindar ressegueix 
els carrers Gavarres i dels Pirineus, de tal manera que 
s’incorpora a l’àmbit de l’espai natural protegit el sector 
definit com a Sistema d’Espais Lliures i Zones Verdes 
(ZV) a la confluència d’aquestes dues vies. En direcció 
ponent, la termenal continua pel camí del Mas Solei 
–el qual queda exclòs– al llarg d’uns 730 m fins assolir 
la urbanització Torre Gran, quan de nou el llindar és 
la delimitació que estableix el PGOU de Torroella de 
Montgrí pel que fa als sòls qualificats d’urbans i ur-
banitzables en aquest sector. És així que el perímetre 
voreja pel nord la urbanització Torre Vella fins arribar 
a la carretera del Mas Ramades, el marge de la qual 
segueix al llarg d’un centenar de metres fins a trobar 
una antiga carrerada que alhora delimita els sòls urbans 
i urbanitzables de la urbanització l’Estartit Residencial. 
El llindar repassa en el sentit contrari a les agulles del 
rellotge aquest sector definit pel PGOU del municipi, 
fins que ja a l’altra banda enllaça amb el Camí Vell de 
les Dunes.

El límit de l’espai natural protegit segueix ara pel Camí 
Vell de les Dunes tot incorporant dins del polígon la 
forest del Catàleg d’Utilitat Pública (CUP) núm. 65 
anomenada «Duna Continental». Resseguint de dreta 
a esquerra la forest i superat el Mas Horta d’en Reixac, 
es contacta amb el Camí Vell de Torroella a l’Estartit, 
de tal manera que aquest passa a ser el nou llindar del 
polígon. Ara, continuant per aquest camí –el qual queda 
exclòs– en direcció oest, arribem fins a un punt situat 
a uns 70 m abans del camp de futbol de Torroella de 
Montgrí, i que es correspon amb el punt de coordena-

fins arribar al paratge de les Deveses, on fineix, tot i que 
el llindar es perllonga en la mateixa direcció del camí i 
resseguint el límit de les parcel·les fins assolir el rec que 
separa els plans agrícoles de les Deveses amb les zones 
més forestades i de relleu de la Fonollera.

El perímetre del polígon continua pel rec ja esmentat 
–tot incloent-lo– en direcció nord-est, ajuntant-se més 
endavant amb el Rec de les Closes del Mas Ferrer. És 
així com s’ateny la riba dreta del riu Ter, allà on un 
camí recorre la mota. Se segueix aquest camí –que 
queda a fora– aigües amunt uns 625 m fins arribar a 
la divisòria de les parcel·les 147 i 146 del polígon 5 del 
cadastre de rústica del terme de Torroella de Montgrí. 
És des d’aquest punt que el llindar travessa el riu Ter en 
línia recta fins la confluència de les parcel·les 148 i 147 
del polígon 22 del municipi de Torroella. Segueix per 
aquesta divisòria abraçant la parcel·la 148 i tanmateix 
deixant fora de l’àmbit de l’espai protegit la parcel·la 
147. En arribar al Camí de la Moixina, el travessa, i va 
a trobar i segueix la divisòria de les parcel·les 68 i 69 
–primer– i 42 i 41 –després–, totes del polígon 22 del 
cadastre de rústica del terme de Torroella de Montgrí.

Una vegada al Camí de la Gola, el límit el travessa en 
perpendicular i el segueix al llarg d’uns 2.040 m fins a 
l’alçada de l’antiga depuradora, a la zona del Ter Vell 
–deixant sempre exclòs del polígon aquell camí. És en 
aquest punt on de nou es creua el Camí de la Gola per 
incorporar les parcel·les 32, 31 i 35 del polígon 20 del 
cadastre de rústica de Torroella. A l’extrem occidental 
d’aquesta última parcel·la, el límit es troba amb un camí 
el qual travessa per enllaçar amb el rec que voreja la 
parcel·la 36 també del polígon 20. Se segueix aquest rec 
cap a sud-oest fins arribar a la Caminassa, alhora que 
es continua abraçant les parcel·les 36 i 18, conegudes 
com la Closa d’en Pi. Ja al costat de ponent d’aques-
ta closa, el llindar segueix el rec existent, incloent-se 
doncs també la Closa del Mas d’en Bou –i que es cor-
respon amb la parcel·la 38 del polígon 20 del cadastre 
de rústica de Torroella de Montgrí. En atènyer de nou 
el camí –carretera, de fet– de la Gola, es travessa i es 
segueix de corba a corba al llarg d’un 80 m fins arribar 
al sector corresponent al càmping «La Sirena», i que el 
Planejament urbanístic de Torroella de Montgrí qualifi-
ca d’equipament privat turístic (EPT). Se segueix aquest 
sector direcció est al llarg d’uns 240 m, moment en que 
el llindar fa una petita inflexió per endinsar-se alguns 
metres dins del sector EPT ja esmentat. Val a dir que al 
pas per aquesta banda nord del Ter Vell, el perímetre es 
correspon amb el que estableix el PGOU de Torroella 
de Montgrí en referir-se al PEIN Aiguamolls del Baix 
Empordà.

Superat el sector EPT corresponent al càmping «La Si-
rena» i arribats al carrer de les Salines, el llindar voreja 
aquesta via fins enllaçar amb el passeig marítim, el qual 
segueix llavors uns 90 m –tot excloent-lo– fins al punt 
de màxima proximitat amb el mar. És des d’aquest punt 
que surt una perpendicular a la costa. Ja en aquest lloc, 
el perímetre va resseguint la platja cap a sud fins arribar 
de nou enfront de les instal·lacions de l’antiga emissora 
Ràdio Liberty on es tanca definitivament el polígon.
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àmbit que el PGOU de Torroella de Montgrí defineix 
com d’Agrupació Agrícola en Rural (RAA).

T.m. de Bellcaire d’Empordà

Continuant cap a nord-oest per la Carretera de Sobre-
stany, el límit de l’espai protegit deixa aquesta via en 
arribar a la parcel·la 42 del polígon 5 del cadastre de 
rústica del terme de Bellcaire d’Empordà, la qual resse-
gueix pel costat de ponent fins contactar amb la parcel·la 
43, que també abracem en el sentit de les agulles del 
rellotge. En assolir el Rec de Sinyana, se segueix cap a 
l’oest aquest curs d’aigua tot incloent-lo fins que arribem 
a la parcel·la 33 del polígon 5 –on hi ha un indústria– 
del municipi de Bellcaire, la qual es voreja per tal que 
quedi exclosa. En entroncar amb la carretera GI-632 
de l’Escala, es travessa i es voreja cap a sud per l’altre 
costat uns 95 m fins arribar a l’enllaç entre el Rec de 
Sinyana i el Rec del Molí, els quals s’inclouen en aquest 
punt. A partir d’aquí el límit de l’espai protegit segueix 
direcció nord tot abraçant el Rec del Molí.

T.m. de l’Escala

Repassant el Rec del Molí pel seu marge esquerra, el 
llindar del polígon acaba travessant la carretera GIV-
6322 de l’Escala a Albons. Uns 200 m després d’aquest 
punt es contacta amb el Rec Vell del Molí, el qual passa 
a ser ara el límit de l’espai protegit. En assolir el Camí 
del Pla, se segueix primer aquesta senda cap a ponent, 
mentre que després es continua pel Camí dels Comuns 
direcció nord. Val a dir que en ambdós casos els camins 
queden exclosos del polígon.

Quan s’arriba a la carretera GI-623 de l’Escala a Vila-
damat, es voreja aquesta pel seu costat sud i en direcció 
a l’Escala, fins enllaçar amb la rotonda existent just pas-
sat el Rec del Molí, prop de la Muntanya de Vilanera. 
Aquí se segueix primer el Camí del Mas Pasqual –tot 
excloent-lo– i més tard el Rec de Cinyana –el qual s’in-
corpora– en direcció aigües amunt. A l’alçada de les 
parcel·les 113 i 117 del polígon 4 del cadastre de rústica 
del municipi de l’Escala, el llindar passa per aquesta 
partió, travessa la carretera GIV-6322 de l’Escala a Al-
bons i va a trobar d’immediat el sòl urbà del Camp dels 
Pilans definit pel Text refós del PGOU del municipi de 
l’Escala. A partir d’aquí es voreja aquesta peça en el 
sentit contrari a les agulles del rellotge fins que al seu 
extrem oriental i per la banda sud es traça una línia recta 
que enllaça amb el vèrtex més pròxim de la parcel·la 5 
del polígon 5 del cadastre de rústica del terme de l’Es-
cala. S’envolta primer per dalt i més tard per la dreta 
l’esmentada parcel·la fins que al seu vèrtex més proper 
a la carretera GI-623 de l’Escala a Viladamat es va a 
buscar aquesta via.

Una vegada situats a la GI-623 de l’Escala a Viladamat, 
el llindar de l’espai segueix aquesta carretera direcció 
sud fins que s’arriba al sòl industrial SUP-II Els Recs 
del municipi de l’Escala. Es ressegueix llavors aquesta 
peça, primer cap a ponent i més tard en direcció sud, on 
s’acaba coincidint amb el Camí del Guanter. Arribats 
a la parcel·la 61 del polígon 5 del cadastre de rústica 
del municipi de l’Escala –a on hi ha unes instal·lacions 

des UTM 511288, 4655046. Des d’aquí el polígon traça 
una línia recta virtual de 970 m de llargada en direcció 
oest/nord-oest fins un camí passat el torrent d’Ullà, a 
l’alçada de la parcel·la 208 del polígon 2 del cadastre de 
rústica del terme municipal d’Ullà. Aquest nou punt té 
les coordenades UTM 510336, 4655248.

T.m. d’Ullà

Des d’aquest lloc de contacte de l’esmentada línia recta 
amb el camí, el límit abraça les parcel·les 208 –aquesta 
parcialment–, 209, 210, 205, 203, 168 i 169, totes del 
polígon 2 del cadastre de rústica del municipi d’Ullà. 
És al costat de ponent d’aquesta darrera parcel·la que 
hi passa un camí que puja muntanya amunt, el qual es-
devé ara perímetre del polígon fins que assolim la cota 
topogràfica dels 75 m. El límit segueix a partir d’aquí i 
en el sentit de les agulles del rellotge aquesta cota fins 
arribar al camí de la Culassa.

T.m. de Torroella de Montgrí

El llindar continua pel camí de la Culassa per atènyer el 
Camí de Santa Caterina. Des d’aquest punt se segueix 
uns 165 m cap a llevant fins un encreuament de camí 
que surt a mà esquerra i que va direcció nord, el qual 
ara es pren com a límit. Es continua pel marge dret 
d’aquesta senda al llarg d’aproximadament 465 m per 
acabar contactant amb la zona forestada i que es corres-
pon amb la parcel·la 299 del polígon 12 del cadastre de 
rústica terme de Torroella de Montgrí. Llavors el perí-
metre ressegueix i abraça aquesta parcel·la en direcció 
nord, perllongant-se més tard per l’extrem de ponent 
de les parcel·les 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 370 i 525, totes del polígon 12 del municipi 
de Torroella. En arribar a l’extrem nord-oest d’aquesta 
última parcel·la es contacta amb els sòls urbans i urba-
nitzables de l’Abolleria definits pel PGOU de Torroella 
de Montgrí. El límit, que recorre aquest sector pel seu 
costat sud, s’acaba perllongant en arribar a l’extrem sud-
est en una línia recta que enllaça amb l’extrem sud-oest 
dels sòls urbans i urbanitzables del sector de Can Bo-
nany –a banda i banda del carrer del Vent. El perímetre 
ressegueix llavors aquest polígon per acabar contactant 
amb la Carretera de Sobrestany.

El llindar de l’espai protegit voreja la Carretera de So-
brestany al llarg d’uns 440 m en direcció est, fins que 
es troba amb un camí –el qual segueix– que porta a 
la Torre i a una granja situada pista amunt. Passada la 
parcel·la 290 del polígon 12 del cadastre de rústica del 
municipi de Torroella de Montgrí, la termenal se separa 
de la senda per abraçar també les parcel·les 306 i 305. 
És des de l’extrem sud-est d’aquesta última peça que el 
límit es perllonga en una línia recta d’uns 840 m i que 
arriba fins a l’extrem més occidental de la parcel·la 249, 
també d’aquell mateix polígon 12. Des d’aquest punt 
es ressegueix la parcel·la pel seu costat de ponent fins 
enllaçar amb el camí adjacent, el qual es travessa i es 
repassa fins a trobar el límit que estableix el PGOU de 
Torroella de Montgrí en referir-se al PEIN del Mont-
grí. Una vegada a la carretera de Sobrestany, es creua 
i ressegueix en direcció nord-oest tot excloent el petit 
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de Cala Montgó. Una vegada a la ratlla de mar, el límit 
repassa aquesta interfase aigua-terra en direcció nord 
per acabar entrant al municipi de l’Escala.

T.m. de l’Escala

Ja dins del terme de l’Escala, el perímetre de l’espai pro-
tegit ressegueix la línia costanera fins assolir els sectors 
de sòl no urbanitzable de la Torre de Montgó. És llavors 
quan ascendim muntanya amunt per la divisòria entre 
aquests sols i els de caràcter urbà fins arribar a l’altra 
banda, ja de baixada, a la zona del Salt de la Deua. Des 
d’aquí el límit torna altre cop a seguir la costera vers 
llevant per atènyer la Punta de Trencabraços. Ara el 
polígon s’endinsa mar enllà fins el punt de coordenades 
UTM 518112, 4662363, llavors tomba a sud per fer cap 
al punt UTM 519728, 4653588 –on se situa ja davant 
d’aigües del municipi de Torroella de Montgrí–, després 
gira vers l’oest fins el punt UTM 517521, 4653582, i des 
d’aquí, ja per últim, enllaça amb la Punta del Molinet 
tancant definitivament el perímetre de l’espai protegit.

També dins del terme municipal de l’Escala formen part 
de l’àmbit del parc natural aquells sector qualificats com 
de sòl no urbanitzable segons el planejament del muni-
cipi i que se situen entre els sòls urbans de la Clota –a 
l’oest– i la Platja de l’Illa Mateua –a l’est.

Annex 3. Descripció dels límits de la reserva na-
tural parcial marina de les Medes

Comprèn la totalitat de l’àmbit marí a l’entorn de les 
Illes Medes delimitat per les següents coordenades (se-
gons Datum ED50, amb paràmetres definits per la UB/
ICC): 

de kàrting–, es voreja per fora aquesta peça fins que es 
contacta amb el Camí de Can Nicet. Es travessa aquesta 
pista i se segueix llavors pel costat sud vers llevant al 
llarg d’uns 150 m fins fer cap a la carretera GI-632 de 
l’Escala. Des d’aquí se salta a l’altre costat d’aquesta 
via per arribar a la banda de contacte entre els conreus 
de la plana al·luvial –quaternari– i el sector d’aspres i 
de substrat calcari cretàcic –secundari– de Can Japot. 
Repassant aquest contacte, anem primer uns 100 cap a 
l’est, llavors 210 m vers sud-est –quan entrem dins del 
terme municipal de Bellcaire d’Empordà–, i finalment 
altres 230 m cap a nord-est. És llavors que s’acaba inter-
seccionant amb el límit entre Bellcaire i l’Escala.

T.m. de Bellcaire d’Empordà

Una vegada resseguit el turó de Can Japot a la banda 
de contacte entre els conreus de plana i els aspres, i 
coincidint amb la línia de terme al costat de llevant, 
es continua per aquesta divisòria fins que s’arriba al 
Camí dels Estanys. Llavors la termenal tomba cap a sud 
resseguint –i excloent– aquest camí fins que, a l’alçada 
del Mas Puig, es gira direcció est tot seguint i abraçant 
el Camí dels Termes.

T.m. de Torroella de Montgrí

El límit continua pel Camí dels Termes –divisòria entre 
els municipis de l’Escala i Torroella de Montgrí– fins 
assolir el paratge del Clot dels Cossis, a l’alçada de l’en-
creuament amb la pista que va de l’Escala a l’Estartit 
tot travessant el Montgrí. Des d’aquest punt el llindar 
segueix fins arribar a la línia costanera allò establert pel 
PGOU del municipi de Torroella de Montgrí en referir-
se al PEIN Montgrí, de tal manera que es deixen fora 
de l’àmbit de protecció els sòls urbans i urbanitzables 

UTM

 Latitud Longitud      X        Y

a 42° 3’ 3,6’’ 3° 13’ 48,4’’ 519.043 4.655.547
b 42° 2’ 28,8’’ 3° 13’ 59’’ 519.289 4.654.474
c 42° 2’ 24,6’’ 3° 13’ 37,1’’ 518.785 4.654.343
d 42° 2’ 52’’ 3° 13’ 6,3’’ 518.076 4.655.187
e 42° 3’ 0’’ 3° 13’ 3,6’’ 518.013 4.655.433
f 42° 3’ 19’’ 3° 13’ 18,7’’ 518.359 4.656.020

Actualment aquestes coordenades ja es troben senyala-
des amb balises, de conformitat amb el dictamen emès 
per la Comisión de Faros de Puertos del Estado, adscrita 
al Ministerio de Fomento.
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les actuals instal·lacions del càmping «El Delfín Ver-
de». Des d’aquí el llindar segueix cap a ponent vorejant 
aquest equipament turístic fins que s’arriba a un camí 
que va en direcció nord i que en aquest primer tram 
es correspon amb la parcel·la 9006 del polígon 5 del 
cadastre de rústica del terme de Torroella de Montgrí. 
Es continua per aquesta senda –tot excloent-la– al llarg 
d’uns 510 m fins que es travessa el Rec de les Closes 
del Mas Ferrer, el qual s’incorpora al polígon i esdevé 
ara el nou llindar cap al nord.

En assolir el camí que repassa la riba dreta del riu Ter se 
segueix per aquesta pista 110 m en sentit aigües amunt. 
Fet això, el llindar del polígon travessa en línia recta el 
Ter fins arribar, ja a l’altre costat, a un camí que en di-
recció sud-nord enllaça la senda que voreja el riu pel seu 
marge esquerra amb el Camí de la Gola. Val a dir que 
aquest camí d’enllaç coincideix aquí amb la delimitació 
de la zona marítimo-terrestre (ZMT). Se segueix doncs 
ara la ZMT cap a nord tot abraçant el conjunt de l’àmbit 
conegut com la Pletera. Just superada l’illa de cases que 
es troben al sector i que hi ha al sud de les instal·lacions 
del càmping «El Molino», el llindar va a trobar la línia 
de costa a partir de la perllongació cap a mar de la ZMT. 
És en aquest punt que el límit de la reserva natural gira 
cap a sud, travessa la gola del Ter i arriba al punt de 
partida on tanca definitivament el polígon.

Sector del Ter Vell

T.m. de Torroella de Montgrí

Aquesta reserva natural inicia el seu perímetre al sector 
de platja al nord de la urbanització dels Griells, allà on 
el PGOU estableix el límit PEIN Aiguamolls del Baix 
Empordà. Se segueix aquest llindar en el sentit de les 
agulles del rellotge fins que, superat l’àmbit de l’equipa-
ment privat turístic (EPT) corresponent al càmping «La 
Sirena» i arribats al carrer de les Salines, el perímetre 
voreja aquesta via fins enllaçar amb el passeig marítim, 
el qual segueix llavors uns 90 m –tot excloent-lo– fins al 
punt de màxima proximitat amb el mar. És des d’aquí 
que surt una perpendicular a la costa. Ja en aquest lloc, 
el límit va resseguint la platja cap a sud fins arribar altra 
volta al punt d’origen.

Annex 5. Descripció dels límits de la reserva na-
tural integral de les illes Medes

Comprèn la zona emergida del conjunt d’illes i illots de 
l’arxipèlag de les illes Medes.

Annex 4. Descripció dels límits de la reserva na-
tural parcial dels aiguamolls del Baix Ter

Sector de les Basses d’en Coll

T.m. de Pals

El contorn d’aquest àmbit s’inicia a la Platja de Pals, allà 
on intersecciona la línia costanera amb la projecció en 
perpendicular de l’Avinguda del Grau. Se segueix per 
aquest llindar en direcció ponent fins contactar amb el 
vèrtex sud-est de les instal·lacions del càmping «Playa 
Brava». A partir d’aquí es voreja aquest equipament tot 
excloent-lo, en el ben entès que el perímetre és aquell 
que amb caràcter provisional atorgà la Comissió d’Ur-
banisme de Girona en data 23 de gener de 1979. Una 
vegada s’enllaça altra volta amb l’Avinguda del Grau, es 
continua cap a l’oest –tot excloent la rotonda– repassant 
el sector definit com «les illes» segons el PGOU de Pals. 
En contactar amb el punt d’inici del camí conegut com 
Terraplè de les Illes, el llindar segueix ara cap a nord 
per la dreta d’aquesta senda fins que s’arriba al Rec des 
Coll, el qual es travessa en la mateixa direcció que es 
portava. Es continua llavors per la riba esquerra aigües 
avall fins que, en assolir el Rec del Molí o antic Daró, 
es remunta ara aigües amunt uns 390 m fins que s’ateny 
el punt on per la banda nord contacten les parcel·les 12 i 
11 del polígon 5 del cadastre de rústica del municipi de 
Pals. Des d’aquest lloc es traça una línia que travessa el 
Rec del Molí i va a parar a l’extrem més occidental de 
la parcel·la 15 del polígon 6 del cadastre de rústica de 
Torroella de Montgrí.

T.m. de Torroella de Montgrí

El llindar, una vegada arriba a l’extrem més de ponent 
de la parcel·la 15 del polígon 6 del cadastre de rústica de 
Torroella de Montgrí, voreja –i inclou– aquesta peça pel 
seu costat oest fins assolir la carretera de la Fonollera. 
Es repassa ara aquesta via cap a llevant fins que s’arriba 
a la urbanització del Mas Pinell, on se segueix llavors 
cap a sud pel carrer del Rossinyol, sempre envoltant el 
sòl urbà de l’àrea del Mas Pinell. En arribar a l’extrem 
sud d’aquell carrer, el llindar gira cap a llevant pel car-
rer del Pinsà fins que al cap d’uns 50 m es guanya el 
punt de contacte entre l’àmbit edificable i aquell altre 
definit com Sistema d’Espais Lliures i Zones Verdes 
(ZV). El perímetre continua ara cap a sud incorporant 
aquests sistemes fins que s’enllaça amb la línia divisòria 
dels municipis de Pals i Torroella, la qual passa a seguir 
en direcció a mar.

T.m. de Pals

Es continua finalment per aquesta termenal i la seva 
projecció envers el mar, per després tombar cap a sud i 
connectar amb el punt d’inici tot tancant definitivament 
el polígon.

Sector de la Pletera i la gola del Ter

T.m. de Torroella de Montgrí

El polígon que delimita aquesta reserva natural s’inicia 
al punt on la ratlla costanera intersecciona amb la pro-
jecció vers llevant de la tanca que pel nord atermena 
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Annex 6. Mapa de modificació de la delimitació 
del Parc Natural de Cap de Creus i del Paratge 
natural d’interès nacional de la Serra de Rodes
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Annex 7. Descripció dels límits del Parc Natural 
de Cap de Creus i del Paratge natural d’interès 
nacional de la Serra de Rodes al municipi del 
Port de la Selva.

1) Modificació de la delimitació del Parc natural 
de Cap de Creus

Àmbit terrestre 

Terme municipal del Port de la Selva 

A continuació, el límit del PN segueix el límit del SNU, 
fins que aquest troba la carretera GE-612, de Llançà al 
Port de la Selva. Continua per aquesta carretera fins 
que troba el límit del SU que correspon al polígon B 
5 del SU del PGO del Port de la Selva, situat davant la 
punta del Garoter. Envolta aquest polígon per dalt, que 
exclou del PN, i segueix en sentit descendent el límit 
del SNU fins que retroba la carretera GE-612, la qual 
segueix, en direcció al Port de la Selva, fins que troba 

el límit del SUNP 1. Segueix aquest límit del SUNP 1 
quan aquest coincideix amb el límit de la zona de SU 
qualificada d’a22, del sector Pol B 4, fins que troba el 
límit del SNU qualificat de d3, que coincideix amb el 
de l’anterior zona a22. Aleshores segueix aquest darrer 
límit fins a la platja d’en Vidal, la qual inclou; pren 
tot seguit la línia de la costa i envolta completament 
la punta de s’Arenella, fins que troba el camí del far. 
Després ressegueix aquest camí fins al seu inici, a la 
carretera GE-612. Resten exclosos del PN aquells ter-
renys del SUNP 1 que el planejament urbanístic destina 
a habitatges unifamiliars. Tot seguit, el límit pren la 
carretera esmentada, en direcció al Port de la Selva, i 
la recorre aproximadament trenta metres, fins al torrent 
que baixa de la Roca del Caltré i desemboca a la cala 
Colomera, pel qual continua en sentit ascendent uns 
vint-i-cinc metres. En aquest punt trenca en direcció S 
i segueix la ruptura del pendent de la falda de la Roca 
del Caltré, a uns seixanta metres de distància de la car-
retera GE-612, de Llançà al Port de la Selva, fins que 
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El límit segueix la pista carenera, en direcció E, fins que 
troba el camí que passa per la carena de la serra del coll 
del Perer. Segueix aquest camí fins al mateix coll del 
Perer (325 m) i, des d’aquest punt, busca directament la 
capçalera de la riera de la vall de Santa Creu. El límit 
baixa per la riera que passa per la vall de Santa Creu, 
de la qual inclou tots dos marges fins que retroba el 
punt inicial.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord del Govern de 27 de novembre de 2007 pel 
qual s’aprova la memòria per a sotmetre a consideració 
del Govern la tramitació de l’Avantprojecte de llei de 
creació del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el 
Baix Ter.

2. Text inicial de l’avantprojecte de Llei (desembre 
2007).

3. Memòria justificativa (desembre 2008).

4. Informe jurídic preliminar (14 de febrer de 2008).

5. Informe Institut Català de la Dona (5 de setembre 
2008).

6. Consell tècnic previ informació pública.

– acta Consell Tècnic de 29 de  juliol de 2008

– observacions rebudes pel Fòrum del Consell Tècnic 
del DAAAR (la versió informada és la mateixa que surt 
a informació pública) 

7. Tràmit d’informació pública: 

7.1 versió sotmesa a Informació pública

7.2 anunci al DOGC d’informació pública

7.3 certificats exposició pública 

7.4 CD amb la base de dades de les al·legacions rebudes

8. Tràmit audiència

8.1 Entitats a les que s’ha donat audiència

– entitats i persones interessades

– Ens locals

– Unitats DMAH

8.2 Entitats que han donat resposta

– Ens locals

– Entitats

8.3 Nota sobre la participació de les entitats territorials 
i sectorials com a part interessada 

9. Al·legacions rebudes

10. Informes preceptius

10.1 sol·licitud d’informes

10.2 informes rebuts 

11. Informe d’al·legacions (abril 2009)

Annex 1. Llista global valorada de les aportacions re-
budes

intercepta un segon rec que baixa de la Roca del Caltré, 
situat més al S que l’anteriorment esmentat i tributari de 
la riera de la vall de Santa Creu. Llavors el límit segueix 
el rec aigües avall, del qual inclou tots dos costats, fins 
que intercepta la riera de la vall de la Santa Creu, per la 
qual remunta i de la qual inclou també tots dos marges. 
Quan troba el primer torrent tributari a l’esquerra de la 
riera, el límit del PN, que n’inclou tots dos marges, s’hi 
enfila fins a la part alta, a la cota 110 m. Des d’aquest 
punt continua en línia recta fins que troba el punt més 
al N del camí del Port de la Selva a Sant Pere de Rodes, 
on coincideix amb una corba de 180°. Tot seguit, el límit 
pren aquest camí en direcció a Sant Pere de Rodes fins a 
la divisòria dels termes municipals del Port de la Selva 
i la Selva de Mar.

[...] 

Des del punt anterior, el límit creua la carretera i s’enfila 
pel caire orientat cap a l’O-SO, que comença just en 
aquesta corba, fins a la cota 187,58 m, on el pendent 
s’aplana sobtadament. Després continua des d’aquest 
replà i descriu una recta que va a donar al punt de bi-
furcació més meridional del rec del Cementiri, des d’on 
traça una línia recta en direcció N que connecta amb 
el punt central de bifurcació del rec del Cementiri. Tot 
seguit, el límit del PN segueix una altra línia recta fins 
que connecta amb l’extrem superior del camí que porta 
al Mirador. Aleshores segueix el camí fins que connecta 
amb el límit del SNU, que segueix fins a la costa, a la 
cala Tamariua. A partir d’aquest punt continua per la 
línia de la costa, en direcció E, fins que retroba el punt 
inicial del PN, en el límit entre els termes municipals 
del Port de la Selva i Cadaqués.

Queda exclòs el nucli de la Vall de Santa Creu d’acord 
amb la delimitació inclosa a l’Annex 6.

2) Modificació de la delimitació del Paratge na-
tural d’interès nacional de Serra de Rodes 

Terme municipal del Port de la Selva 

El punt inicial de la descripció se situa a la riera de la 
Vall, sota el pont que uneix el nucli de la Vall de la San-
ta Creu amb el camí que ascendeix al Monestir de Sant 
Pere de Rodes. El límit del PNIN va riera avall, els dos 
marges de la qual inclou, fins que troba el quart torrent 
tributari d’aquesta riera, en sentit aigües avall i comp-
tat des del punt inicial d’aquest límit. Llavors continua 
torrent amunt, del qual inclou tots dos marges, fins al 
seu extrem més elevat, i després fins a dalt del caire, a 
la cota de 321,2 m, per la línia de màxim pendent. Des 
d’aquí continua caire amunt, en direcció SO, fins que 
troba el torrent pròxim, el qual remunta i del qual inclou 
tots dos marges, fins al seu extrem més elevat, i fins a 
dalt del caire per la línia de màxim pendent, al serrat 
de la Guerra, on el camí del Port de la Selva a Sant Pere 
de Rodes fa una corba tancada cap a l’esquerra en sentit 
descendent i queda un replà a mà dreta d’aquesta corba 
amb vista sobre la Selva de Mar; en aquest punt creua 
el límit entre els termes municipals del Port de la Selva 
i la Selva de Mar.

[...] 
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Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 64507).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 21.01.10 al 27.01.10).

Finiment del termini: 28.01.10; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.

Projecte	de	llei	del	cinema
Tram. 20000082/08

Text presentat
Reg. 64585 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del Conseller de Cultura i Mitjans de Co-
municació s’aprova l’Avantprojecte de llei del cinema 
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 dotze de gener de dos mil deu.

Barcelona, 12 de gener de 2010

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat

Annex 2. anàlisi particularitzada de les aportacions 
rebudes

Annex 3. proposta d’esmenes de l’avantprojecte de llei

12. Al·legacions fòrum Consell Tècnic (abril 2009)

– Gabinet Jurídic de la Generalitat

– Direcció General de Pressupostos

– Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

13. Taula de vigències i llista de disposicions afectades 
(19 de maig de 2009)

14. Nota Direcció General de Modernització de l’Admi-
nistració de l’Administració (9 de juny de 2009)

15. Informe impacte regulatori (3 de juliol 2009) 

16. Nota de la Direcció General de Funció Pública (7 
de juliol de 2009)

17. Sol·licitud memòria econòmica al Gabinet Tècnic, 
acompanyant formulari i proposta econòmica del Servei 
de Parcs (7 de juliol de 2009)

18. Segon informe d’al·legacions (juliol 2009)

19. Memòria econòmica ( 28 de juliol de 2008)

20. Versió de la memòria justificativa (Juliol 2009)

21. Versió de l’Avantprojecte de Llei (Juliol 2009)

22. Fitxa del Consell Tècnic i Govern

23. CD amb: 

– versió final (juliol 2009) de l’avantprojecte de llei

– versió final (juliol 2009) de la memòria justificativa

– base de dades de les al·legacions 

– informes al·legacions (abril i juliol 2009)

– Fitxa Consell Tècnic

– índex de l’expedient (desfasat)

– informe impacte regulatori

– informe audiència entitats (25 de maig de 2009)

24. Consell Tècnic previ aprovació pel Govern (novem-
bre 2009)

– observacions publicades al Fòrum del Consell Tècnic 
del DAAAR i del departament de PTOP i informes de la 
Direcció General de Pressupostos (setembre i octubre)

– text de la Llei informada favorablement al Consell 
Tècnic de 17 de novembre de 2009

– certificat Consell Tècnic

25. Versió del Projecte de Llei aprovada pel Govern el 5 
de gener del 2010 amb la mosca del conseller de Medi 
Ambient i Habitatge

26. CD amb la versió del Projecte de Llei aprovat pel 
Govern

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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i el cinema tenen en la conformació de les identitats 
europees, tant pel que respecta als aspectes comuns 
compartits en el conjunt d’Europa com pel que fa a la 
diversitat cultural que caracteritza les diferents tradici-
ons i històries, posant un èmfasi especial en aspectes 
com el pluralisme i la diversitat cultural i lingüística.

La Comunicació constata també que l’audiovisual i 
el cinema, tenint en compte la seva àmplia influència 
social, constitueixen un element essencial per al bon 
funcionament de les nostres democràcies i estan en el 
centre de les transformacions derivades del desenvolu-
pament de la societat de la informació. Les innovacions 
tecnològiques ofereixen noves oportunitats per fomentar 
la cultura i la conservació del patrimoni, així com per 
augmentar la comprensió mútua entre els diferents po-
bles i per tant contribuir de manera decidida al foment 
de la cohesió social.

Finalment, aquest text recull també la importància ca-
pital d’aquesta activitat com a element de creació de 
riquesa i llocs de treball. Una indústria que combina 
recursos humans amb tecnologia, però sobre tot amb 
talent, s’ha de constituir en un dels fulcres fonamentals 
de l’economia de la nova societat de la informació i les 
telecomunicacions.

Cultura i cohesió social i també impuls econòmic 
són, per tant, aquests grans arguments estratègics que 
acompanyen l’imperatiu establert pel nou marc legal 
i d’aquí, la necessitat d’una regulació coherent que 
impulsi aquests grans reptes que, per raons diverses, 
poden quedar escapçats si l’activitat a impulsar queda 
exclusivament sotmesa a les forces estrictes d’un mercat 
que no ajusta el funcionament a les normes de la lliure 
competència.

Des de la perspectiva cultural i social, la llei pretén 
d’una banda la preservació de la llibertat artística i de 
creació i el respecte absolut a la propietat intel·lectual, la 
conservació i difusió del patrimoni audiovisual i, també, 
una actuació especialment compromesa en el marc de 
les garanties de la diversitat cultural i lingüística. Avui 
en dia, el mercat cinematogràfic a Catalunya, i en menor 
mesura el mercat audiovisual, no reflecteix en les seves 
pautes de consum la realitat sociolingüística del país.

En primer lloc, la llengua pròpia de Catalunya, majo-
ritàriament parlada i compresa en el nostre territori i 
present en proporcions rellevants en diversos sectors 
culturals i de mitjans de comunicació com el llibre, les 
arts escèniques, la música, els diaris, revistes i altres 
mitjans de comunicació audiovisuals no té en aquest 
moments una presència significativa a les pantalles del 
país sinó tot al contrari. De fet, el cinema exhibit en 
llengua catalana no garanteix de manera efectiva el dret 
a escollir de la ciutadania de Catalunya a veure’l en la 
llengua pròpia del país.

En segon terme, tampoc al nostre país apareix prou re-
flectida la diversitat cultural del cinema produït arreu 
del món. L’estructura de la distribució està dominada, 
principalment, per multinacionals dels Estats Units 
d’Amèrica que imposen models d’explotació cinema-
togràfica que dificulten enormement l’accés al públic 
d’obres cinematogràfiques d’elevada qualitat artística 

Projecte de llei del cinema

Exposició de motius

I

Aquesta Llei té per objecte l’establiment del marc nor-
matiu pel que s’han de regir les indústries cinematogrà-
fiques i audiovisuals, la producció, la distribució, la co-
mercialització i l’exhibició d’obres cinematogràfiques i 
audiovisuals, així com aquells aspectes relacionats amb 
el seu foment i la preservació i difusió del patrimoni 
cinematogràfic.

Fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la normativa 
catalana de cinematografia ha quedat restringida bàsi-
cament al Decret 267/1999, de 28 de setembre, sobre 
règim administratiu de la cinematografia i l’audiovisual. 
S’ha de completar el marc normatiu anterior a aquesta 
Llei amb alguns preceptes de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, 
que regulaven el foment de la indústria cinematogràfica 
i del sector de l’audiovisual i amb l’article 28 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que esta-
bleix l’obligació del Govern de fomentar la producció 
cinematogràfica en català i el doblatge i la subtitulació 
en català de pel·lícules d’expressió original no catalana, 
i la distribució i l’exhibició d’aquests productes. Així 
mateix, el precepte esmentat de la Llei de política lin-
güística preveu la possibilitat d’establir quotes lingüís-
tiques de pantalla i distribució per als productes cine-
matogràfics que es distribueixin i s’exhibeixin doblats o 
subtitulats en una llengua diferent de l’original.

Així mateix, l’Estat ha dictat la Llei 55/2007, de 28 de 
desembre, del cinema i del Reial decret 2062/2008, de 
12 de desembre, que la desplega.

La llei del cinema es fonamenta en dos pilars de refe-
rència. D’una banda, el nou marc competencial esta-
blert per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, d’altra, 
la necessitat de regular de forma coordinada l’activitat 
cinematogràfica i audiovisual desenvolupada a Catalu-
nya per tal d’atorgar a aquest sector econòmic i cultural 
el paper estratègic que li correspon com a motor de 
progrés econòmic i com a element de cohesió cultural 
i transformació social.

El nou Estatut d’Autonomia de Catalunya especifica les 
competències de la Generalitat en matèria cinematogrà-
fica dins de l’àmbit de les competències exclusives en 
matèria de cultura atribuint-li les potestats legislatives, 
reglamentàries i executives en matèria cinematogràfica 
en diferents àmbits i estadis del seu desenvolupament, 
des del foment fins a l’exhibició i altres aspectes relatius 
al règim administratiu.

El segon pilar de referència d’aquesta llei neix de la 
consideració de la cinematografia i l’audiovisual com 
a sector estratègic en els aspectes cultural, econòmic 
i social. La Comunicació de la Comissió al Consell, 
al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i 
al Comitè de les Regions sobre determinats aspectes 
jurídics vinculats a les obres cinematogràfiques i a al-
tres produccions del sector audiovisual (2002/C 43/04) 
assenyala el paper important que les obres audiovisuals 
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pals conceptes que s’hi utilitzen, quins són els òrgans 
competents de la Generalitat de Catalunya en matèria 
cinematogràfica i audiovisual, així com els principis 
rectors de la norma.

El capítol 2 regula els mecanismes de coordinació i 
cooperació dels òrgans i entitats de la Generalitat de 
Catalunya en relació amb les seves competències vincu-
lades a les activitats regulades en aquesta Llei, les quals 
han de ser exercides de conformitat amb els principis 
generals de coordinació interadministrativa, eficàcia, 
eficiència, equitat, cooperació i col·laboració amb plena 
subjecció a la Llei i al Dret.

En concret es preveu que la coordinació interadminis-
trativa es durà a terme mitjançant la formalització de 
l’Acord Marc per al Foment de la Indústria Cinemato-
gràfica i Audiovisual del que seran part, sens perjudici 
d’aquells òrgans i entitats públiques que manifestin la 
voluntat d’adhesió, l’Institut Català de les Indústries 
Culturals, la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, l’Institut Català de Finances i el Departament 
competent en innovació i empresa. En tot cas, el Con-
tracte Programa acordat per la Generalitat de Catalunya 
i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals haurà 
d’incloure les obligacions de la Corporació derivades 
de l’Acord Marc.

Addicionalment, es preveu la col·laboració, en l’exercici 
de les competències i funcions regulades en aquesta 
Llei, entre els organismes de la Generalitat de Catalunya 
i els organismes estatals competents en matèria cine-
matogràfica i audiovisual, mitjançant la formalització 
de convenis de col·laboració entre ambdues adminis-
tracions.

El capítol 3 conté, en set seccions diferents, les disposi-
cions relatives al règim administratiu propi de l’activitat 
cinematogràfica i audiovisual.

La secció 1ª regula el Registre d’Empreses Audiovisuals 
de Catalunya i, en concret, la seva estructura i natu-
ralesa jurídica, l’obligació d’inscripció per part de de-
terminades empreses i l’obligació d’aquestes empreses 
de comunicar-se per mitjans electrònics amb l’Institut 
Català de les Indústries Culturals i la resta d’organismes 
de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 
cinematogràfica i audiovisual.

La secció 2ª regula la qualificació de les obres cinema-
togràfiques i audiovisuals i la seva publicitat, la secció 3ª 
les coproduccions internacionals i la secció 4ª l’emissió 
del certificat de nacionalitat espanyola de les obres ci-
nematogràfiques i audiovisuals produïdes per empreses 
domiciliades a Catalunya i les coproduïdes per aquestes 
empreses i d’altres de fora de Catalunya.

La secció 5ª regula l’activitat de les empreses producto-
res establertes a Catalunya, legalment constituïdes que 
acreditin ser titulars de drets de propietat de les obres 
cinematogràfiques i audiovisuals i els requisits que han 
de concórrer per a poder obtenir els avantatges i els ajuts 
previstos a la Llei.

La secció 6ª regula l’activitat de les empreses distribuï-
dores que actuen a Catalunya, legalment constituïdes, 
que acreditin ser titulars de drets d’explotació de les 

i reconeixement internacional limitant, d’aquesta ma-
nera, un dels efectes fonamentals de tota obra cultural 
com són l’enriquiment personal i la creació de valors 
col·lectius.

En tercer lloc, la conservació i difusió de patrimoni au-
diovisual és també peça clau d’aquesta llei. La història 
del cinema propi i la difusió del d’altres procedències 
constitueix també un dels reptes de la llei en la mesura 
en que l’activitat futura no pot ser mai aliena a la seva 
història, al contrari n’és hereva i transformadora.

Per tot això aquesta llei regula de manera decidida tots 
aquells aspectes que, d’una banda afavoreixin l’expres-
sió de la creativitat de l’elevat talent artístic del país, i 
d’altra garanteixin, d’acord amb el marc legal vigent, 
els drets de propietat associats a la creació sense dei-
xar de banda l’aspecte cabdal de la diversitat cultural i 
lingüística i la seva preservació històrica. El dret real a 
decidir quines obres consumir i en quina llengua queda 
garantit per aquesta llei.

Des de la perspectiva industrial, la llei fa un tracta-
ment global del sistema cinematogràfic i audiovisual, 
tant des de la consideració dels aspectes relatius a les 
diferents fases de la cadena de valor, com als elements 
claus que intervenen en elles, principalment, actuaci-
ons de les administracions públiques i factors d’entorn 
empresarial, fonamentalment, elements vinculats a la 
gestió dels recursos humans, de capital i de tecnologia 
i innovació, pilars bàsics de l’activitat i la competitivitat 
empresarial tant en el mercat interior com en l’interna-
cional. Aquesta llei també té en compte l’adaptació del 
sistema a les noves tecnologies, en particular, en allò 
que fa referència a la transició a l’era digital.

Els principis rectors de la llei en l’actuació en l’àmbit 
industrial parteixen de la lliure competència i la llibertat 
d’empresa com a motor de l’activitat econòmica i d’una 
administració eficient i equitativa en l’assignació dels 
recursos públics en el finançament de les diferents ac-
tivitats cinematogràfiques i audiovisuals. Aquests prin-
cipis d’equitat i eficiència, associats a l’arrel del sector 
públic, comporten l’aplicació de canvis importants en el 
model actual de foment de la cinematografia que deriva 
cap a un sistema de major coordinació entre tots els 
agents públics avui en dia implicats en les polítiques 
públiques. La llei disposa que els organismes de la Ge-
neralitat competents en la matèria han de subscriure un 
Acord Marc pluriennal per definir les polítiques públi-
ques de suport a la cinematografia i l’audiovisual amb la 
deguda cooperació amb els agents del sector industrial. 
La coordinació de polítiques públiques i la cooperació 
amb el sector privat s’albiren en aquesta llei com les 
estratègies clau de rellançament de l’activitat cap al ve-
ritable sector econòmic del segle xxi.

II

Per donar compliment als principis i objectius referits, 
la Llei s’estructura en sis capítols als que cal afegir qua-
tre disposicions addicionals, una transitòria, una dero-
gatòria i tres finals.

El capítol 1, de disposicions generals, determina l’ob-
jecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, defineix els princi-
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de tempteig i retracte sobre les obres que, com a béns 
mobles, siguin catalogades o declarades béns culturals 
d’interès nacional de conformitat amb allò previst a la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català. Així mateix, l’article 45 de la Llei regula meca-
nismes de difusió de la cultura cinematogràfica en el 
sistema educatiu català.

La secció 2ª regula la Filmoteca de Catalunya, que li 
correspon la preservació i difusió del patrimoni i de 
la cultura cinematogràfica; la recuperació, preservació, 
catalogació i restauració del patrimoni fílmic i docu-
mental i el suport a la difusió de la cultura cinemato-
gràfica amb especial atenció a la producció i la cultura 
cinematogràfica catalana.

El capítol 6 regula el règim sancionador, mitjançant el 
qual es tipifiquen les infraccions de les obligacions pre-
vistes a la Llei, així com les sancions que corresponen 
a cadascuna d’elles.

Destaca en la disposició addicional primera la regulació 
a l’accés a les obres cinematogràfiques per a les perso-
nes amb discapacitat.

Així mateix, la disposició addicional quarta preveu el 
termini màxim de formalització del primer Acord Marc 
per al Foment de la Indústria Cinematogràfica i Audio-
visual. La disposició final segona estableix un mandat 
perquè el Govern presenti un projecte de llei per crear 
un impost que hauran de pagar les empreses exhibidores 
i la seva recaptació servirà per dotar el Fons de foment 
de l’exhibició.

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

Aquesta Llei té per objecte l’establiment del marc nor-
matiu pel que s’han de regir les indústries cinemato-
gràfiques i audiovisuals; la producció, la distribució, la 
comercialització, la promoció, la projecció internacional 
i l’exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, 
tenint en compte els canvis generats pel procés de mi-
gració a l’entorn digital i garantint el dret de la ciutada-
nia de Catalunya a escollir la llengua cooficial en què 
pot veure l’obra cinematogràfica. Així mateix, regula els 
aspectes relacionats amb la preservació i la protecció de 
les arts cinematogràfiques i del seu patrimoni.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Les previsions d’aquesta Llei s’apliquen a les empre-
ses i entitats establertes a Catalunya que desenvolupin 
les activitats regulades en aquesta Llei, així com a les 
indústries tècniques complementàries de les anteriors 
o que hi estiguin relacionades, tret d’aquells preceptes 
en què s’especifiqui la seva aplicació a les empreses 
que desenvolupin les activitats esmentades a Catalunya, 
independentment del seu establiment.

2. Aquesta Llei no és d’aplicació a les obres audiovi-
suals que siguin objecte de regulació específica, llevat 
del capítol 4.

obres cinematogràfiques i audiovisuals i els requisits 
que han de concórrer per tal que aquestes puguin dis-
tribuir a Catalunya obres cinematogràfiques i audiovi-
suals.

A la secció esmentada es regula també l’obligació de 
distribució de còpies en llengua catalana a la qual han 
de donar compliment les empreses distribuïdores de 
llargmetratges cinematogràfics que s’estrenin a Cata-
lunya.

La secció 7ª, relativa a l’exhibició, regula, en la seva 
subsecció 1ª, les disposicions generals aplicables a l’ac-
tivitat de les empreses exhibidores que explotin sales a 
Catalunya i, en concret, les obligacions a les que han 
de donar compliment.

A la subsecció 2ª es regulen les sales d’exhibició ci-
nematogràfica i, en concret, el seu règim de funciona-
ment, control d’assistència i rendiments i les projeccions 
cinematogràfiques realitzades per les administracions 
públiques, mentre que a la subsecció 3ª s’estableix el 
règim de les sales «X».

A la subsecció 4ª es regula la Xarxa Concertada de 
Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya, que ha de 
tenir com a finalitat preferent contribuir a la difusió del 
cinema català i europeu, així com fomentar la cultura 
cinematogràfica a Catalunya.

El capítol 4 regula les mesures de foment de la indústria 
cinematogràfica i audiovisual catalana. Amb caràcter 
general, la secció 1ª preveu el règim jurídic de les re-
ferides mesures i es determinen les competències de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals en relació a 
la gestió dels fons i els ajuts destinats al foment de la in-
dústria cinematogràfica i audiovisual catalana regulats a 
la Llei. Així mateix, es defineix el marc de finançament 
que ha de garantir el desenvolupament de la indústria 
cinematogràfica mitjançant l’articulació d’instruments 
financers de naturalesa diversa i diferent grau de risc, 
on coexisteixin adequadament subvencions amb meca-
nismes crediticis o de coproducció.

A tal efecte, es preveu la creació de cinc fons de foment 
dedicats, respectivament, a la producció d’obres cine-
matogràfiques i audiovisuals, la distribució independent, 
l’exhibició, la difusió i la promoció de les obres i de la 
cultura cinematogràfica i la competitivitat empresari-
al.

En relació als referits fons, es regula, amb caràcter gene-
ral, la procedència dels recursos econòmics i financers 
per a la seva dotació, així com els requisits que han de 
concórrer per poder beneficiar-se dels recursos públics 
previstos a la Llei.

Posteriorment, la Llei regula, en cinc seccions diferents, 
els objectius, criteris d’atorgament i, en alguns casos, 
els requisits concrets per accedir als ajuts de cada fons 
en particular.

El capítol 5 conté, en la secció 1ª, les disposicions rela-
tives a la conservació, promoció i difusió del patrimoni 
fílmic i documental i de la cultura cinematogràfica que 
correspon a l’Institut Català de les Indústries Cultu-
rals, així com la competència de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya per poder exercir el dret 
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ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació 
audiovisual, per raons de propietat, de participació fi-
nancera o per les normes que regeixen la seva presa de 
decisions.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que existeix una influ-
ència dominant, directa o indirecta, d’una empresa quan 
aquesta reuneix alguna de les condicions següents:

1. Tenir més del 50 per 100 del capital subscrit en l’em-
presa distribuïdora.

2. Disposar de la majoria dels vots corresponents a les 
participacions emeses per l’empresa distribuïdora o que 
puguin designar més de la meitat dels òrgans d’admi-
nistració o direcció.

j) Empresa exhibidora: aquella empresa que tingui per 
objecte social l’exhibició comercial d’obres cinemato-
gràfiques en sales d’exhibició cinematogràfiques.

k) Sala d’exhibició cinematogràfica: local o recinte 
obert al públic on, d’acord amb la normativa vigent, 
s’exhibeixen obres cinematogràfiques previ abonament 
d’un preu o contraprestació, sens perjudici que s’hin 
pugui programar altres continguts.

l) Sala X: sala d’exhibició cinematogràfica en la qual 
només s’hi poden exhibir obres cinematogràfiques qua-
lificades com a «pel·lícules X».

m) Cineclub: entitat sense ànim de lucre que s’autode-
nomina en els seus estatuts com a tal i que té l’objectiu 
principal de fomentar, difondre i promoure l’afecció i 
l’interès del cinema en totes les seves diferents mani-
festacions: projeccions, debats, conferències, cursos o 
publicacions.

n) Versió original de l’obra audiovisual: aquella que es 
determini en base a la llengua majoritàriament emprada 
en la versió del rodatge, tenint en compte el conjunt de 
diàlegs i narracions de l’obra audiovisual.

Article 4. Principis rectors

La regulació continguda a la present Llei ha d’ésser 
interpretada i aplicada d’acord amb els principis se-
güents:

a) La defensa de la llibertat de creació artística i el res-
pecte a la propietat intel·lectual.

b) La defensa de la diversitat cultural i lingüística.

c) La defensa de la lliure competència.

d) El dret d’accés de totes les persones a la cultura, als 
béns, als serveis culturals i al patrimoni.

e) La racionalitat, l’eficàcia, l’eficiència i l’equitat en 
l’assignació de recursos públics.

f) La corresponsabilitat financera dels agents privats en 
les activitats regulades en aquesta Llei.

g) La coordinació entre els òrgans i entitats del sector 
públic en el desenvolupament de les seves polítiques en 
els àmbits regulats en aquesta Llei.

h) La participació del sector privat en el desenvolupa-
ment i aplicació de les polítiques industrials.

Article 3. Definicions

Als efectes de la present Llei, s’entén per:

a) Indústries cinematogràfiques i audiovisuals: conjunt 
d’activitats necessàries per a la realització d’una obra 
cinematogràfica i audiovisual des de la preparació del 
projecte fins a l’elaboració i producció de la primera cò-
pia, així com les necessàries per a la distribució, difusió 
i promoció de l’obra per qualsevol mitjà.

b) Obra audiovisual: creació expressada per un conjunt 
de seqüències d’imatges en moviment que ofereix sen-
sació de continuïtat, sonoritzada o no, gravada o fixada 
en qualsevol suport material i format, i que estigui des-
tinada a la seva explotació comercial en els diferents 
formats.

c) Obra cinematogràfica: qualsevol obra audiovisual, 
concebuda i produïda de forma no seriada i autoconclu-
siva, que estigui destinada a la seva explotació comerci-
al, almenys, en sales d’exhibició cinematogràfica.

d) Llargmetratge: obra audiovisual no seriada i auto-
conclusiva que tingui una durada de seixanta minuts o 
superior, així com aquella que tingui una durada igual 
o superior a quaranta cinc minuts i que sigui produïda 
en format de 70 mm amb un mínim de 8 perforacions 
per imatge.

e) Curtmetratge: obra audiovisual no seriada i autocon-
clusiva que tingui una durada inferior a seixanta minuts, 
llevat de les de format de 70 mm que es preveuen en 
l’apartat d).

f) Empresa productora: aquella empresa que, d’acord 
amb la legalitat vigent, assumeixi la iniciativa i respon-
sabilitat d’aportar, organitzar i gestionar els recursos i 
els mitjans materials i humans necessaris per tal de dur 
a terme la creació i la gravació, en qualsevol suport, 
d’una obra cinematogràfica o audiovisual.

g) Empresa productora independent: aquella empresa 
productora que tingui una personalitat jurídica diferent 
de la d’una empresa prestadora de serveis de comuni-
cació audiovisual, i que compleixi les condicions se-
güents:

1. No participar de manera directa o indirecta en més del 
15 per 100 del capital social d’una o diverses empreses 
prestadores de serveis de comunicació audiovisual.

2. El seu capital social no estigui participat, directament 
o indirecta, en més d’un 15 per 100 per una o diverses 
empreses prestadores de serveis de comunicació audio-
visual.

3. En els darrers tres exercicis fiscals, no haver facturat 
més del 90 per 100 del seu volum de facturació a una 
mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació 
audiovisual.

h) Empresa distribuïdora: aquella empresa que, d’acord 
amb la legalitat vigent, acrediti ser titular dels drets 
d’explotació d’una obra cinematogràfica o audiovisual i 
estar habilitada per a la seva distribució comercial.

i) Empresa distribuïdora independent: aquella empresa 
distribuïdora que no és objecte d’influència dominant, 
directa o indirecta, per part d’empreses no comunitàries 
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representatives del sector cinematogràfic i audiovisual. 
Han de ser part en l’Acord Marc, a més dels òrgans 
i entitats que es vulgui adherir, l’Institut esmentat, la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l’Insti-
tut Català de Finances i el departament competent en 
innovació i empresa. L’Acord s’ha de subscriure prèvia 
autorització del Govern.

4. L’Acord Marc per al Foment de la Indústria Cinema-
togràfica i Audiovisual ha de tenir una vigència d’entre 
tres i cinc anys.

5. Les obligacions que per a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals prevegi l’Acord Marc s’han d’in-
cloure en el Contracte Programa que ha de subscriure 
la Corporació amb el Govern de la Generalitat.

Article 8. Col·laboració entre la Generalitat i 
l’Administració General de l’Estat

1. Els òrgans i entitats de la Generalitat de Catalunya 
han de col·laborar, en l’exercici de les competències i 
funcions regulades per aquesta Llei, amb els òrgans i 
entitats estatals corresponents, especialment, en allò 
relatiu als àmbits següents:

a) El fons estatal de la cinematografia i l’audiovisual en 
llengües cooficials diferents al castellà regulat a l’article 
36 de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema.

b) La inscripció en el Registre d’Empreses audiovisuals 
de Catalunya.

c) La qualificació d’obres audiovisuals, l’aprovació de 
projectes d’obres audiovisuals en règim de coproducció 
internacional i la certificació de nacionalitat espanyola 
de les obres esmentades.

d) El control d’assistència i dels rendiments de les sales 
d’exhibició.

2. La col·laboració i cooperació entre els òrgans i enti-
tats dependents de l’Administració General de l’Estat 
i de l’Administració de la Generalitat competents en 
matèria cinematogràfica i audiovisual es pot dur a terme 
mitjançant convenis de col·laboració.

3. L’Administració de la Generalitat ha de promoure la 
formalització de convenis amb l’Administració General 
de l’Estat i amb els operadors privats per al foment de 
la indústria cinematogràfica i audiovisual.

Capítol 3. Règim administratiu

Secció 1ª. Registre d’Empreses audiovisuals de 
Catalunya

Article 9. Naturalesa jurídica i adscripció

El Registre d’Empreses audiovisuals de Catalunya té 
caràcter administratiu i està adscrit a l’Institut Català 
de les Indústries Culturals.

Article 5. Òrgans competents

L’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en matèria cinematogràfica és el Depar-
tament competent en cultura, que exerceix les seves 
competències en aquest àmbit a través de l’Institut Ca-
talà de les Indústries Culturals excepte l’exercici de les 
potestats d’inspecció i sancionadora.

Capítol 2. Coordinació de les polítiques públi-
ques

Article 6. Coordinació de les polítiques públi-
ques

1. Els òrgans i entitats de la Generalitat de Catalunya 
han d’exercir les seves competències en relació amb les 
activitats regulades en aquesta Llei amb subjecció als 
principis d’eficàcia, d’eficiència, equitat, cooperació, 
coordinació i col·laboració amb plena subjecció a la 
Llei i al Dret.

2. La coordinació a què es refereix l’apartat anterior s’ha 
d’instrumentar a través de l’Acord Marc per al Foment 
de la Indústria Cinematogràfica i Audiovisual i la res-
ta d’instruments de col·laboració que es cregui oportú 
establir.

3. Per al desenvolupament de les respectives competèn-
cies s’ha de promoure la col·laboració i coordinació amb 
d’altres departaments i institucions, operadors públics 
i privats de Catalunya. També s’han de promoure les 
relacions i acords amb les institucions i governs dels 
territoris de parla catalana.

Article 7. Acord Marc per al Foment de la Indús-
tria Cinematogràfica i Audiovisual

1. L’Acord Marc per al Foment de la Indústria Cinema-
togràfica i Audiovisual és un instrument de coordinació 
de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalu-
nya en el foment de les indústries cinematogràfiques i 
audiovisuals.

2. L’Acord Marc s’ha d’ajustar a les directrius de políti-
ca industrial i audiovisual que formuli el Departament 
competent en cultura i, com a mínim, ha de tenir el 
contingut següent:

a) Els criteris bàsics i els principis generals aplicables 
als procediments de selecció de projectes, la segmenta-
ció dels productes i els formats que es poden beneficiar 
dels recursos públics.

b) La quantia i la naturalesa dels recursos públics a 
aportar per cadascuna de les parts signants.

c) Les tipologies de producció que es poden beneficiar 
de recursos públics.

d) Les polítiques de coproducció i de difusió en el mer-
cat que es poden beneficiar de recursos públics.

e) L’especificació de l’assignació pressupostària per a 
cada objectiu.

3. L’Institut Català de les Indústries Culturals ha d’im-
pulsar l’Acord Marc, amb la consulta de les associacions 
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Secció 2ª. Qualificació de les obres cinematogrà-
fiques i audiovisuals

Article 12. Qualificació de les obres audiovisuals

1. Per a poder procedir a l’exhibició, comercialització, 
difusió o publicitat d’una obra audiovisual, per qualse-
vol mitjà o suport, a Catalunya, aquesta ha d’haver estat 
qualificada per l’Institut Català de les Indústries Cultu-
rals per grups d’edats del públic a què està destinada. 
La qualificació atorgada per un altre organisme estatal 
o autonòmic competent a empreses no domiciliades a 
Catalunya titulars dels drets d’explotació d’una obra au-
diovisual té validesa a tot el territori de Catalunya.

2. La resolució per la qual s’atorgui la qualificació ha 
d’indicar el grup d’edat, assignant per a la seva identi-
ficació un número d’expedient únic per a cada àmbit, 
cinematogràfic o no cinematogràfic, en què l’obra qua-
lificada hagi de ser comercialitzada.

L’assignació del número d’expedient s’ha de fer en col-
laboració amb l’Institut de la Cinematografia i de les 
Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultura.

3. La inscripció al Registre d’Empreses audiovisuals 
de Catalunya és requisit previ per a poder sol·licitar la 
qualificació.

4. S’exceptuen de les previsions del present article les 
obres audiovisuals que, d’acord amb la seva normativa 
específica, siguin objecte d’autoregulació.

5. Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment 
per a la qualificació de les obres cinematogràfiques i 
audiovisuals.

Article 13. Publicitat de la qualificació de les 
obres audiovisuals

1. Les qualificacions de les obres audiovisuals han de do-
nar-se a conèixer al públic, a títol orientatiu, pels mitjans 
adequats en cada cas. L’òrgan competent regularà les 
obligacions dels que realitzin actes de comunicació, dis-
tribució i comercialització de les obres audiovisuals.

2. Les obres audiovisuals de caràcter pornogràfic o que 
realitzin apologia de la violència s’han de qualificar com 
a pel·lícules «X». L’exhibició pública d’aquestes pel-
lícules s’ha de realitzar exclusivament en les sales «X», 
a les quals no poden tenir accés els i les menors de 18 
anys, i ha de figurar visiblement aquesta prohibició per 
a informació del públic. A més, les obres audiovisuals 
qualificades «X» no es poden vendre ni llogar a menors 
d’edat ni poden estar a l’abast del públic en establiments 
en què els i les menors tinguin accés.

3. En la publicitat o presentació de les obres cinemato-
gràfiques qualificades com a «X» únicament pot utilit-
zar-se el seu títol i les dades de la seva fitxa tècnica i 
artística, amb exclusió de tota representació icònica o 
referència argumental. Aquesta publicitat només pot ser 
exhibida a l’interior dels locals on es projecti o comer-
cialitzi l’obra, o inclosa a les cartelleres informatives o 
publicitàries dels mitjans de comunicació. En cap cas 
el títol de la pel·lícula pot explicitar el seu caràcter por-
nogràfic o apologètic de la violència.

Article 10. Obligació d’inscripció, organització i 
funcionament del Registre

1. S’han d’inscriure al Registre d’Empreses audiovisu-
als de Catalunya les empreses domiciliades a Catalunya 
que vulguin desenvolupar qualsevol de les activitats se-
güents:

a) Producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals.

b) Distribució d’obres cinematogràfiques i audiovisuals.

c) Exhibició d’obres cinematogràfiques.

d) Doblatge i subtitulació d’obres cinematogràfiques i 
audiovisuals.

e) Altres activitats complementàries que es determinin 
reglamentàriament.

2. També s’han d’inscriure en el Registre les entitats ti-
tulars de sales d’exhibició cinematogràfica domiciliades 
a Catalunya que no tinguin la condició d’empresa.

3. Les empreses o entitats no domiciliades a Catalunya 
que explotin sales d’exhibició cinematogràfica a Cata-
lunya han de comunicar a l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals l’inici de la seva activitat exhibidora a 
Catalunya.

4. La inscripció al Registre d’Empreses audiovisuals 
de Catalunya és requisit previ per obtenir certificats de 
qualificació i els ajuts establerts a la present Llei.

5. La inscripció al Registre d’Empreses audiovisuals 
de Catalunya comporta la inscripció al Registre Admi-
nistratiu d’Empreses Audiovisuals depenent de l’Insti-
tut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals del 
Ministeri de Cultura. L’Institut Català de les Indústries 
Culturals ha de comunicar al Registre Administratiu 
d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals les ins-
cripcions produïdes al Registre d’Empreses Audiovi-
suals de Catalunya.

6. El Registre d’Empreses audiovisuals de Catalunya 
s’estructura en seccions per a cadascuna de les activitats 
descrites a l’apartat 1 d’aquest article.

7. Reglamentàriament s’ha de regular el procediment 
d’inscripció i de cancel·lació, el contingut de la inscrip-
ció i els seus efectes, així com l’organització del Regis-
tre d’Empreses audiovisuals de Catalunya.

Article 11. Comunicacions electròniques

Les empreses inscrites al Registre d’Empreses audio-
visuals de Catalunya tenen l’obligació de comunicar-se 
per mitjans electrònics amb l’Institut Català de les In-
dústries Culturals i la resta d’organismes de la Generali-
tat de Catalunya competents en matèria cinematogràfica 
i audiovisual, en tots aquells supòsits que es determinin 
reglamentàriament.
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b) Obtinguin la qualificació de les obres cinematogrà-
fiques i audiovisuals que produeixin.

c) Obtinguin el certificat de nacionalitat espanyola per 
a les obres cinematogràfiques i audiovisuals que pro-
dueixin.

d) Acreditin documentalment els costos de producció de 
les obres cinematogràfiques i audiovisuals que produei-
xin, d’acord amb les previsions que reglamentàriament 
es determinin.

e) Entreguin una còpia de tota obra cinematogràfica que 
produeixin a la Filmoteca de Catalunya i concedeixin 
autorització a l’Institut Català de les Indústries Cultu-
rals per a utilitzar l’obra cinematogràfica en activitats 
de promoció de la cinematografia catalana.

f) Assumeixin el compromís de mantenir temporalment 
la titularitat dels drets de l’obra cinematogràfica i au-
diovisual, en els termes que es determinin reglamen-
tàriament.

Secció 6ª. Distribució

Article 17. Activitat de les empreses distribuï-
dores

1. Les empreses distribuïdores que desenvolupin la seva 
activitat a Catalunya, independentment del seu establi-
ment, legalment constituïdes i que acreditin ser titulars 
de drets d’explotació d’acord amb la legalitat vigent, 
poden distribuir a Catalunya obres cinematogràfiques 
i audiovisuals, sens perjudici de les competències atri-
buïdes a altres Administracions, sempre que:

a) Compleixin l’obligació de distribució establerta a 
l’article 18.

b) Respectin la normativa aplicable en matèria de de-
fensa de la competència.

A aquests efectes, l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals ha de vetllar per tal que la lliure competència en 
el mercat no es vegi alterada i ha de posar en coneixe-
ment de l’Autoritat Catalana de la Competència o, quan 
procedeixi, a la Comissió Nacional de la Competència, 
els actes, acords o pràctiques de les empreses distri-
buïdores dels que tingui coneixement i que presentin 
indicis de restringir la lliure competència i també ha 
de comunicar-li tots els elements de fet al seu abast i, 
en el seu cas, trametre un dictamen no vinculant de la 
qualificació d’aquests fets.

Aquesta obligació també afecta a la pràctica de les 
empreses distribuïdores d’exigir la contractació de pel-
lícules per lots, de manera que per a aconseguir l’exhibi-
ció d’una d’elles s’ha d’acceptar la contractació d’altres 
pel·lícules.

c) En el cas de la distribució, per canals diferents a la 
projecció en sales d’exhibició, d’obres que s’hagin de 
doblar o subtitular en català d’acord amb l’article 18, 
incloguin la versió en llengua catalana en el seu menú 
lingüístic.

Secció 3ª. Coproduccions internacionals

Article 14. Coproducció internacional d’obres 
cinematogràfiques i audiovisuals

1. Correspon a l’Institut Català de les Indústries Cultu-
rals l’aplicació, respecte de les empreses productores do-
miciliades a Catalunya, de la normativa i dels convenis 
internacionals sobre realització d’obres cinematogràfi-
ques i audiovisuals en règim de coproducció.

2. Amb caràcter previ a la realització d’obres cinema-
togràfiques i audiovisuals en règim de coproducció 
internacional per a les quals es vulgui obtenir la nacio-
nalitat espanyola, les empreses productores han de sol-
licitar l’aprovació del projecte. Reglamentàriament s’ha 
d’establir el procediment per a l’aprovació de projectes 
d’obres cinematogràfiques i audiovisuals en règim de 
coproducció internacional.

Secció 4ª. Certificat de nacionalitat espanyola

Article 15. Certificat de nacionalitat espanyola

1. Correspon a l’Institut Català de les Indústries Cultu-
rals l’atorgament del certificat de nacionalitat espanyola 
a les obres cinematogràfiques i audiovisuals produïdes 
per empreses amb domicili social a Catalunya i a les co-
produïdes per aquestes empreses i productores no espa-
nyoles que compleixin els requisits establerts legalment 
per a la seva consideració com a obres de nacionalitat 
espanyola.

També correspon a l’Institut Català de les Indústries 
Culturals l’atorgament del certificat de nacionalitat es-
panyola a les obres audiovisuals coproduïdes per em-
preses domiciliades a Catalunya i empreses de la resta 
de l’Estat espanyol, sempre que l’aportació de l’empresa 
o empreses catalanes sigui superior a la de les empreses 
espanyoles de fora de Catalunya. Aquesta norma s’apli-
ca igualment en el cas de coproduccions amb empreses 
no espanyoles en què participin empreses catalanes i de 
la resta de l’Estat.

2. Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment 
d’atorgament del certificat de nacionalitat espanyola de 
les obres audiovisuals, que es pot iniciar d’ofici o a sol-
licitud de la persona interessada.

Secció 5ª. Producció

Article 16. Activitat de les empreses productores

Les empreses productores establertes a Catalunya, le-
galment constituïdes, que acreditin ser titulars dels drets 
de propietat de les obres cinematogràfiques i audiovi-
suals, d’acord amb la legalitat vigent, poden obtenir els 
avantatges i els ajuts previstos en aquesta Llei, sempre 
que:

a) Les que estiguin domiciliades a Catalunya, obtinguin 
la seva inscripció al Registre d’Empreses audiovisuals 
de Catalunya.
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Secció 7ª. Exhibició

Subsecció 1ª. Disposicions generals

Article 19. Activitat de les empreses exhibidores

1. Les empreses que explotin sales d’exhibició cinema-
togràfica a Catalunya queden subjectes a complir les 
obligacions següents:

a) Acreditar documentalment el volum d’assistència 
i els rendiments obtinguts amb indicació de la versió 
lingüística, per a cada projecció.

b) Respectar les obligacions de quota de pantalla esta-
blertes per la normativa.

c) Declarar el règim de temporada d’acord amb les pre-
visions que reglamentàriament es determinin.

2. Es presumeix que cada sala d’exhibició es troba en 
funcionament d’acord amb el règim de temporada de-
clarat i és explotada pel titular que així ho hagi mani-
festat al Registre.

3. Es prohibeix la gravació de pel·lícules projectades en 
sales d’exhibició o en altres recintes oberts al públic, 
sigui o no gratuït el seu accés.

Les persones responsables de les sales d’exhibició o 
d’altres locals on s’exhibeixin obres cinematogràfiques 
han de vetllar per tal d’evitar les esmentades gravacions, 
han d’advertir de la prohibició i han de prohibir la intro-
ducció de càmeres o qualsevol altre tipus d’instrument 
destinat a gravar la imatge o el so. Així mateix, han 
de comunicar als i a les titulars de les obres qualsevol 
intent de gravació d’aquestes.

Subsecció 2ª. Sales d’exhibició cinematogràfica

Article 20. Funcionament i control

1. Les sales d’exhibició han de disposar de la docu-
mentació necessària per acreditar el compliment de les 
obligacions previstes a la present Subsecció.

2. Reglamentàriament s’han d’establir les normes rela-
tives al funcionament de les sales d’exhibició, a la pu-
blicitat de la qualificació de les obres cinematogràfiques 
programades, als sistemes d’expedició de billetatge, al 
contingut dels bitllets d’entrada i al seu control, així 
com a la seva conservació.

Article 21. Control d’assistència i rendiments

Les empreses titulars de sales d’exhibició cinematogrà-
fica han de complir amb els procediments establerts 
o que puguin establir-se reglamentàriament de control 
d’assistència i declaració de rendiments que permetin 
conèixer amb la major exactitud, rapidesa i fiabilitat 
els ingressos que obtenen de l’exhibició de les obres 
cinematogràfiques a través de la seva explotació en sales 
d’exhibició, amb el detall suficient per a servir de suport 
a l’actuació administrativa i a l’exercici de drets legítims 
de les persones interessades, per si mateixos o a través 
de les seves respectives entitats de gestió de drets de 
propietat intel·lectual.

2. Als efectes de sol·licitar qualsevol dels ajuts econò-
mics establerts a la present Llei, les empreses distribu-
ïdores han d’acreditar documentalment els costos de 
distribució de les obres cinematogràfiques i audiovi-
suals que distribueixin, d’acord amb les previsions que 
reglamentàriament es determinin.

Article 18. Garantia d’accés lingüístic

1. Quan s’estreni un llargmetratge cinematogràfic a Ca-
talunya, doblat o subtitulat, les empreses distribuïdores, 
tenen l’obligació de distribuir el 50 per 100 de totes 
les còpies en versió en llengua catalana, i de respectar 
aquest equilibri lingüístic en la publicitat que se’n faci. 
Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput 
de les còpies distribuïdes en versió doblada com en el 
de les còpies distribuïdes en versió subtitulada.

Les empreses distribuïdores han de garantir l’equilibri 
lingüístic per criteris de població, territori i presència 
en pantalla.

En el cas de còpies digitals, les empreses distribuïdores 
també han d’assegurar que en la seva exhibició es com-
pleixi la garantia d’accés lingüístic definida en aquest 
article.

2. Resten exemptes del compliment de l’obligació pre-
vista a l’apartat anterior les obres cinematogràfiques 
següents:

a) Les obres cinematogràfiques en versió original caste-
llana o catalana, amb independència de la seva naciona-
litat i el número de còpies que se’n distribueixin.

b) Les obres cinematogràfiques europees de les quals 
se’n distribueixin a Catalunya menys de setze còpies. 
No obstant, si se’n distribueixen dos o més còpies sub-
titulades, el 50 per 100 ha de ser en català.

3. Reglamentàriament, s’han de desenvolupar les pre-
visions dels apartats anteriors i, en concret, s’ha de de-
terminar:

a) La implantació progressiva de l’obligació prevista en 
aquest article de manera que en un màxim de cinc anys 
ha d’aplicar-se plenament l’obligació de distribuir el 50 
per 100 de les còpies en català.

b) Les mesures per a garantir l’equilibri lingüístic en la 
distribució de còpies, per criteris de població, territori i 
presència en pantalla, així com en la seva publicitat.

c) Les mesures que esdevinguin necessàries per a pos-
sibilitar el compliment de l’obligació prevista en aquest 
article en la distribució de còpies en suport digital.

4. Es poden establir acords sectorials per a desenvolupar 
aspectes específics del desplegament de les previsions 
d’aquest article.
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3. La Xarxa Concertada de Pantalles ha de desenvolu-
par la seva activitat ajustant-se a les normes de defensa 
de la competència.

4. La Xarxa Concertada de Pantalles s’ha de dotar del 
fons de foment de l’exhibició previst a l’article 37.

5. La Generalitat ha de destinar a la Xarxa Concertada 
de Pantalles els recursos necessaris per tal que la seva 
oferta de programació arribi de forma equilibrada arreu 
del territori de Catalunya.

Article 25. Programació

La Xarxa Concertada de Pantalles té per objecte la pro-
gramació preferent de llargmetratges i curtmetratges 
cinematogràfics:

a) Produïts a Catalunya, preferentment en versió origi-
nal catalana o occitana en la seva variant aranesa.

b) Produïts a la Unió Europea, en versió original subti-
tulada al català, si la versió original no és en una llengua 
cooficial a Catalunya.

c) Produïts en països de fora de la Unió Europea, d’in-
terès cultural i artístic, en versió original subtitulada al 
català, si la versió original no és en una llengua cooficial 
a Catalunya.

Capítol 4. Mesures de foment de la indústria ci-
nematogràfica i audiovisual catalana

Secció 1ª. Disposicions generals

Article 26. Règim jurídic

1. Les mesures de foment de la indústria cinematogrà-
fica i audiovisual de Catalunya es regeixen pel present 
Capítol, per la normativa general subvencions, tant la 
normativa bàsica estatal com el desplegament per la 
normativa catalana, així com per la normativa comu-
nitària sobre ajuts d’Estat.

2. No poden beneficiar-se de les mesures de foment 
previstes en aquesta Llei les obres cinematogràfiques 
i audiovisuals següents:

a) Les produïdes exclusivament per prestadors de ser-
veis de televisió o d’altres empreses prestadores de ser-
veis de comunicació audiovisual.

b) Les de contingut essencialment publicitari i les de 
propaganda política.

c) Les que hagin obtingut la qualificació «X».

d) Les que vulnerin o no respectin la normativa sobre 
cessió de drets de propietat intel·lectual.

e) Les que, per sentència ferma, siguin declarades en 
algun extrem constitutives de delicte.

f) Les finançades íntegrament per administracions pú-
bliques.

A aquests efectes, l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals pot auxiliar-se de la informació subministrada per 
entitats creades per a l’obtenció de dades que tinguin 
solvència professional reconeguda.

Article 22. Projeccions cinematogràfiques rea-
litzades per les administracions públiques

Les administracions públiques que realitzin projecci-
ons cinematogràfiques de caràcter gratuït o amb preu 
simbòlic no poden incloure en llur programació obres 
cinematogràfiques d’una antiguitat inferior a dotze me-
sos des de la seva estrena en sales d’exhibició, llevat 
dels casos en què, des de les entitats representatives 
de les empreses exhibidores i del sector videogràfic, es 
comuniqui a aquestes administracions que no existeix 
un perjudici en la seva activitat comercial.

Subsecció 3ª. Sales «X»

Article 23. Sales «X»

1. L’autorització per al funcionament de les sales «X» 
s’atorga, a sol·licitud de l’empresa interessada, per l’Ins-
titut Català de les Indústries Culturals, i la seva obtenció 
comporta la inscripció de l’empresa exhibidora al Re-
gistre d’Empreses audiovisuals de Catalunya.

2. Les sales han d’advertir al públic del seu caràcter 
mitjançant la indicació de sala «X», que ha de figurar 
com a exclusiu al rètol del local, sense poder projectar 
altres obres cinematogràfiques que les qualificades com 
a pel·lícules «X».

En els complexes de sales cinematogràfiques en què 
existeixin sales comercials i sales «X», aquestes últimes 
han de funcionar de forma autònoma i independent en 
relació amb la resta de sales.

3. Reglamentàriament s’ha de determinar el procedi-
ment administratiu per a la sol·licitud de l’autorització 
per al funcionament de sales «X».

Subsecció 4ª. Xarxa Concertada de Pantalles Ci-
nematogràfiques de Catalunya

Article 24. Creació i gestió

1. L’Institut Català de les Indústries Culturals ha d’es-
tablir un Programa de Concertació de Pantalles Cine-
matogràfiques de Catalunya, d’adhesió voluntària, amb 
l’objectiu de crear la Xarxa Concertada de Pantalles 
Cinematogràfiques de Catalunya, que ha de tenir com 
a finalitat preferent contribuir a la difusió del cinema 
català i europeu, així com fomentar la cultura cinema-
togràfica a Catalunya.

2. La Xarxa Concertada de Pantalles s’ha d’integrar 
per totes aquelles sales d’exhibició cinematogràfica, 
públiques i privades, que voluntàriament s’hi adherei-
xin mitjançant convenis de col·laboració estable amb la 
Generalitat de Catalunya per complir les finalitats de 
programació establertes a l’article 25.
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a) De les dotacions provinents del pressupost de l’Ins-
titut Català de les Indústries Culturals.

b) De les dotacions provinents de l’aportació anual de 
l’Estat prevista a l’article 36 de la Llei 55/2007, de 28 
de desembre, del cinema.

c) Altres dotacions provinents de l’Administració Ge-
neral de l’Estat per a la protecció a la cinematografia i a 
l’audiovisual que la Generalitat hagi de gestionar.

d) Dels ingressos procedents de les aportacions públi-
ques que tinguin caràcter reintegrable.

e) De les aportacions d’empreses i operadors amb els 
que la Generalitat estableixi convenis.

f) Altres dotacions que es determinin pressupostària-
ment.

2. El fons de foment de la producció d’obres cinemato-
gràfiques i audiovisuals es pot dotar, addicionalment, 
dels ingressos que, d’acord amb la Llei 11/2007, d’11 
d’octubre, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals ha de destinar a la producció d’obres audiovisu-
als, en els termes que s’estableixin en el corresponent 
contracte programa.

3. El fons de foment de l’exhibició es dota, addicional-
ment, dels ingressos provinents de l’impost previst a la 
disposició final segona.

Article 31. Requisits per poder beneficiar-se dels 
recursos públics previstos en aquesta Llei

1. Sens perjudici de les previsions que, amb caràcter 
específic, s’estableixin en altres preceptes d’aquesta 
Llei, amb caràcter general, poden beneficiar-se dels re-
cursos públics previstos en aquesta Llei, les empreses 
i entitats que es trobin en la situació que fonamenta la 
concessió de l’ajut o la subvenció o en les que concorrin 
les circumstàncies previstes a les bases reguladores i en 
la convocatòria.

2. Les empreses i entitats beneficiàries han de mantenir 
les condicions de treball adequades del personal labo-
ral del sector del cinema i audiovisual d’acord amb la 
normativa laboral i social aplicable.

3. No poden obtenir la condició de beneficiàries de 
les subvencions i ajuts previstos en aquesta Llei, les 
empreses i entitats que estiguin en alguna de les cir-
cumstàncies previstes a la normativa general aplicable 
a les subvencions o ajuts esmentats. En particular, i als 
efectes de les subvencions i ajuts previstos en aquesta 
Llei, no poden obtenir la condició de beneficiària les 
empreses i entitats en les que concorrin les circums-
tàncies següents:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma 
per delictes d’associació il·lícita, corrupció, tràfic d’in-
fluències, frau, suborn, exaccions il·legals, delictes con-
tra la propietat intel·lectual i industrial, delictes contra 
l’Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra 
els drets de les persones treballadores, malversació i 
receptació i conductes afins, o a pena d’inhabilitació 
especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o 
comerç.

Article 27. Òrgan competent

1. L’Institut Català de les Indústries Culturals és l’òrgan 
competent per a gestionar els fons i els ajuts destinats 
al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual 
catalana regulats en el present Capítol.

2. L’Institut Català de les Indústries Culturals és també 
competent, dins dels límits pressupostaris establerts per 
a cada exercici, amb caràcter general, per a:

a) Establir mesures de foment per a la producció, distri-
bució, exhibició i promoció d’obres cinematogràfiques 
i audiovisuals, amb especial consideració a la difusió 
d’obres d’interès cultural.

b) Establir mesures que facilitin la competitivitat i des-
envolupament de les empreses cinematogràfiques i au-
diovisuals establertes o domiciliades a Catalunya.

Article 28. Marc de finançament

1. L’Institut Català de les Indústries Culturals ha de 
garantir, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries, un marc de finançament adequat per al desenvo-
lupament de la indústria cinematogràfica i audiovisual, 
mitjançant l’articulació d’instruments financers de na-
turalesa diversa i diferent grau de risc, on coexisteixin 
adequadament subvencions amb mecanismes crediticis 
o de coproducció.

2. Els instruments de foment descrits a l’apartat anterior 
s’articulen, principalment, a través de:

a) Subvencions.

b) Préstecs de naturalesa diversa.

c) Acords de coproducció.

d) Altres que es puguin determinar.

3. L’establiment de les mesures de foment previstes en 
aquest Capítol s’ha de fer, en el marc de la normativa 
aplicable a cadascun dels instruments definits a l’apar-
tat anterior, directament des de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals o a través de la formalització de 
convenis amb institucions financeres, organismes pú-
blics o societats mercantils.

Article 29. Fons de foment

La dotació i finançament de les mesures de foment pre-
vistes en aquest Capítol s’instrumenta a través de la 
creació, entre d’altres, dels fons de foment següents:

a) De la producció d’obres cinematogràfiques i audio-
visuals.

b) De la distribució independent.

c) De l’exhibició.

d) De la difusió i la promoció de les obres i de la cultura 
cinematogràfica.

e) De la competitivitat empresarial.

Article 30. Dotació dels fons

1. Els fons previstos a l’article anterior es poden dotar 
dels recursos següents:
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4. Com a mínim el 50 per 100 de la dotació del fons s’ha 
de destinar a la producció de projectes cinematogràfics 
i audiovisuals en versió original catalana.

Article 33. Criteris d’atorgament de subvencions

Les subvencions amb càrrec a aquests fons s’han d’ator-
gar a empreses productores independents, d’acord amb 
les bases reguladores corresponents, que han de valorar 
positivament:

a) El valor artístic i cultural de l’obra cinematogràfica 
i audiovisual.

b) La inversió de recursos i la despesa efectuada a Ca-
talunya.

c) La contractació de personal artístic, tècnic i creatiu 
nascut o resident a Catalunya, així com d’empreses au-
xiliars establertes a Catalunya.

d) El rendiment econòmic de l’obra cinematogràfica o 
audiovisual en la seva explotació comercial i la presèn-
cia en altres canals de difusió.

e) La versió original catalana o occitana en la seva va-
riant aranesa.

f) La col·laboració entre les empreses catalanes del 
sector.

Article 34. Requisits per accedir a les subven-
cions

1. Poden accedir a les subvencions atorgades per l’Ins-
titut Català de les Indústries Culturals les empreses 
productores independents domiciliades a Catalunya, o 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o as-
sociades a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment 
permanent a Catalunya i que compleixin amb les obliga-
cions previstes en aquesta Llei, sempre que la producció 
realitzada o que es pretengui realitzar compleixi amb 
algun dels requisits següents:

a) Produccions finançades en més d’un 50 per 100 per 
empreses domiciliades a Catalunya o bé nacionals d’un 
Estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai 
Econòmic Europeu i amb establiment a Catalunya, o 
realitzades per societats participades en més d’un 50 
per 100 per les empreses esmentades.

b) Produccions que comptin amb el 50 per 100 de pre-
sència de personal artístic, creatiu i tècnic nascut o re-
sident a Catalunya.

2. Les bases reguladores de les subvencions poden es-
tablir excepcions als requisits anteriors en els casos de 
produccions d’elevat pressupost i acreditada projecció 
internacional. En cap cas es pot entendre per elevat 
pressupost aquell que sigui inferior a la mitjana resul-
tant dels pressupostos de produccions subvencionades 
durant l’any anterior al de la publicació de la convoca-
tòria corresponent.

La prohibició per a beneficiar-se de les subvencions i 
els ajuts previstos en aquesta Llei inclou a les persones 
jurídiques, les persones administradores o representants 
de les quals, vigent el seu càrrec o representació, es 
trobin en les circumstàncies esmentades per actuacions 
realitzades en nom o en benefici de les persones jurídi-
ques al·ludides, o en les que concorrin les condicions, 
qualitats o relacions que requereixi el corresponent de-
licte per a ser-ne subjecte actiu.

Aquesta prohibició s’ha d’apreciar directament per l’òr-
gan subvencionador, sempre que la sentència es pronun-
ciï sobre el seu abast i durada, subsistint durant el ter-
mini que s’hi assenyali. Quan la sentència no contingui 
pronunciament sobre la prohibició de rebre subvencions 
o la seva durada, la prohibició s’ha d’apreciar directa-
ment per l’òrgan subvencionador, però el seu abast i du-
rada ha de determinar-se mitjançant el procediment que 
es determini reglamentàriament. En cap cas la durada 
de la prohibició no pot excedir els vuit anys.

b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per in-
fracció greu en matèria de disciplina de mercat, en 
matèria professional o en matèria d’integració laboral i 
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les perso-
nes amb discapacitat o per raó de sexe, o per infracció 
molt greu d’acord amb la present llei o en matèria so-
cial, incloses les infraccions en matèria de riscos labo-
rals, de conformitat amb allò que disposa la normativa 
d’aplicació.

S’ha d’apreciar la concurrència d’aquesta prohibició 
mitjançant la prèvia declaració de la seva existència 
mitjançant el procediment que es determini reglamen-
tàriament. En cap cas la durada de la prohibició no pot 
excedir dels cinc anys.

4. Els ajuts atorgats a empreses i entitats que incorrin en 
incompliment de les condicions previstes als apartats 2 i 
3 s’han de revocar d’acord amb la normativa aplicable.

Secció 2ª. Foment de la producció d’obres cinema-
togràfiques i audiovisuals

Article 32. Objectius

1. Es crea el fons de foment de la producció d’obres ci-
nematogràfiques i audiovisuals amb l’objectiu principal 
d’enfortir les empreses productores i millorar la qualitat 
de les obres cinematogràfiques i audiovisuals produïdes 
a Catalunya.

2. La gestió del fons previst en aquest article ha de re-
alitzar-se de conformitat amb les directrius de l’Acord 
Marc per al Foment de la Indústria Cinematogràfica i 
Audiovisual previst a l’article 7.

3. Per tal d’impulsar l’adaptació de la indústria cinema-
togràfica a l’evolució tecnològica, s’ha d’afavorir també 
la creació de continguts per a nous canals diferents de 
l’exhibició tradicional i, especialment, en format digital. 
En aquest últim supòsit, és necessari que les obres cine-
matogràfiques i audiovisuals incloguin, com a mínim, 
la versió doblada o subtitulada al català.
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Article 40. Criteris d’atorgament

Els ajuts amb càrrec a aquests fons que s’atorguin 
d’acord amb les bases reguladores corresponents han de 
tenir en compte, preferentment, els criteris següents:

a) L’atracció de nous públics a les sales d’exhibició i, 
especialment, públic infantil i juvenil.

b) La difusió de la cultura cinematogràfica a Catalunya 
a través de la xarxa de cineclubs i d’altres entitats de 
caràcter no lucratiu.

c) L’equilibri territorial de l’oferta cinematogràfica.

d) La presència de la indústria cinematogràfica catalana 
i les obres cinematogràfiques produïdes a Catalunya.

e) La difusió i promoció de la cultura cinematogràfica 
d’abast internacional.

f) El foment de la difusió i promoció d’obres cinema-
togràfiques l’autoria, direcció o producció de les quals 
correspongui a dones.

Secció 6ª. Foment de la competitivitat empresarial

Article 41. Objectius

Es crea el fons de foment de la competitivitat empresari-
al per a impulsar les empreses i entitats que desenvo-
lupin les activitats regulades en aquesta Llei en tot allò 
que fa referència a:

a) La millora de la formació en els aspectes que afa-
voreixin la integració del sistema educatiu i l’empresa 
i que permetin l’enfortiment de la indústria cinemato-
gràfica i audiovisual.

b) L’impuls de la recerca, la innovació i el desenvolu-
pament.

c) La capacitat d’internacionalització.

Article 42. Criteris d’atorgament

Els recursos amb càrrec a aquest fons que s’atorguin 
d’acord amb les bases reguladores corresponents han de 
tenir en compte, preferentment, els criteris següents:

1. En l’àmbit de la creació de capital humà:

a) La qualitat i l’adequació de la formació a les neces-
sitats del sector audiovisual.

b) La generació i la canalització de talent cap al sector 
audiovisual.

c) La capacitat d’atracció de talent europeu i interna-
cional.

2. En l’àmbit de la recerca, la innovació i el desenvo-
lupament:

a) La capacitat de creació de nous processos, continguts 
i formes de negoci.

b) La capacitat d’implantació industrial de nous pro-
cessos i continguts.

c) L’adaptació a noves tecnologies digitals.

Secció 3ª. Foment de la distribució independent

Article 35. Objectiu

Es crea el fons de la distribució independent per al fo-
ment de l’activitat de les empreses distribuïdores inde-
pendents domiciliades a Catalunya, o nacionals d’un 
Estat membre de la Unió Europea o associades a l’Es-
pai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a 
Catalunya amb l’objectiu d’enfortir la seva capacitat de 
comercialització.

Article 36. Criteris d’atorgament

Els ajuts amb càrrec a aquests fons que s’atorguin d’a-
cord amb les bases reguladores corresponents han de 
tenir en compte, preferentment, els criteris següents:

a) El valor cultural i artístic del projecte de distribució.

b) L’enfortiment de la competitivitat de les empreses.

c) La presència de la versió original catalana o occitana 
en la seva variant aranesa.

d) El doblatge i la subtitulació al català d’obres cinema-
togràfiques i audiovisuals.

e) La distribució a través de nous canals i tecnologies.

f) La capacitat d’exportació.

Secció 4ª. Foment de l’exhibició

Article 37. Objectius

Es crea el fons de foment de l’exhibició amb l’objectiu 
d’enfortir i modernitzar les sales d’exhibició cinema-
togràfica de Catalunya i corregir les eventuals distor-
sions per raons lingüístiques o culturals produïdes pel 
mercat.

Article 38. Criteris d’atorgament

Els ajuts amb càrrec a aquests fons que s’atorguin 
d’acord amb les bases reguladores corresponents han de 
tenir en compte, preferentment, els criteris següents:

a) El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques 
en versió original catalana.

b) El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques 
produïdes a Catalunya en qualsevol llengua.

c) El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques 
estrangeres doblades o subtitulades en català.

d) El suport als processos d’adaptació tecnològica.

Secció 5ª. Foment de la difusió i la promoció de 
les obres i de la cultura cinematogràfica

Article 39. Objectiu

Es crea el fons per al foment de la difusió i la promoció 
de les obres i de la cultura cinematogràfica.
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2. L’Institut Català de les Indústries Culturals i el De-
partament de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya competent en matèria d’educació, en exercici de 
les seves competències, han de formalitzar convenis de 
col·laboració amb l’objectiu de:

a) Crear nous públics.

b) Facilitar l’accés a la cultura cinematogràfica.

c) Desenvolupar la cultura cinematogràfica.

d) Potenciar activitats de formació vinculades a la 
imatge que ajudin a entendre i analitzar el seu entorn 
audiovisual.

e) Promoure el coneixement del cinema en versió origi-
nal catalana o occitana en la seva variant aranesa.

Secció 2ª. De la Filmoteca de Catalunya

Article 46. Filmoteca de Catalunya

1. La Filmoteca de Catalunya ha de vetllar per la pre-
servació i difusió del patrimoni audiovisual i de la 
cultura cinematogràfica mitjançant, entre d’altres acti-
vitats pròpies, la conservació i restauració de negatius 
originals, nous suports fílmics, materials intermedis, 
còpies, fotografies, músiques, llibres, revistes, cartells i 
documents cinematogràfics de qualsevol tipologia, així 
com de peces de museu pertanyents a la història del 
cinema o altres materials.

2. La Filmoteca de Catalunya té com a funcions pròpies 
la recuperació, preservació, catalogació i restauració del 
patrimoni fílmic i documental, així com la investigació 
i el suport a la difusió de la cultura cinematogràfica amb 
especial atenció a la producció i la cultura cinemato-
gràfica catalana.

Capítol 6. Règim sancionador

Article 47. Normativa aplicable

El règim d’infraccions i sancions previst en aquesta Llei 
s’ha d’ajustar a allò que estableix la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i a la 
normativa sobre el procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat.

Article 48. Competència inspectora

1. Correspon al Departament de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya competent en cultura la ins-
pecció i el control del compliment de les obligacions 
previstes en aquesta Llei i qualsevol altra que sigui 
aplicable.

2. El Departament esmentat pot comptar amb la col-
laboració d’altres entitats per a exercir les funcions 
d’inspecció i control.

3. En l’àmbit de la internacionalització:

a) La presència en mercats, festivals i fires internacio-
nals de rellevància.

b) La contribució a la imatge de cultura i marca de país.

c) Les polítiques actives davant mitjans de comunicació 
internacionals.

d) La projecció de les indústries cinematogràfiques ca-
talanes a l’exterior.

e) Les polítiques actives d’atracció de talent i inversió 
exterior.

Capítol 5. Conservació, promoció i difusió del 
patrimoni fílmic i documental i de la cultura 
cinematogràfica

Secció 1ª. De la conservació, promoció i difusió 
del patrimoni fílmic i documental i de la cultura 
cinematogràfica

Article 43. Conservació, promoció i difusió del 
patrimoni fílmic i documental

1. Correspon a l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals la conservació, promoció i difusió de la cultura 
cinematogràfica i del patrimoni fílmic i documental 
cinematogràfic de Catalunya.

2. L’Institut Català de les Indústries Culturals pot es-
tablir convenis de col·laboració amb d’altres adminis-
tracions públiques o entitats privades que tinguin per 
objecte la conservació, promoció i difusió de la cultura 
cinematogràfica i del patrimoni fílmic o documental 
cinematogràfic.

Article 44. Obres cinematogràfiques i audiovisu-
als d’importància artística i històrica

1. L’Institut Català de les Indústries Culturals pot instar, 
d’ofici o a sol·licitud de terceres persones, la catalogació 
o la declaració com a bé cultural d’interès nacional del 
suport de les obres cinematogràfiques i audiovisuals i 
del material fílmic de qualsevol mena que tinguin im-
portància artística i històrica.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya gau-
deix dels drets de tempteig i retracte sobre els béns 
mobles cinematogràfics o audiovisuals que, per la seva 
importància artística i històrica, siguin catalogats o de-
clarats béns culturals d’interès nacional de conformitat 
amb allò previst a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català.

Article 45. Difusió de la cultura cinematogrà-
fica al sistema educatiu

1. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves 
respectives competències, han de promoure l’accessibi-
litat dels productes cinematogràfics al sistema educatiu 
mitjançant programes de formació, de forma que els 
seus continguts puguin quedar integrats en aquest.
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d) Comercialitzar o difondre obres cinematogràfiques o 
audiovisuals sense que hagin estat objecte de qualifica-
ció per grups d’edat, d’acord amb l’article 12.

e) L’incompliment, per acció o omissió, de les obliga-
cions d’utilització de bitllets reglamentaris i emissió de 
declaracions a què es refereix l’article 21 quan impe-
deixin el control del rendiment de les obres cinemato-
gràfiques exhibides i els endarreriments injustificats en 
la remissió de les declaracions esmentades superiors a 
un mes sobre els terminis que s’estableixin reglamen-
tàriament.

3. Són infraccions lleus:

a) L’incompliment de la quota de pantalla en percen-
tatge igual o inferior al 30 per 100, referit al número 
de sessions d’exhibició de pel·lícules comunitàries que 
correspon projectar a cada sala en aplicació de la nor-
mativa estatal.

b) L’incompliment de l’obligació de distribució en per-
centatge igual o inferior al 5 per 100, referit al número 
de còpies doblades i subtitulades al català que cal dis-
tribuir en aplicació d’allò previst a l’article 18.

c) Les conductes tipificades com a lleus a la Llei 38/2003, 
de 17 novembre, General de Subvencions i a la norma-
tiva catalana de subvencions.

d) L’incompliment, per acció o omissió, de les obliga-
cions previstes a l’article 13.1 relatives a la publicitat 
de la qualificació de les obres cinematogràfiques i au-
diovisuals.

e) L’incompliment de les obligacions d’inscripció i no-
tificació relatives al Registre d’Empreses audiovisuals 
de Catalunya a que es refereix l’article 10.

f) Els incompliments, per acció o omissió, de les obli-
gacions relatives al control del rendiment de les obres 
cinematogràfiques exhibides quan no siguin infracció 
molt greu o greu.

Article 51. Sancions

1. Les infraccions previstes a l’article 50, tret de les 
previstes a les lletres b) dels apartats 1, 2 i 3, s’han de 
sancionar:

a) Les molt greus, amb multa de fins a 75.000 euros.

b) Les greus, amb multa de fins a 40.000 euros.

c) Les lleus, amb amonestament o multa de fins a 4.000 
euros.

2. Les infraccions previstes a les lletres b) dels apartats 
1, 2 i 3 de l’article 50 s’han de sancionar d’acord amb 
els criteris següents:

a) En el supòsit d’infracció molt greu, amb multa de fins 
a 5.000 euros per còpia distribuïda amb incompliment 
de l’obligació de distribució.

b) En el supòsit d’infracció greu, amb multa de fins a 
3.000 euros per còpia distribuïda amb incompliment de 
l’obligació de distribució.

Article 49. Competència sancionadora

1. Els procediments sancionadors s’inicien sempre d’ofi-
ci, per acord de l’òrgan competent, bé a iniciativa prò-
pia o com a conseqüència d’una ordre superior, petició 
raonada d’altres òrgans o per denúncia.

2. Correspon al Departament de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria cultura 
la instrucció dels procediments sancionadors.

3. En l’àmbit de les competències de la Generalitat de 
Catalunya, correspon a la persona titular del Departa-
ment competent en cultura la resolució dels procedi-
ments sancionadors.

Article 50. Infraccions

Les infraccions de les obligacions previstes en aquesta 
Llei es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

1. Són infraccions molt greus:

a) L’incompliment de la quota de pantalla en percentat-
ge superior al 60 per 100, referit al número de sessions 
d’exhibició de pel·lícules comunitàries que correspon 
projectar a cada sala en aplicació de la normativa es-
tatal.

b) L’incompliment de l’obligació de distribució en per-
centatge igual o superior al 15 per 100, referit al número 
de còpies doblades i subtitulades al català que cal distri-
buir en aplicació d’allò previst a l’article 18.

c) L’incompliment de les disposicions de l’article 13.2, 
13.3 i 23 relatives a pel·lícules i sales «X».

d) Les conductes tipificades com a molt greus per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
per la normativa catalana de subvencions.

e) L’incompliment de l’obligació prevista a l’article 
17.1.c), relativa a la inclusió de la versió catalana en 
el menú lingüístic de determinades obres per a la seva 
distribució mitjançant canals diferents a la projecció en 
sales d’exhibició.

f) La falsedat o manipulació de les dades de rendiment 
de les obres cinematogràfiques reflectides a les decla-
racions a què es refereix l’article 21.

2. Són infraccions greus:

a) L’incompliment de la quota de pantalla en percentat-
ge igual o inferior al 60 per 100 i superior al 30 per 100, 
referit al número de sessions d’exhibició de pel·lícules 
comunitàries que correspon projectar a cada sala en 
aplicació de la normativa estatal.

b) L’incompliment de l’obligació de distribució en per-
centatge superior al 5 per 100 i inferior al 15 per 100, 
referit al número de còpies doblades i subtitulades al 
català que cal distribuir en aplicació d’allò previst a 
l’article 18.

c) Les conductes tipificades com a greus per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
per la normativa catalana de subvencions.
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3. L’Institut Català de les Indústries Culturals ha de col-
laborar amb els òrgans de les administracions públiques 
o entitats privades que, entre d’altres, tinguin com a ob-
jectiu impulsar propostes d’acció i de millora relatives 
a la situació i progressos de l’accessibilitat de les obres 
cinematogràfiques a les persones amb discapacitat.

4. Les empreses titulars de sales d’exhibició o les fines-
tres d’exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisu-
als que disposin de pàgina o lloc web d’Internet han 
d’informar a través d’aquest mitjà sobre les condicions 
d’accessibilitat tant del recinte com de les obres cinema-
togràfiques i audiovisuals que exhibeixin, per tal que les 
potencials persones usuàries puguin conèixer aquesta 
informació amb la suficient antel·lació.

Així mateix, s’ha de promoure que les sales d’exhibició 
disposin d’espais reservats per a persones que utilitzin 
cadira de rodes o que tinguin algun tipus de discapacitat 
física que els impedeixi acomodar-se a les butaques de 
les sales.

Disposició addicional Segona. Competències del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Les previsions d’aquesta Llei s’han d’aplicar sens per-
judici de les competències que corresponen al Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.

Disposició addicional Tercera. Informe sobre la 
millora de la qualitat, les garanties i l’ocupació 
dels treballadors i treballadores dels sectors 
cinematogràfic i audiovisual

El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, ha d’impulsar, en el marc de la 
Comissió de convenis col·lectius del Consell de Rela-
cions Laborals de Catalunya, l’elaboració d’un estudi 
sobre la negociació col·lectiva en l’àmbit cinematogràfic 
i audiovisual amb la finalitat de conèixer l’estructura o 
mapa de la negociació col·lectiva del sector i les condi-
cions de treball aplicables a les persones treballadores 
que hi presten serveis, per a la millora de la qualitat, les 
garanties i l’ocupació d’aquestes persones.

Disposició addicional Quarta. Formalització de 
l’Acord Marc per al Foment de la Indústria Ci-
nematogràfica i Audiovisual

El primer Acord Marc per al Foment de la Indústria Ci-
nematogràfica i Audiovisual previst a l’article 7 s’ha de 
formalitzar dintre dels tres mesos següents a l’entrada 
en vigor de la present Llei.

c) En el supòsit d’infracció lleu, amb multa de fins a 
1.000 euros per còpia distribuïda amb incompliment 
de l’obligació de distribució.

Aquestes sancions s’han d’augmentar amb l’import re-
sultant de multiplicar el rendiment mig obtingut per to-
tes les còpies distribuïdes pel número de còpies distribu-
ïdes amb incompliment de l’obligació de distribució.

3. Les infraccions tipificades a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions i a la normativa 
catalana de subvencions s’han de sancionar d’acord amb 
allò previst a aquestes.

Article 52. Graduació de les sancions

Qualificades les infraccions, les sancions previstes a 
l’article 51 s’han de graduar en atenció a les circums-
tàncies següents:

a) La naturalesa del perjudicis causats.

b) L’existència d’intencionalitat o negligència de l’in-
fractor o infractora.

c) La reincidència en infraccions prèviament sancio-
nades.

d) El percentatge de la infracció en el cas de les infrac-
cions previstes a les lletres a) i b) dels apartats 1, 2 i 3 
de l’article 50.

e) En el seu cas, la recaptació de la sala i nombre d’ha-
bitants de la població.

Article 53. Execució de les sancions

L’execució de les resolucions sancionadores que posin 
fi a la via administrativa correspon al Departament de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya compe-
tent en cultura.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera. Accés a les obres 
cinematogràfiques per a les persones amb disca-
pacitat

1. Les administracions publiques, en l’àmbit de les se-
ves competències, han de promoure l’accessibilitat a les 
obres cinematogràfiques de les persones amb discapaci-
tat física o sensorial, vetllant per un ús regular, norma-
litzat i sense discriminació dels mitjans audiovisuals.

2. Els ajuts d’impuls a la recerca, el desenvolupament i 
la innovació han de tenir en compte com a requisit d’ac-
cés la incorporació de sistemes d’audiodescripció per a 
persones amb discapacitat visual, així com un sistema 
de subtitulat especial que permeti la comprensió de les 
obres cinematogràfiques per part de persones sordes i 
amb discapacitat auditiva.

En la concessió d’ajuts a la distribució en sales d’exhi-
bició s’ha de valorar específicament la incorporació de 
sistemes que facilitin l’accés a les obres cinematogràfi-
ques per a les persones amb discapacitat.
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2. Proposta de bases per a la llei del cinema de Cata-
lunya.

3. Estudi preliminar de la Direcció General de Defensa 
de la Competència sobre les propostes legislatives.

4. Estudi preliminar de l’Institut d’Estudis Autonòmics 
sobre mesures de foment del doblatge en llengua catala-
na i sobre la regulació de l’exhibició de cinema europeu 
en territori català.

5. Estudi preliminar del Departament d’Economia i 
Finances sobre la creació d’un tribut per l’exhibició de 
llargmetratges en versió doblada.

6. Versió inicial de l’Avantprojecte de llei i memòria 
justificativa.

7.- Memòria econòmica i nota complementària a la me-
mòria econòmica.

8. Informe d’impacte regulatori.

9. Llista de disposicions afectades.

10. Taula de vigències.

11. Informe jurídic preliminar.

12. Extracte d’acta del Consell Tècnic de 13-10-09 i 
versió aprovada.

13. Oficis d’audiència.

14. Edicte d’informació pública.

15. Informe d’impacte de gènere.

16. Nota d’observacions del Gabinet Jurídic.

17. Nota de resposta a les observacions del Gabinet Ju-
rídic.

18. Informe de la Direcció General de Modernització 
de l’Administració.

19. Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

20. Informe del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts.

21. Informes del Departament d’Economia i Finances.

22. Al·legacions del tràmit d’audiència (1a part).

23. Al·legacions del tràmit d’audiència (2a part):

a) Escrit d’al·legacions de FEDICINE. 

b) 2n escrit de FEDICINE.

c) Escrit d’al·legacions del Gremi d’Empresaris de Ci-
nemes de Catalunya.

d) Annex 1 de l’escrit del Gremi: dictamen del catedrà-
tic de la UPF Oriol Amat.

e) Annex 2 de l’escrit del Gremi: informe de dades del 
català a l’exhibició cinematogràfica.

24. Al·legacions del tràmit d’informació pública 

a) Escrits d’al·legacions (1a part).

b) Escrit d’al·legacions (2a part): d’ECOM.

25. Resposta a les al·legacions del tràmit d’audiència.

Disposició transitòria

Disposició transitòria Única. Vigència temporal 
del Decret sobre règim administratiu de la cine-
matografia i l’audiovisual

Mentre no es produeixi el desenvolupament reglamen-
tari d’aquesta Llei i en tot allò que no s’oposi a les seves 
previsions, manté la seva vigència el Decret 267/1999, 
de 28 de setembre, sobre règim administratiu de la ci-
nematografia i l’audiovisual.

Disposició derogatòria

Disposició Derogatòria Única

Queden derogades totes les disposicions d’igual o in-
ferior rang normatiu que s’oposin o contradiguin allò 
establert en aquesta Llei i, en especial, els preceptes 
següents de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
Comunicació Audiovisual de Catalunya:

a) Articles 120, 123 i 125.1.

b) L’incís final «a què es refereix l’apartat 1» de l’article 
125.2.

Disposicions finals

Disposició final Primera. Habilitació per al des-
envolupament normatiu

S’habilita al Govern per dictar les disposicions regla-
mentàries que siguin necessàries per al desenvolupa-
ment d’aquesta Llei, amb consulta prèvia del sector 
cinematogràfic i audiovisual.

Disposició final Segona. Creació d’un impost per 
a dotar el Fons de foment de l’exhibició

El Govern ha de trametre al Parlament un Projecte de 
llei per crear un impost per a dotar el Fons de foment 
de l’exhibició en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor de la present Llei.

Els subjectes passius de l’impost seran les empreses ex-
hibidores. S’ha de calcular sobre la base dels rendiments 
obtinguts del preu dels bitllets d’entrada de pel·lícules 
exhibides en versió doblada recaptats per les sales d’ex-
hibició cinematogràfica.

Disposició final Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor als sis mesos de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord del Govern de la Generalitat de 25 de novem-
bre de 2008, pel qual s’aprova la memòria prèvia a l’ini-
ci de la tramitació de l’Avantprojecte de llei del cinema 
de Catalunya.
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Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 21.01.10 al 27.01.10).

Finiment del termini: 28.01.10; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.

Projecte	de	llei	de	mesures	en	matèria	
d’ocupació	pública
Tram. 20000083/08

Text presentat
Reg. 64636 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del Conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques s’aprova l’Avantprojecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública i s’autoritza 
l’esmentat Conseller perquè el presenti al Parlament, 
tot sol·licitant la seva tramitació pel procediment d’ur-
gència .»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el dotze de gener de dos mil deu.

Barcelona, 12 de gener de 2010

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat

Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública

Exposició de motius

Aquesta Llei de mesures pretén començar a assentar les 
bases del procés de modernització de l’ocupació pública 
catalana mitjançant l’elaboració d’un nou model que, 
adaptat als requeriments i exigències de l’actual entorn 
socioeconòmic català, sigui capaç de garantir, en termes 
d’eficàcia i eficiència, una millor prestació dels serveis 
públics a la ciutadania del nostre país.

26. Resposta a les al·legacions del tràmit d’informació 
pública.

27. Resposta a les observacions dels informes precep-
tius.

28. Segon informe jurídic preliminar actualitzat.

29. Nota de resposta a l’informe del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya.

30. Nota de resposta a les al·legacions de FEDICINE i 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya.

31. Oficis de tramesa de les respostes a les al·legacions 
presentades. 

32. Segona nota d’observacions del Gabinet Jurídic. 

33. Segon informe de la Direcció General de Pressu-
postos.

34. Certificat de la sessió del Consell Tècnic d’1.12.09 
i versió aprovada.

35. Nota de resposta a les observacions del Gabinet 
Jurídic. 

36. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial. 

37. Informe jurídic final.

38. Nota de resposta al Dictamen del Consell del Tre-
ball, Econòmic i Social.

39. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 5-1-
2010, i versió aprovada.

40. Nova memòria econòmica.

41. Tercer informe de la Direcció General de Pressu-
postos.

42. Versió aprovada pel Govern en la sessió de 12-1-
2010.

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. 64585).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.
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matèries sobre les quals calia intervenir amb certa im-
mediatesa –selecció i reclutament– per tal de propiciar 
un element de canvi substancial.

En síntesi, les mesures que s’incorporen tenen caràcter 
parcial però faciliten el trànsit entre el sistema fins ara 
vigent i el que ha d’impulsar la Generalitat mitjançant 
l’aprovació d’una llei integral reguladora de l’ocupació 
pública catalana que substitueixi en la seva totalitat l’ac-
tual marc normatiu.

En aquest procés gradual de canvi, aquesta Llei inci-
deix principalment sobre tres grans camps de l’ocupació 
pública: els instruments d’ordenació i estructura, el re-
clutament i la selecció dels empleats públics i la mobi-
litat interadministrativa en el marc les administracions 
públiques catalanes.

El títol I de la Llei tracta el seu objecte i l’àmbit d’aplica-
ció. L’àmbit d’aplicació pretén ser, d’acord amb l’actual 
marc estatutari, al més exhaustiu possible en consonàn-
cia amb les competències que atribueix el vigent Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. En aquest sentit, és destaca-
ble el fet que les competències estatutàries s’estenguin a 
qualsevol tipus de vincle, ja sigui funcionari, estatutari 
i laboral, si bé amb certes modulacions.

De conformitat amb la competència atribuïda per l’Es-
tatut d’autonomia, la Llei és d’aplicació a totes les ad-
ministracions públiques catalanes –Administració de 
la Generalitat, administracions locals catalanes i uni-
versitats públiques de Catalunya– i, en aquest sentit, cal 
destacar que les competències s’exerciten amb respecte 
absolut per l’autonomia local i universitària constitucio-
nalment i estatutariament garantides, la qual cosa no és 
obstacle perquè la Llei ofereixi un marc normatiu dotat 
d’uns mínims d’homogeneïtat dirigit principalment a 
procurar la millora del funcionament de les adminis-
tracions públiques catalanes sota pautes comunes d’ac-
tuació. El text també comprèn totes les entitats de dret 
públic dependents o vinculades amb les administracions 
de referència, els consorcis interadministratius, així 
com les anomenades administracions independents.

Atesa la dificultat d’homogeneïtzar en un espai comú 
realitats tan diverses, en funció de la matèria l’àmbit 
d’aplicació és objecte de modulació; així, les mesures 
estrictament referides a l’estructura corporativa es cir-
cumscriuen al personal funcionari, amb exclusió del 
personal estatutari i docent no universitari, mentre que 
en matèria de principis i requisits d’accés l’àmbit d’apli-
cació de la norma s’estén a la totalitat del sector públic 
català.

S’estableixen especificitats respecte dels col·lectius de 
personal regulats per legislació sectorial específica, sen-
se perdre de vista la vocació integradora de la Llei. Així 
mateix, al personal docent no universitari i al personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut els és d’apli-
cació supletòria la Llei, llevat dels aspectes referits a la 
mobilitat interadministrativa els quals no són en cap 
cas d’aplicació. Tambè al personal del cos de mossos 
d’esquadra i al personal acadèmic de les universitats 
públiques la Llei els és d’aplicació supletòria, en de-
fecte de regulació específica, mentre que al personal 
al servei del Parlament de Catalunya i al personal que 

La presència d’un nou marc normatiu en matèria d’ocu-
pació pública, tant a escala autonòmica com estatal, per-
met disposar d’un escenari molt més favorable per a la 
construcció d’un model homogeni i integrat d’ocupació 
pública per a la totalitat de les administracions públi-
ques catalanes, que és un dels objectius primordials 
d’aquesta Llei.

L’article 136 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de règim estatutari del personal al servei de les 
administracions públiques catalanes i sobre l’ordenació 
i l’organització de la funció pública, sens perjudici de 
la competència compartida sobre el desenvolupament 
dels principis ordenadors, l’adquisició i pèrdua de la 
condició de funcionari, les situacions administratives i 
els drets, els deures i les incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques. En aquest 
sentit, el marc estatutari de referència ha modificat subs-
tancialment el règim competencial en matèria d’ocupa-
ció pública, atorgant un major marge de configuració 
normativa al legislador català.

Així mateix, també s’ha produït un canvi d’importància 
en la normativa bàsica reguladora de l’ocupació públi-
ca. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, ha incorporat innovacions de notable 
profunditat i complexitat i, en gran part dels seus ma-
naments, ha deixat oberta la possibilitat de configurar 
polítiques pròpies de personal, ampliant espais per a 
l’autonomia organitzativa de les administracions públi-
ques, principalment en aspectes que afecten elements 
estructurals i d’ordenació, així com els que s’ocupen de 
la carrera professional i el sistema retributiu. D’especial 
interès resulta la disposició addicional segona de l’es-
mentat Estatut bàsic, que garanteix expressament les 
posicions singulars reconegudes estatutàriament en ma-
tèria del sistema institucional, competències exclusives 
i compartides sobre funció pública i autoorganització, 
posicions singulars que en el cas de Catalunya són es-
pecialment significatives a l’empara de l’Estatut d’auto-
nomia, la qual cosa fa que els seus títols competencials 
operin amb molta més intensitat davant algunes de les 
previsions de la normativa bàsica estatal.

El repte d’afrontar la reforma de l’ocupació pública en 
les administracions catalanes requereix una visió es-
tratègica de futur i una certa progressivitat en la im-
plementació dels canvis de manera que prèviament es 
pugui consolidar un escenari estable capaç d’assumir les 
conseqüències que implica una reforma d’aquest abast. 
És per aquest motiu que esdevé inajornable disposar 
d’un seguit de mesures que incideixin sobre l’actual 
sistema d’ocupació pública que manifestin clarament 
que el procés de modernització de l’ocupació pública 
catalana, si bé de manera progressiva, s’està començant 
a produir. En conseqüència, aquesta Llei de mesures, 
si bé desplega alguns dels àmbits de la normativa bà-
sica, no pretén consolidar definitivament el nou model 
català d’ocupació pública sinó que tracta d’incorporar-
hi determinades mesures que esdevindran crucials en 
aquest procés de reforma: d’una banda, conformaran els 
fonaments necessaris sobre els quals s’assentaran gran 
part dels elements substantius del nou model d’ocupació 
pública –ordenació i estructura– i d’altra banda, són 
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totes les administracions públiques catalanes disposin 
d’aquest instrument global d’ordenació i gestió dels seus 
recursos humans en un termini raonable. Paral·lelament 
i de manera complementària a les relacions de llocs de 
treball, es faculta les administracions perquè puguin 
elaborar instruments de gestió dels llocs de treballs di-
rigits principalment a flexibilitzar el sistema de gestió 
i adaptar-lo amb molta més facilitat a les seves neces-
sitats organitzatives. Aquests instruments de gestió de 
llocs de treball se subjecten a les garanties de publicitat 
necessàries i, a més, en el cas que les administracions 
optin per no elaborar-los atenent el seu caràcter facul-
tatiu, s’imposa que determinades característiques dels 
llocs de treball, sens dubte essencials, passin a ser exi-
gides a la relació de llocs de treball, la qual cosa permet 
assegurar tant la dimensió garantista del sistema com la 
flexibilitat d’aquests instruments d’ordenació.

El capítol segon està referit als instruments de planifi-
cació de recursos humans com a eines decisives per a 
l’optimització i racionalització de l’ocupació pública, 
per la qual cosa s’ha cregut necessari incorporar la pos-
sibilitat d’elaborar plans estratègics de recursos humans 
en totes les administracions públiques. L’aposta per la 
planificació és decidida en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat perquè normalitzar aquesta funció 
en la pràctica habitual administrativa suposa un avenç 
substancial en la gestió estratègica del personal. Així, 
la Llei estableix el contingut d’aquests plans i preveu 
la possibilitat d’incorporar un seguit de mesures que, 
en la línia dels plans d’ocupació, pretenen ajustar-se de 
la manera més precisa possible a les necessitats i a la 
realitat de les administracions catalanes.

Pel que fa a l’oferta d’ocupació pública, la norma pro-
jectada no incorpora novetats substantives; no obstant 
això, preveu un termini màxim de tres anys per a la 
seva execució i les conseqüències que ha de representar 
l’incompliment d’aquest termini. Es recull, igualment, 
la necessitat de centralitzar la informació de les ofertes 
d’ocupació pública per tal que, des d’una única instàn-
cia, es faci publicitat conjunta a tot el territori català. En 
matèria de registres de personal es procura integrar tot 
el col·lectiu de personal que presta serveis en el sector 
públic i es realitza un esforç de coordinació en el sentit 
d’impulsar la determinació de continguts mínims i co-
muns dels registres, circumstància que ha de facilitar, 
sens dubte, la mobilitat interadministrativa, i es crea 
un registre general de l’ocupació pública catalana amb 
finalitats exclusivament estadístiques i informatives.

La regulació de l’estructura que incorpora la Llei cer-
tament pot ser qualificada d’innovadora. Atès que les 
competències de la Generalitat de Catalunya en aquest 
àmbit són de naturalesa exclusiva, i en atenció a la ne-
cessitat d’establir una normativa d’aplicació comuna, 
aquesta Llei obre una nova via en el procés d’articu-
lació d’un sistema de funció pública basat en pautes 
d’homogeneïtat amb la finalitat d’anar fent efectiu gra-
dualment aquest procés de convergència dels grans sub-
sistemes de funció pública que actuen a Catalunya en 
un sistema de funció pública comú i homogeneïtzat. A 
aquest efecte, la Llei preveu que el personal funcionari 
s’agrupi en cossos, els quals es classifiquen en cossos 
d’administració general i cossos d’administració espe-

presta serveis en òrgans estatutaris la Llei només els 
és d’aplicació directa en cas de remissió expressa en la 
seva normativa pròpia.

Pel que fa al títol dedicat a l’ordenació i l’estructura 
de l’ocupació pública, s’ha de destacar que en aques-
ta matèria el legislador català té un ampli marge de 
configuració normativa tant pel que fa als instruments 
d’ordenació de l’ocupació pública com a la regulació 
dels cossos, escales o estructures similars de la funció 
pública pròpiament dita. Cal assenyalar, així mateix, 
que el desenvolupament de l’ordenació i l’estructura 
constitueix el fonament imprescindible sobre el qual 
s’assenten els elements essencials que han de conduir 
a la transformació de l’ocupació pública catalana, en-
tre d’altres, la selecció, l’avaluació de l’acompliment, la 
mobilitat i la carrera professional.

El lloc de treball, que es configura com a unitat elemen-
tal de l’estructura organitzativa, esdevé l’eix vertebral 
del model que s’implanta. Es fa un esforç per definir el 
lloc de treball amb la màxima precisió possible sense 
oblidar que ha de ser suficientment flexible per facilitar 
la seva extensió a la totalitat de les administracions pú-
bliques catalanes. Així mateix, es consagra legalment 
una classificació de llocs de treball que, sense ser del 
tot innovadora, facilita considerablement el procés d’ho-
mologació de l’ordenació de l’ocupació pública catala-
na. En aquesta línia, es consolida el dret del personal 
a l’ocupació efectiva d’un lloc de treball i es delimita 
convenientment aquest element d’enorme flexibilitat que 
suposa la facultat d’assignar temporalment funcions i/o 
tasques diferents a les pròpies del lloc que s’ocupa.

Si el lloc de treball ha de ser la unitat bàsica estructural 
de l’ocupació pública, l’agrupació de llocs de treball 
ha de ser l’instrument clau per a la seva racionalitza-
ció. Amb la consagració a nivell legal de l’agrupació 
de llocs de treball en àmbits funcionals s’aposta de-
cididament per avançar cap a la millor adaptació del 
personal a les exigències derivades del lloc de treball 
que s’ha d’ocupar. Certament, la legislació bàsica ha 
facilitat que sigui possible institucionalitzar la figura 
dels àmbits funcionals com a agrupacions de llocs de 
treball i ara cal atorgar-los el protagonisme necessari 
perquè esdevinguin una eina clau en la selecció, la for-
mació, la mobilitat, la provisió i la carrera professional 
del personal al servei de les administracions. En aquest 
sentit, el Govern, mitjançant el Decret 202/2008, de 
14 d’octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals 
en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha 
començat a avançar en la línia d’optimitzar l’assignació 
de les persones als llocs de treball. Tot i així, aquest sis-
tema de racionalització es presenta com a voluntari per 
a les administracions públiques i té com un dels valors 
més destacables la flexibilitat, atès que, contràriament 
a les agrupacions de personal funcionari en estructures 
corporatives, la seva implementació no està reservada a 
la llei i permet, conseqüentment, una reacció molt més 
àgil davant les adequacions necessàries dels llocs de 
treball i les persones que els ocupen al mapa canviant 
dels requeriments en la prestació de serveis.

És destacable la voluntad de simplificar el contingut mí-
nim de les relacions de llocs de treball amb la idea que 
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de mèrit, que garanteix l’accés dels millors candidats, 
i la flexibilitat, que tracta d’eliminar qualsevol rigidesa 
perjudicial per a l’eficàcia i l’eficiència dels processos.

Pel que fa als principis d’accés, cal assenyalar que 
s’estenen a tot el personal del sector públic català i en 
destaquen, a més dels constitucionalment reconeguts, 
el caràcter obert dels processos, la garantia de la lliure 
concurrència, l’especialització i professionalització dels 
membres dels òrgans de selecció i reclutament, i l’agi-
litat, la publicitat i la proporcionalitat en la valoració 
dels mèrits. Quant als requisits d’accés, s’ha de destacar 
l’acreditació del coneixement de la llengua catalana en 
el grau adequat a les funcions pròpies del lloc objecte 
de la convocatòria.

Pel que fa a l’accés a l’ocupació pública catalana de les 
persones amb discapacitat, a més de la reserva d’una 
quota no inferior al 5% de les vacants, es preveu que 
les places reservades no cobertes puguin acumular-se 
a la següent oferta pública. S’estableix, així mateix, la 
necessitat que les administracions públiques incentivin 
la participació de les persones d’aquest col·lectiu, prin-
cipalment mitjançant cursos de preparació específics. 
S’adopten, igualment, una sèrie de mesures de discri-
minació positiva en l’accés adreçada a persones amb 
dificultat d’inserció laboral i amb especials dificultats 
d’accés al mercat de treball.

Cal destacar que es preveu per primera vegada la pos-
sibilitat que les administracions públiques catalanes 
utilitzin un sistema de reclutament per poder captar 
candidats a l’ocupació pública amb perfils d’excel·lència 
i poder igualment satisfer de manera òptima i àgil les 
necessitats de personal temporal en les administracions 
públiques catalanes mitjançant la constitució de relaci-
ons de reserves de personal. En aquests processos de 
reclutament s’estableix l’obligatorietat de realitzar, com 
a mínim, proves de coneixements o bé proves pràctiques 
d’avaluació de competències a fi de preservar el rigor 
en el procés de reclutament de candidats. Així mateix, 
cal destacar especialment que la superació d’un procés 
de reclutament pot ser objecte de valoració com a mèrit 
en la fase de concurs dels processos selectius d’accés al 
cos, escala o categoria corresponent o bé podrà com-
portar l’exempció de determinades proves selectives, en 
determinades condicions. Es faculta l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya per dur a terme convoca-
tòries periòdiques de processos de reclutament de totes 
les administracions públiques catalanes i entitats del 
sector públic autonòmic i local de Catalunya, facultat 
que depèn de la subscripció dels corresponents conve-
nis. Ara bé, també s’admet la possibilitat que les admi-
nistracions públiques catalanes puguin establir els seus 
propis processos de reclutament, comptant sempre amb 
la presència d’un membre acreditat per l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya com a garantia d’un 
reclutament realitzat sota pautes de professionalitat.

Es posen a disposició de les administracions un seguit 
d’instruments de selecció per tal que els gestors de per-
sonal puguin emprar els que millor s’ajusten al perfil 
del lloc de treball a cobrir i permetin predir la màxima 
idoneïtat dels futurs ocupants.

cial, i, dins d’aquests i en atenció a l’especialització de 
les funcions atribuïdes, poden agrupar-se en escales. 
Ambdues estructures es creen, modifiquen o suprimei-
xen per llei del Parlament. Els cossos es classifiquen en 
cossos d’administració general i cossos d’administració 
especial. Al personal funcionari dels cossos d’adminis-
tració general els correspon la realització de funcions 
comunes a l’exercici de l’activitat administrativa, i al 
personal funcionari dels cossos d’administració espe-
cial, la realització de funcions pròpies d’una professió 
determinada o d’una titulació específica.

La Llei crea quatre grans cossos d’administració ge-
neral de les administracions públiques catalanes en els 
quals s’integren els cossos generals actualment exis-
tents a l’Administració de la Generalitat, les diferents 
subescales de l’escala d’administració general de les 
administracions locals i les diferents escales d’adminis-
tració i serveis de les universitats públiques catalanes. 
Amb la creació d’aquestes estructures es pretén, d’una 
banda, racionalitzar el mapa de cossos que serveixen a 
l’exercici de funcions comunes a l’activitat pròpiament 
administrativa i, d’altra banda, establir el marc general 
de convergència dels actuals subsistemes estructurals 
vigents a Catalunya en un sistema homologable mitjan-
çant les corresponents integracions. Com a garantia en 
aquest procés d’homologació corporativa es faculta el 
Govern de la Generalitat per establir el quadre de com-
petències mínimes exigibles per a l’ingrés als cossos 
d’administració general. Evidentment, aquest procés de 
convergència estructural es duu a terme amb respecte 
a l’autonomia local i universitària, ja que respectant 
aquestes línies d’estructura comunes i genèriques, cada 
administració podrà fer ús de les especialitats o estruc-
tures pròpies. Es regulen també els cossos especials de 
l’Administració de la Generalitat, però es deixen al mar-
ge els processos de convergència estructural en l’àmbit 
dels cossos i escales d’administració especial, mesura 
que requereix d’una anàlisi més exhaustiva per dur-la a 
la pràctica sense possibles disfuncions.

Amb la institucionalització de la figura de les agrupa-
cions de llocs de treball, s’entén que ja no és necessari 
superposar un nou enquadrament en el marc dels cos-
sos generals, per la qual cosa en l’Administració de la 
Generalitat no es preveu la possibilitat de crear escales 
dins els cossos generals. La Llei també preveu la possi-
bilitat excepcional que les administracions puguin crear 
agrupacions de funcionaris per a l’ingrés en les quals 
no s’exigeixi estar en possessió de cap de les titulaci-
ons previstes en el sistema educatiu. Amb la finalitat 
d’adaptar el sistema estructural a les noves realitats, en 
l’àmbit de la Generalitat s’opta per declarar a extingir 
l’agrupació de funcionaris de suport administratiu, els 
quals constituïen el cos subaltern d’administració de la 
Generalitat.

El títol III de la Llei té per objecte la selecció i el re-
clutament de personal, una de les matèries nuclears de 
qualsevol política de personal. L’esmentat títol s’estruc-
tura en tres capítols: el primer s’ocupa dels principis i 
requisits d’accés a l’ocupació pública catalana, el segon 
regula el reclutament i la selecció d’empleats públics, i el 
tercer, els òrgans de reclutament i selecció. La principal 
finalitat és articular de manera equilibrada el principi 

Fascicle segon
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òrgans de selecció. Finalment, cal indicar que també 
s’ha posat èmfasi a aconseguir una millor difusió de la 
informació relativa als processos de reclutament i se-
lecció en l’àmbit de totes les administracions públiques 
catalanes, per tal de facilitar a totes les persones que 
puguin estar-hi interessades un ràpid accés al ventall 
de processos que es convoquin o als processos de re-
clutament previstos.

Una de les matèries importants de la nova regulació és 
la referida a la mobilitat interadministrativa, que s’im-
pulsa decididament en coherència amb el sistema inte-
grat d’ocupació pública que es preveu. En aquest sentit, 
es defineixen els elements de l’ordenació i de l’estruc-
tura de l’ocupació pública amb la finalitat de facilitar la 
mobilitat interadministrativa en l’àmbit català. La Llei 
preveu que les administracions públiques catalanes dis-
posin, com a mínim, d’un quinze per cent de llocs de 
treball oberts a la mobilitat en les seves relacions de 
llocs de treball, amb un mínim d’un tres per cent per 
grup de classificació o categoria professional, excepci-
onant d’aquesta obligació els municipis de dimensions 
reduïdes. Aquesta obertura ha de produir-se de manera 
gradual perquè pugui assolir-se en el termini de quatre 
anys a partir de l’entrada en vigor de la Llei.

Les disposicions addicionals del text contenen un se-
guit de previsions entorn al nou marc estructural i les 
respectives integracions, garantint a aquest efecte la 
funcionalitat dels títols universitaris vigents i algunes 
equivalències que s’ha entès necessari conservar. És 
destacable la voluntat d’extingir les agrupacions de 
suport administratiu a la Generalitat –antic cos subal-
tern– en consonància amb la realitat social, les actuals 
necessitats de les administracions i el caràcter de les 
funcions que tenen atribuïdes. També es reconeixen es-
pecíficament les singularitats dels municipis de petites 
dimensions amb la finalitat d’excloure’ls de determi-
nades obligacions legals, que resulten exorbitants en el 
context particular en què es mouen.

També s’ha considerat oportú apostar per les tècniques 
de reordenació del temps de treball connectades a les 
disponibilitats organitzatives i a la necessària adapta-
bilitat del sistema a les transformacions tecnològiques 
i socials en l’àmbit de les relacions laborals i, en aquest 
sentit, es reconeix expressament la figura del teletreball 
i es dóna un nou impuls a la flexibilitat horària.

S’incorporen, així mateix, les previsions legals de les 
darreres normes generals en aquesta matèria d’aplicació 
a totes les administracions catalanes, ja que concreten 
supòsits com l’abast del dret de les dones a la mobilitat 
per motius de violència masclista o regulen la necessitat 
de disposar de protocols o normes per evitar qualsevol 
tipus d’assetjament, ja sigui laboral, sexual, per raó de 
sexe o orientació sexual.

Les disposicions modificatives posen al dia la normativa 
catalana en matèria de conciliació de la vida personal 
i laboral atès que ha estat afectada per l’aprovació de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i també s’actualitza la 
normativa vigent en aquesta matèria als efectes de acla-
rir alguns aspectes que han donat lloc a interpretacions 
confuses i que provocaven inseguretat jurídica.

S’institucionalitza, així mateix, un període de prova, 
d’una durada mínima de tres mesos, el qual serà d’obli-
gat compliment un cop superades les diferents fases 
del procés selectiu i consistirà a desenvolupar funcions 
pròpies del lloc de treball adjudicat sota la supervisió 
d’una persona acreditada a aquest efecte per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. Aquest període 
de prova s’instaura amb el propòsit de facilitar la detec-
ció dels casos en què s’adverteix, objectivament i amb 
absoluta claredat, que l’aspirant no s’adapta al lloc o a la 
mateixa organització. La formació selectiva es reforça 
i s’exigeix per a l’accés als cossos i escales dels grups 
superiors de titulació.

S’estableixen com a sistemes selectius, tant per a per-
sonal funcionari com per a personal laboral fix, els 
d’oposició i de concurs-oposició, i aquest darrer és el 
sistema normal d’accés. El sistema de concurs esdevé 
excepcional per a l’accés a la condició de personal labo-
ral, mentre que en el sistema de concurs-oposició es fa 
especial èmfasi en la proporcionalitat del pes dels mèrits 
dins la valoració global i s’estableixen altres garanties 
amb la finalitat última de preservar el principi d’igualtat 
en l’accés. S’ha de ser conscient que el sistema selectiu 
de concurs no sempre ofereix les garanties d’igualtat 
necessàries, atès que la mera valoració de mèrits acredi-
tats en relació amb un barem determinat sovint ha estat 
utilitzada en la pràctica per consolidar ocupacions tem-
porals no subjectes a un rigorós sistema competitiu; per 
això l’experiència aconsella la limitació d’aquest sistema 
de selecció a determinats supòsits excepcionals.

En aquesta línia i d’acord amb la doctrina jurispruden-
cial consolidada a aquest efecte, la mateixa Llei instaura 
una sèrie de garanties per reduir als termes més justos 
la valoració dels mèrits per serveis prestats en els pro-
cessos selectius pel sistema de concurs-oposició.

Pel que fa a la composició dels òrgans de reclutament 
i selecció, la Llei aposta per garantir al màxim la im-
parcialitat i l’objectivitat en l’acompliment de les seves 
funcions i apostar decididament per la seva professio-
nalització i especialització. Així, es regulen els requisits 
dels membres que poden constituir-los, incidint especi-
alment en el fet que no en poden formar part el perso-
nal eventual, interí, laboral indefinit no fix o temporal, 
d’elecció o designació política, els òrgans unitaris de 
representació del personal així com els representants 
de sindicats, d’associacions de funcionaris o de col·legis 
professionals que actuïn en representació o per compte 
d’aquestes organitzacions o entitats. Per tal de garantir 
la professionalitat, es preveu que dues terceres parts 
dels membres de qualsevol òrgan de selecció hagin de 
recaure en persones acreditades a aquest efecte per l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya, i es faculta 
les administracions per configurar òrgans de selecció i 
reclutament de caràcter permanent, amb la possibilitat 
d’atribuir als seus membres l’exercici exclusiu d’aques-
tes responsabilitats.

D’acord amb tot això, es pot concloure que s’ha reforçat 
notablement el paper de l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya en diferents àmbits de la selecció: en 
el reclutament, en el període de prova i en l’acreditació 
dels membres que han de formar part dels diferents 
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del sector públic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, sempre que els seus pressupostos es do-
tin ordinàriament en més d’un cinquanta per cent amb 
ingressos procedents d’aquesta o disposi de la majoria 
dels drets de vot en els seus òrgans de govern o patro-
nats.

5. Els principis d’accés a l’ocupació pública catalana del 
capítol I del títol III d’aquesta Llei són d’aplicació a les 
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalu-
nya, de les entitats locals i, si escau, de les universitats 
publiques catalanes, sempre que els seus pressupostos 
es dotin ordinàriament en més d’un cinquanta per cent 
amb ingressos procedents d’aquestes o disposin de la 
majoria dels drets de vot en els seus òrgans de govern 
o patronats. La resta de preceptes capítol I del títol III 
també són aplicables a les entitats del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i de les universitats publiques 
catalanes.

6. En l’aplicació d’aquesta Llei es poden dictar normes 
específiques relatives al personal dels cossos de bom-
bers i agents rurals, així com al personal dels serveis 
d’execució penal, investigador o amb funcions sanitàries 
o sociosanitàries i, en l’àmbit de les administracions 
locals, es reconeixen les peculiaritats dels membres de 
la policia local i del personal que realitza tasques de 
caràcter docent, sanitari i sociosanitari.

Article 3. Personal amb legislació específica

1. Les disposicions d’aquesta Llei només s’apliquen di-
rectament al personal funcionari i laboral al servei del 
Parlament de Catalunya, Síndic de Greuges, Sindicatura 
de Comptes, Consell de Garanties Estatutàries, Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya i Oficina Antifrau 
de Catalunya, quan així es prevegi en la seva legislació 
específica.

2. El personal docent no universitari, el personal esta-
tutari de l’Institut Català de Salut, el personal del cos 
de policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i el per-
sonal acadèmic de les universitats públiques catalanes 
es regeix per la seva legislació sectorial específica i, 
supletòriament, pel que es preveu en aquesta Llei, llevat 
dels articles que es refereixen a la mobilitat interadmi-
nistrativa.

Títol II. Mesures en matèria d’ordenació i estruc-
tura de l’ocupació pública

Capítol I. Elements comuns en l’ordenació de 
l’ocupació pública

Article 4. El lloc de treball

1. El lloc de treball és la unitat elemental de l’estructura 
organitzativa de l’ocupació pública de les administraci-
ons públiques catalanes. Excepcionalment, poden exis-
tir llocs de treball de caràcter conjuntural o temporal 
sense naturalesa estructural.

2. El lloc de treball es defineix pel conjunt de funcions 
i tasques que, en un marc organitzatiu concret, condu-
eixen a l’obtenció d’uns resultats.

La present Llei és conscient del decisiu paper que ha de 
tenir la cooperació entre administracions públiques per 
a l’èxit del procés de reforma. La necessitat de coordina-
ció normativa en aspectes comuns de l’ocupació pública 
catalana ha fet indispensable la creació de la Comissió 
de Coordinació de l’Ocupació Pública la qual, al marge 
de les funcions de proposta que li són atribuïdes, ha 
de configurar-se com a un òrgan d’intercanvi d’infor-
macions i experiències amb el propòsit de millorar el 
sistema i les pràctiques de gestió de personal a totes les 
administracions públiques catalanes.

Titol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte establir mesures sobre l’ocu-
pació pública catalana en els àmbits següents:

a) Ordenació i estructura de l’ocupació pública.

b) Selecció i reclutament d’empleades i empleats pú-
blics.

c) Mobilitat interadministrativa.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és d’aplicació al personal funcionari, 
estatutari i laboral que presta serveis en les adminis-
tracions públiques catalanes, de conformitat amb el que 
disposen els articles següents.

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entenen per administra-
cions públiques catalanes:

a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Els ens locals de Catalunya.

c) Les universitats públiques catalanes.

d) Les entitats autònomes i entitats de dret públic de la 
Generalitat a què fan referència els capítols II i III del 
Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

e) Els organismes autònoms de l’àmbit local.

f) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia dependents o vinculades a les universitats pú-
bliques catalanes.

g) Els consorcis amb participació majoritària, directa 
o indirecta, de les administracions públiques catalanes 
o de les entitats del seu sector públic.

h) L’Agència Catalana de Protecció de Dades, la Comis-
sió Jurídica Assessora i el Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya.

3. Les disposicions relatives a cossos, escales i grups 
o subgrups de classificació a què fa referència el títol 
II d’aquesta Llei són d’exclusiva aplicació al personal 
funcionari, amb exclusió del personal estatutari i docent 
no universitari.

4. Els elements comuns d’ordenació de l’ocupació pú-
blica establerts al títol II són d’aplicació a les entitats 
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Article 7. Relacions de llocs de treball

1. Les relacions de llocs de treball són l’instrument 
tècnic d’ordenació de la totalitat dels llocs de treball 
estructurals de cada administració pública.

2. Les administracions públiques catalanes han d’elabo-
rar les relacions de llocs de treball d’acord amb el que 
es preveu en aquesta Llei.

3. Les relacions de llocs de treball han de contenir, com 
a mínim, els elements següents respecte de cada lloc 
de treball:

a) Denominació, unitat orgànica d’adscripció i localitat 
o sector territorial d’actuació.

b) Grup o subgrup de classificació o, en el cas del per-
sonal laboral, categoria professional.

c) Cos o escala d’adscripció i, si s’escau, àmbit funci-
onal.

d) Tipus de lloc, sistema de provisió i, si escau, concre-
ció de la mobilitat interadministrativa.

e) Retribucions complementàries, complements salarials 
o, si escau, assignació de mòduls o nivells retributius.

4. La creació, supressió i modificació dels llocs de tre-
ball s’ha de fer necessàriament mitjançant la relació de 
llocs de treball.

5. Les relacions de llocs de treball han de tenir oberts 
a la mobilitat interadministrativa un mínim del quinze 
per cent dels llocs de treball relacionats i, d’aquest per-
centatge, s’ha de reservar un mínim del tres per cent 
per grup o subgrup de classificació o categoria profes-
sional.

6. Les relacions de llocs de treball han de ser objecte de 
publicació oficial en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya amb caràcter anual, sens perjudici de la 
publicitat de les successives actualitzacions mitjançant 
la seu electrònica corporativa.

Article 8. Instruments de gestió dels llocs de 
treball

1. Les administracions públiques catalanes poden elabo-
rar, de manera complementària a les relacions de llocs 
de treball, instruments de gestió dels llocs de treballs 
dirigits a flexibilitzar el sistema de gestió i adaptar-lo a 
les seves necessitats organitzatives.

2. Els instruments de gestió dels llocs de treball han de 
contenir, com a mínim i sempre que no formin part del 
contingut de la relació de llocs de treball, els elements 
següents respecte de cada lloc de treball:

a) Contingut funcional, llevat dels llocs de treball 
base.

b) Especialitat horària o règim de dedicació, amb con-
creció de la realització de jornades ordinàries, de dedi-
cació especial o inferiors a l’ordinària.

c) Requisits exigits per a la seva ocupació, que es de-
riven del contingut funcional del lloc de treball i, si 
escau, del perfil de competències exigit per al seu acom-
pliment.

3. Els llocs de treball de les administracions públiques 
catalanes es classifiquen en llocs de treball base, singu-
lars i de comandament.

a) Són llocs de treball base els que no tenen atribuïdes 
funcions específiques més enllà de les que corresponen 
genèricament al cos, escala o categoria professional al 
qual s’adscriuen.

b) Són llocs de treball singulars els individualitzables de 
la resta atenent les especials característiques del perfil 
del lloc.

c) Són llocs de treball de comandament aquells als 
quals, a més de les funcions que tenen assignades, els 
correspon la direcció i organització de les funcions i 
tasques dels diversos llocs que en depenen jeràrquica-
ment.

4. Els llocs de treball de les administracions públiques 
catalanes no es poden proveir de manera indistinta per 
personal funcionari i laboral ni tampoc per personal 
pertanyent a cossos, escales o categories professionals 
de diferents grups o subgrups de classificació.

Article 5. Dret a l’ocupació efectiva d’un lloc 
de treball

1. El personal al servei de les administracions públi-
ques catalanes té dret a l’ocupació efectiva d’un lloc 
de treball.

2. Quan les necessitats del servei ho justifiquin, les ad-
ministracions públiques catalanes poden assignar tem-
poralment al seu personal funcions i/o tasques diferents 
a les corresponents al lloc de treball que ocupin, sempre 
que resultin adequades a la seva classificació o categoria 
professional i sense minva en les retribucions. Aquesta 
assignació de funcions i/o tasques té una limitació tem-
poral de sis mesos i, en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, es circumscriu als centres de 
treball ubicats en la mateixa comarca.

Article 6. Agrupació de llocs de treball en àm-
bits funcionals

1. Les administracions públiques catalanes poden agru-
par els seus llocs de treball en àmbits funcionals amb 
l’objectiu d’ordenar la selecció, formació, provisió de 
llocs de treball, carrera professional i mobilitat del per-
sonal.

2. Els àmbits funcionals són instruments d’organització 
dels recursos humans que consisteixen a agrupar llocs 
de treball amb funcions homogènies per a l’ocupació 
dels quals es requereix un perfil de competències pro-
fessionals determinat per un conjunt de coneixements, 
destreses i actituds comunes.

3. El Govern, mitjançant decret i amb la proposta previa 
de la Comissió de Coordinació de l’Ocupació Pública de 
Catalunya, ha de definir determinades agrupacions de 
llocs de treball bàsiques o tipus de les administracions 
locals catalanes, a les quals aquestes poden acollir-se 
de manera total o parcial a través d’acord plenari i in-
corporar-les a la seva respectiva organització.



Núm. 615 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de gener de 2010

61

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

ció de les mesures previstes per atendre-les, així com la 
seva estimació en termes de cost-benefici.

5. Els plans estratègics de recursos humans de les dife-
rents administracions públiques catalanes poden con-
tenir, entre d’altres, les mesures següents:

a) Identificació de necessitats i excedents de personal 
durant el termini de vigència del pla, en especial, pre-
visió i priorització de departaments, àrees, sectors, fun-
cions o territoris necessitats d’efectius.

b) Identificació de perfils professionals necessaris.

c) Sistemes d’organització del treball i de distribució 
del temps de treball.

d) Formes de cobrir vacants, incloent-hi la incorpora-
ció de recursos humans mitjançant l’oferta d’ocupació 
pública.

e) Mesures específiques de promoció interna, promoció 
professional i formació.

f) Mesures de foment de contractes de formació en pràc-
tiques, així com incentius a l’excedència voluntària i a 
la jubilació anticipada o parcial.

g) Mesures per a la reassignació d’efectius i la mobilitat 
forçosa, així com programes d’ordenació de recursos 
humans per a la reassignació de personal a altres admi-
nistracions públiques, d’acord amb els convenis que se 
subscriguin a aquest efecte i amb garantia de formació 
adequada a les persones afectades.

h) Mecanismes de promoció de la mobilitat interad-
ministrativa.

Article 11. Oferta d’ocupació pública

1. L’oferta d’ocupació pública és l’instrument de pla-
nificació i d’ordenació que identifica les necessitats 
de recursos humans de les administracions públiques 
catalanes que han de proveir-se per mitjà de la incor-
poració de personal de nou ingrés a places dotades en 
els pressupostos.

2. Les administracions públiques catalanes han d’apro-
var anualment, si s’escau, la seva oferta pública d’ocu-
pació, que és objecte de publicació en el diari oficial 
corresponent i en la seva seu electrònica corporativa.

3. L’aprovació de l’oferta d’ocupació publica comporta 
l’obligació de convocar els corresponents processos se-
lectius per cobrir les places previstes, i, si s’escau, fins 
a un deu per cent addicional. Les ofertes d’ocupació pu-
blica s’han d’executar en el termini màxim de dos anys 
des de la seva publicació i, en el cas que els processos 
selectius no es convoquin dins d’aquest termini màxim, 
les places afectades han de ser automàticament amor-
titzades, sense perjudici de les responsabilitats que, en 
el seu cas, se’n puguin derivar.

4. En les ofertes d’ocupació pública s’ha de fixar expres-
sament el termini màxim per publicar a la convocatòria 
dels processos selectius que se’n deriven.

5. Els plans de recursos humans poden contenir previ-
sions sobre l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública par-

3. Els llocs de treball de caràcter conjuntural o temporal 
de les administracions públiques catalanes es relacionen 
en l’instrument de gestió dels llocs de treball, on ha 
de constar, com a mínim, la seva denominació, durada 
prevista, enquadrament estructural o classificació pro-
fessional i els requisits exigits per a l’ocupació.

4. Les administracions públiques catalanes que no ela-
borin instruments de gestió de llocs de treball han de 
incorporar a la respectiva relació de llocs de treball el 
contingut establert en l’apartat segon d’aquest article.

5. Els instruments de gestió dels llocs de treball han de 
ser objecte de publicació en la seu electrònica corpora-
tiva de l’administració corresponent. Aquesta publica-
ció esdevé requisit d’eficàcia i validesa de la provisió, 
definitiva o temporal, dels llocs de treball.

Article 9. Plantilles pressupostàries

1. Les plantilles, com a instruments tècnics que vincu-
len la gestió del personal i la pressupostària, relacionen 
la totalitat de les places dotades pressupostàriament, 
classificades en grups i subgrups i, dins d’aquests, en 
cossos, escales o categories professionals, si s’escau.

2. Les plantilles s’han de publicar oficialment i de ma-
nera íntegra i es poden aprovar, com a annex de perso-
nal, juntament amb el pressupost.

3. L’aprovació i publicació de les plantilles pressupos-
tàries no eximeix de l’obligació d’aprovar la relació de 
llocs de treball ni la substitueix.

Capítol II. Instruments per a la planificació i or-
denació dels recursos humans

Article 10. Planificació dels recursos humans

1. La planificació dels recursos humans en les adminis-
tracions públiques catalanes té per objecte optimitzar 
i racionalitzar les organitzacions, mitjançant una ade-
quada dimensió i distribució qualitativa i quantitativa 
d’efectius, amb la finalitat de procurar una prestació 
més eficaç i eficient dels serveis públics a la ciutadania 
i atendre adequadament els requeriments de la societat 
catalana.

2. En el marc de la planificació dels recursos humans de 
cada organització, les administracions públiques catala-
nes poden aprovar plans estratègics de recursos humans, 
els criteris generals dels quals s’han de negociar si afec-
ten les condicions de treball. L’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya ha d’aprovar, com a mínim cada 
quatre anys, un pla estratègic de recursos humans.

3. Així mateix i en funció de les necessitats organit-
zatives, poden aprovar-se plans estratègics sectorials 
adreçats a col·lectius específics de personal o a àrees o 
sectors determinats de l’activitat administrativa.

4. Els plans estratègics de recursos humans han d’es-
pecificar el nombre òptim d’efectius per al compliment 
eficaç dels objectius de l’organització, la seva distribució 
per àmbits sectorials, la identificació d’àrees, sectors i/o 
perfils deficitaris o excedentaris, si s’escau, i la concre-
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2. Els cossos i escales es creen, modifiquen o suprimei-
xen per llei del Parlament de Catalunya o norma amb 
rang de llei.

3. Els cossos i escales es classifiquen en els grups i sub-
grups següents:

a) Grup A, subgrups A1 i A2. L’accés a cossos i escales 
classificats en aquest grup requereix una titulació uni-
versitària oficial de grau. Mitjançant llei del Parlament 
de Catalunya o norma amb rang de llei es podran exigir 
altres titulacions universitàries.

b) Grup B. L’accés a cossos i escales classificats en 
aquest grup requereix el títol de tècnic superior.

c) Grup C, subgrups C1 i C2. L’accés a cossos i escales 
classificats en el subgrup C1 requereix el títol de bat-
xiller, tècnic o equivalent, i l’accés a cossos i escales 
classificats en el subgrup C2 requereix el títol de graduat 
en educació secundària obligatòria o equivalent.

4. Les lleis de creació de cossos i escales han de de-
terminar:

a) La seva denominació.

b) El grup o subgrup de classificació i, en el seu cas, la 
titulació o titulacions concretes exigides per ingressar-
hi.

c) Les funcions genèriques atribuïdes, sens perjudici de 
la seva concreció reglamentària posterior.

Article 14. Cossos d’administració general i cos-
sos d’administració especial

1. Els cossos es classifiquen, d’acord amb les seves fun-
cions, en cossos d’administració general i cossos d’ad-
ministració especial.

2. Correspon al personal funcionari de les administra-
cions públiques catalanes agrupat en els cossos d’admi-
nistració general la realització de funcions comunes a 
l’exercici de l’activitat administrativa, ja siguin aquestes 
d’execució, control, gestió, inspecció, tràmit o suport.

3. Correspon al personal funcionari de les administra-
cions públiques catalanes agrupat en cossos o escales 
d’administració especial l’exercici de determinades fun-
cions vinculades a una professió determinada o per a les 
quals es requereixin titulacions específiques.

Article 15. Cossos d’administració general de les 
administracions públiques catalanes

1. Es creen els següents cossos d’administració general 
de les administracions públiques catalanes:

a) Cos superior d’administració general, grup de classi-
ficació A, subgrup A1. Correspon a aquest cos l’exercici 
de les funcions de direcció administrativa, gestió, elabo-
ració d’estudis, informes i propostes, control i inspecció, 
assessorament i d’altres de superior nivell comunes a 
l’activitat administrativa.

b) Cos superior de gestió d’administració general, grup 
de classificació A, subgrup A2. Correspon a aquest cos 
l’exercici de les funcions administratives de gestió i exe-

cials i les ofertes d’ocupació pública poden incorporar 
mesures per a la planificació dels recursos humans.

6. Les administracions públiques catalanes han de 
trametre electrònicament les seves ofertes d’ocupació 
pública al departament competent en matèria d’ocupa-
ció pública de la Generalitat, als efectes exclusivament 
estadístics i d’informació i difusió per via electrònica 
de la totalitat de places vacants ofertes per les diferents 
administracions públiques catalanes.

Article 12. Registres de personal

1. Les administracions públiques catalanes han de dis-
posar d’un registre de personal en el qual hauran d’estar 
inscrites les dades administratives relatives a tot el per-
sonal amb independència de la seva relació d’ocupació.

2. Els registres de personal han d’incorporar informació 
agregada de tot el sector públic, incloent-hi les fundaci-
ons públiques i els consorcis amb participació majorità-
ria, directa o indirecta, de les administracions públiques 
catalanes o de les entitats del seu sector públic.

3. Amb la proposta previa de la Comissió de Coordi-
nació de l’Ocupació Pública de Catalunya, el Govern 
ha d’establir mitjançant decret els continguts mínims 
comuns dels registres de personal i els criteris o estàn-
dards que han de permetre l’intercanvi homogeni de la 
informació entre les diferents administracions públiques 
catalanes.

4. Sens perjudici que cada administració pública disposi 
del seu propi registre de personal, el departament com-
petent en matèria d’ocupació pública de la Generalitat 
ha de gestionar un registre general de l’ocupació pública 
de Catalunya amb finalitats exclusivament estadístiques 
i informatives sobre l’evolució i les característiques de 
l’ocupació en el sector públic català. Reglamentària-
ment s’ha de determinar el contingut i el procediment 
d’obtenció i difusió de dades estadístiques mitjançant el 
registre general de l’ocupació pública de Catalunya.

5. El personal al servei de les administracions públiques 
catalanes té dret a accedir lliurement al seu expedient 
individual i a les dades administratives que consten en 
els registres de personal, així com a l’obtenció de les 
certificacions corresponents. Les administracions pú-
bliques catalanes són responsables de l’ús, tractament 
i manteniment de les dades que constin en els registres 
de personal, d’acord amb el que disposa la normativa 
sobre protecció de dades de caràcter personal.

Capítol III. Estructura de la funció pública cata-
lana

Article 13. Cossos i escales

1. El personal funcionari de les administracions públi-
ques catalanes, en funció dels coneixements, les capa-
citats i les destreses comunes acreditades a través d’un 
procés selectiu, s’agrupa en cossos i, dins d’aquests i 
en atenció a l’especialització de les funcions atribuïdes, 
poden agrupar-se en escales.



Núm. 615 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de gener de 2010

63

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

tasques estiguin vinculades a una o diverses professions 
o titulacions específiques.

e) Cos tècnic auxiliar, grup C, subgrup C2. Correspon 
al cos tècnic auxiliar l’exercici de les funcions de su-
port i col·laboració al cos tècnic especialista o, en el 
seu cas, al cos tècnic superior, que siguin específiques 
d’activitats professionals que comportin l’acompliment 
de tasques de control, inspecció o execució, sempre que 
aquestes funcions i tasques estiguin vinculades a una o 
diverses professions o titulacions específiques.

2. Així mateix, són cossos d’administració especial de 
l’Administració de la Generalitat, el cos d’advocacia de 
la Generalitat, el cos d’intervenció i Auditoria de la Ge-
neralitat, el cos superior d’inspecció i tècnica tributària 
de la Generalitat, el cos tècnic de valoració tributària 
de la Generalitat, el cos de subinspecció de Seguretat i 
Salut en el Treball, el cos de policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra, el cos de bombers de la Generalitat 
i el cos d’agents Rurals. Els grups de classificació i les 
funcions corresponents són determinades en la seva le-
gislació específica.

Article 17. Creació d’escales

En l’Administració de la Generalitat de Catalunya úni-
cament es podran crear escales dins els cossos d’ad-
ministració especial i mitjançant llei del Parlament de 
Catalunya o norma amb rang de llei.

Article 18. Agrupacions de funcionaris

Les administracions públiques catalanes poden crear 
excepcionalment agrupacions de funcionaris per a l’in-
grés en les quals no s’exigeixi estar en possessió de 
cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. 
El personal funcionari que pertanyi a aquestes agrupa-
cions, sempre que disposi de la titulació exigida, pot 
promocionar-se d’acord amb el que s’estableix en la 
normativa vigent.

Títol III. Mesures en matèria de reclutament i 
selecció d’empleats públics

Capítol I: Principis i requisits d’accés a l’ocupació 
pública catalana

Article 19. Principis que informen els processos 
selectius de l’ocupació pública catalana

1. L’accés a l’ocupació pública es regeix pel ple respec-
te als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i idoneïtat, 
d’acord amb el previst en aquesta Llei i en les normes 
que la despleguin.

2. Les administracions públiques catalanes han de se-
leccionar el seu personal funcionari, estatutari o laboral, 
mitjançant procediments que garanteixin els principis 
següents:

a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases.

b) Caràcter obert dels processos selectius, llevat del pre-
vist per a la promoció interna i les mesures de discrimi-
nació positiva a què fa referència l’article 23.

cució de normativa i, en general, la col·laboració tècnica 
relacionada amb les funcions de nivell superior.

c) Cos de gestió administrativa, grup de classificació 
C, subgrup C1. Correspon a aquest cos l’exercici de les 
funcions de col·laboració administrativa derivades de 
la gestió administrativa de nivell superior, tramitació, 
preparació i comprovació de documentació, tasques 
ofimàtiques, manuals o de càlcul numèric, informació 
i atenció al públic i, en general, funcions similars o 
relacionades amb les anteriors.

d) Cos de gestió auxiliar, grup de classificació C, sub-
grup C2. Correspon a aquest cos l’exercici de les funci-
ons d’auxili administratiu, arxiu, tasques ofimàtiques, 
despatx i registre de correspondència, transcripció, clas-
sificació i tramitació documental, manipulació bàsica 
d’equips d’oficina i registre, control d’accés a les oficines 
públiques així com informació al públic i, en general, 
funcions similars o relacionades amb les anteriors.

2. El Govern ha d’establir, mitjançant decret i amb la 
proposta previa de la Comissió de Coordinació de l’Ocu-
pació Pública de Catalunya, les competències mínimes 
requerides per a l’ingrés en cada cos d’administració 
general en funció del grup i subgrup de classificació.

Article 16. Cossos d’administració especial de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya

1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya es creen els cossos especials següents:

a) Cos superior facultatiu, grup A, subgrup A1. Corres-
pon a aquest cos l’exercici de les funcions específiques 
d’activitats professionals que comportin l’acompliment 
de tasques de caràcter superior de concepció, innovació, 
estudi, elaboració d’informes, control i inspecció, sem-
pre que aquestes funcions i tasques estiguin vinculades 
a una o diverses professions o titulacions específiques.

b) Cos facultatiu, grup A, subgrup A2. Correspon al cos 
facultatiu l’exercici de les funcions de suport i col-
laboració al cos superior facultatiu que siguin específi-
ques d’activitats professionals que comportin l’acompli-
ment de tasques de control, execució o inspecció, 
sempre que aquestes funcions i tasques estiguin vincu-
lades a una o diverses professions o titulacions especí-
fiques.

c) Cos tècnic superior, grup B. Correspon al cos tèc-
nic superior l’exercici de les funcions de suport i col-
laboració al cos facultatiu o, en el seu cas, al cos su-
perior facultatiu, que siguin específiques d’activitats 
professionals que comportin l’acompliment de tasques 
de control, inspecció o execució, sempre que aquestes 
funcions i tasques estiguin vinculades a una o diverses 
professions o titulacions específiques.

d) Cos tècnic especialista, grup C, subgrup C1. Corres-
pon al cos tècnic especialista l’exercici de les funcions 
de suport i col·laboració al cos tècnic superior o, en 
el seu cas, al cos superior facultatiu o al cos faculta-
tiu, que siguin específiques d’activitats professionals 
que comportin l’acompliment de tasques de control, 
inspecció o execució, sempre que aquestes funcions i 
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per resolució judicial, per accedir al cos o escala de 
funcionari, o per exercir funcions similars a les que es 
desenvolupaven en el cas del personal laboral del qual 
hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional 
d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu estat, en els mateixos 
termes, l’accés a l’ocupació pública.

f) Tenir la titulació exigida o estar en condicions d’ob-
tenir-la.

2. Les bases de la convocatòria de les diferents proves 
selectives poden incloure altres requisits específics per 
a l’accés a l’ocupació pública sempre que tinguin relació 
objectiva i proporcionada amb les funcions que s’hagin 
de desenvolupar; en qualsevol cas, aquests requisits s’es-
tabliran de manera abstracta i general.

Article 21. Accés a l’ocupació pública catalana i 
requisit de nacionalitat

1. La nacionalitat espanyola únicament és exigible amb 
caràcter exclusiu per accedir, com a personal funciona-
ri, als llocs de treball que directament o indirectament 
impliquin la participació en l’exercici del poder públic o 
en les funcions de salvaguarda dels interessos generals 
o de les administracions públiques. A aquest efecte, els 
òrgans de govern de les administracions públiques cata-
lanes han de determinar els llocs de treball o, si s’escau, 
els àmbits funcionals als quals no poden accedir els 
nacionals de la resta d’estats membres.

2. Poden accedir a l’ocupació pública com a personal 
funcionari, amb independència de la seva nacionalitat, 
el cònjuge dels nacionals de qualsevol estat membre 
de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats 
de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, 
sempre que no estiguin separats de dret, i sempre que 
siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat 
i dependents.

3. L’accés a l’ocupació pública com a personal funciona-
ri s’estén a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació 
dels tractats internacionals subscrits per la Unió Euro-
pea en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de 
treballadors i treballadores.

4. Els nacionals a què fan referència els apartats ante-
riors així com els ciutadans extracomunitaris amb re-
sidència legal a l’Estat espanyol poden accedir a l’ocu-
pació pública laboral.

Article 22. Accés a l’ocupació pública catalana 
de les persones amb discapacitat

1. En les ofertes d’ocupació pública de les administra-
cions públiques catalanes s’ha de reservar una quota 
no inferior al cinc per cent de les vacants perquè siguin 
cobertes per persones amb discapacitat acreditada, les 
quals han de superar els processos selectius i acreditar, 
abans del començament de les proves selectives, la com-
patibilitat entre la seva discapacitat i el desenvolupament 
de les funcions i tasques assignades. Aquesta reserva 
s’entèn en relació amb el global de places ofertes i opera 
respecte dels cossos, escales i categories les funcions 
dels quals siguin més compatibles amb les discapacitats. 

c) Lliure concurrència, d’acord amb els requisits de la 
convocatòria i els requeriments propis del cos, escala o 
categoria professional, àmbit funcional d’adscripció, si 
escau, i perfil del lloc de treball a proveir.

d) Transparència en la gestió del procés selectiu i en el 
funcionament dels òrgans de selecció.

e) Imparcialitat, especialització, professionalitat dels 
membres dels òrgans de selecció i reclutament, així 
com independència i discrecionalitat tècnica en la seva 
actuació.

f) Fiabilitat i validesa dels instruments utilitzats per a la 
verificació de la capacitat i idoneïtat dels aspirants, així 
com de les competències requerides per a l’accés.

g) Proporcionalitat en la valoració dels mèrits en relació 
amb la valoració de les proves que conformen la fase 
d’oposició.

h) Adequació entre el contingut dels processos selectius 
i les funcions i tasques a desenvolupar en els llocs de 
treball convocats.

i) Agilitat dels processos de selecció, sens perjudici de 
l’objectivitat i el respecte de totes les garanties esta-
blertes.

j) Incorporació de la perspectiva de gènere i especial 
atenció als col·lectius amb dificultats d’inserció labo-
ral.

Article 20. Requisits per a l’accés a l’ocupació 
pública catalana

1. Per participar en els processos selectius d’accés a 
l’ocupació pública s’han de complir, en la data en què 
acaba el termini de presentació de sol·licituds, els re-
quisits següents:

a) Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió 
Europea, sens perjudici del que estableix l’article 21. 
Aquest requisit només podrà ser eximit mitjançant llei 
i per raons d’interès general.

b) Tenir la capacitat funcional per a l’acompliment de 
les tasques.

c) Tenir complerts els setze anys i no passar de l’edat 
màxima de jubilació forçosa, llevat que per llei s’esta-
bleixi una altra edat màxima diferent a la prevista per 
a determinats col·lectius d’empleats públics en funció 
del sector d’activitat al qual es dediquin i de les tasques 
a desenvolupar.

d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana en 
el nivell requerit a les bases específiques i en el grau 
adequat a les funcions pròpies del lloc de treball objecte 
de la convocatòria. Els/les aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola han d’acreditar, a més, els conei-
xements adequats de llengua castellana que els permeti 
la seva comprensió i utilització en l’exercici de les seves 
funcions.

e) No haver estat separat o acomiadat mitjançant ex-
pedient disciplinari del servei de qualsevol de les ad-
ministracions públiques o dels òrgans constitucionals 
o estatutaris, ni trobar-se en un supòsit d’inhabilitació 
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics 
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2. Els processos de reclutament, que s’han d’ajustar als 
principis generals que informen els processos selectius 
de l’ocupació pública catalana, consisteixen en la supe-
ració d’una o diverses proves selectives determinades 
a la convocatòria respectiva. En qualsevol procés de 
reclutament que convoquin les administracions públi-
ques catalanes s’ha d’emprar algun dels instruments a 
què fan referència les lletres a) i c) de l’article 25. Així 
mateix, les convocatòries de processos de reclutament 
poden preveure un període de prova en el lloc de treball, 
que ha de ser supervisat pel superior jeràrquic immediat 
de la persona objecte de reclutament.

3. Les persones candidates que superin un procés de 
reclutament s’han d’incloure en una relació de reserva, 
ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, que té 
una vigència màxima de tres anys, excepte en el cas que 
durant aquest periode no s’hagi convocat i resolt cap 
procés selectiu d’accés al cos, escala, àmbit funcional 
o categoria professional per al qual han estat reclutats, 
supòsit en el qual les persones reclutades tenen dret a 
romandre en la relació de reserva fins que es resolgui un 
procés selectiu per aquest cos, escala o categoria.

4. La superació d’un procés de reclutament pot ser ob-
jecte de valoració com a mèrit en la fase de concurs 
dels processos selectius d’accés al cos, escala, àmbit 
funcional o categoria per al qual hagi estat reclutat o bé 
pot comportar l’exempció de determinades proves se-
lectives, sempre que els instruments de selecció emprats 
siguin equivalents i el contingut de les proves similar.

5. Les administracions públiques catalanes han de de-
terminar l’ordre de crida per a la prestació de serveis 
amb caràcter temporal, el qual necessàriament ha de 
comptar amb les persones que hagin aprovat un procés 
selectiu d’accés al mateix cos, escala, àmbit funcional o 
categoria i no hagin obtingut plaça, o amb les persones 
que hagin superat totalment o parcialment les correspo-
nents proves selectives, sempre que manifestin expres-
sament la seva voluntat de prestar serveis amb aquest 
caràcter, i amb les persones reclutades incloses en la 
relació de reserva del corresponent cos, escala, àmbit 
funcional o categoria.

6. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya pot 
convocar periòdicament processos de reclutament per-
manents per als diferents cossos, escales, àmbits funci-
onals o categories, així com per als àmbits funcionals 
que s’estableixin, amb la finalitat de generar relacions 
de reserva a les quals poden recórrer, d’acord amb el 
conveni que subscriguin a aquest efecte, totes les ad-
ministracions públiques catalanes i entitats del sector 
públic català.

7. Les administracions públiques catalanes poden esta-
blir els seus propis processos de reclutament, però en tot 
cas han d’incloure en els òrgans o tribunals de recluta-
ment un membre acreditat per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya.

8. En els processos de reclutament el principi de pu-
blicitat s’entén plenament satisfet amb la inserció de 
la convocatòria en la seu electrònica institucional de 
l’administració, institució o entitat convocant.

Les places reservades que no es cobreixin podran acu-
mular-se a la següent oferta d’ocupació pública.

2. Les persones que accedeixin a l’ocupació pública per 
la via d’aquesta reserva tenen el dret preferent a escollir 
les vacants ofertes en el torn respectiu sempre que l’as-
signació de destinacions es faci per ordre de puntuació 
obtinguda en el sistema selectiu.

3. Les administracions públiques catalanes han d’adop-
tar les mesures necessàries per establir les adaptacions i 
ajustos raonables de temps i mitjans en el desenvolupa-
ment dels processos selectius i de reclutament, inclosos 
el període de prova i els cursos selectius. Així mateix, 
s’ha d’incentivar la participació de les persones amb 
discapacitat, principalment mitjançant cursos de prepa-
ració específics per a l’accés a l’ocupació pública.

4. Reglamentàriament s’han d’establir els sistemes 
d’adaptació dels llocs de treball adjudicats a les con-
dicions de discapacitat mitjançant protocols específics, 
així com els col·lectius que, per les seves especificitats, 
són exclosos de la reserva de places en les proves selec-
tives corresponents.

Article 23. Mesures de discriminació positiva en 
l’accés a l’ocupació pública catalana

1. Per tal de promoure una política d’inserció social 
i laboral, els òrgans de govern de les administracions 
públiques catalanes poden establir plans o programes 
adreçats a persones amb dificultats d’inserció laboral a 
l’efecte que puguin accedir en condicions especials o 
excepcionals a llocs de treball de caràcter temporal. En 
qualsevol cas s’han de respectar les condicions generals 
de titulació i acreditar capacitat suficient per a l’acom-
pliment de les tasques.

2. Així mateix, les administracions públiques catalanes 
poden reservar determinats llocs de treball dels grups 
de titulació inferior per tal que siguin coberts entre per-
sones amb especials dificultats per accedir al mercat de 
treball, les quals han d’acreditar tenir la titulació neces-
sària i condicions d’aptitud i capacitat per a l’exercici 
de les funcions encomanades que seran seleccionades 
mitjançant convocatòries específiques.

Capítol II. Reclutament i selecció d’empleats 
públics

Article 24. Reclutament d’empleats públics i pro-
visió d’ocupacions temporals

1. Els processos de reclutament d’empleats públics són 
eines de planificació de recursos humans adreçades a 
captar candidats amb perfils competencials adequats 
per tal que les administracions públiques catalanes pu-
guin disposar d’una reserva ordenada d’efectius per a 
la provisió, de manera àgil i amb totes les garanties, de 
les ocupacions temporals. En cap cas no es pot accedir 
a la prestació de serveis temporals si no és amb la su-
peració prèvia d’un procés de reclutament en els termes 
establerts en aquesta Llei.
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general, les persones aspirants han de superar un curs 
de formació selectiva a l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya, el qual realitzaran simultàniament 
amb el període de prova.

3. El període de prova és supervisat per una persona, 
amb la condició de funcionari de carrera o laboral fix, 
acreditada per l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya, amb la funció d’orientar i dirigir professional-
ment l’aspirant i emetre, motivadament i d’acord amb 
criteris objectivables, un informe sobre la seva idoneïtat 
per a l’exercici de les funcions, tasques i responsabilitats 
que li puguin ser encomanades. Aquest informe es tra-
met a l’òrgan de selecció a l’efecte que pugui elaborar, 
si escau, la proposta de nomenament de les persones 
aspirants que han superat el procés selectiu. Si l’informe 
d’idoneitat és desfavorable se’n ha de donar audiència 
a la persona interessada per tal que pugui formular-
hi al·legacions abans de la seva tramesa a l’òrgan de 
selecció.

4. Per Decret del Govern i prèvia negociació, es regula 
el nomenament, requisits d’acreditació i funcions de les 
persones supervisores així com la situació, els drets i els 
deures dels aspirants que realitzin el període de prova i 
els cursos selectius de formació.

Article 27. Bases de convocatòria

1. Les bases de convocatòria dels processos selectius 
han d’incloure, com a mínim:

a) El nombre de places convocades, amb especificació, 
si s’escau, de les reservades per al torn de promoció 
interna o a les persones discapacitades.

b) La definició de les funcions del cos, escala o catego-
ria laboral i, si s’escau, les característiques de l’àmbit 
funcional d’adscripció.

c) Els requisits i condicions que han de complir els as-
pirants.

d) El termini de presentació de sol·licituds, el qual no 
pot ser inferior a quinze dies, i el centre, dependència o 
registre on s’han d’adreçar.

e) El sistema selectiu, els instruments de selecció i el 
contingut de les proves i, en cas de concurs-oposició, la 
relació de mèrits objecte de valoració.

f) La composició de l’òrgan de selecció i la designació 
nominal dels membres que el conformen. No obstant 
això, la designació nominal pot diferir-se a la publicació 
de la relació de persones admeses i excloses.

g) L’especificació de la durada, condicions i caracterís-
tiques del període de prova i la formació selectiva que 
es prevegi.

2. Les bases de les convocatòries vinculen l’adminis-
tració convocant, els òrgans de selecció o reclutament i 
les persones aspirants.

3. Les convocatòries i les bases corresponents es publi-
quen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i són objecte de publicació en la seu electrònica corpora-
tiva del Departament competent en matèria d’ocupació 
pública catalana i en les seus electròniques corporatives 

9. Les administracions públiques catalanes han d’infor-
mar, abans de la seva realització i per via electrònica, 
dels processos de reclutament que convoquin al depar-
tament competent en matèria d’ocupació pública de la 
Generalitat de Catalunya amb l’única finalitat que se’n 
faci publicitat i difusió en la seu electrònica de l’ocupa-
ció pública catalana.

Article 25. Processos selectius i instruments de 
selecció

1. Els processos selectius en les administracions públi-
ques catalanes es desenvolupen d’acord amb els prin-
cipis generals establerts en aquesta Llei. Especialment, 
han de tenir cura d’adequar els instruments de selecció 
i el seu contingut a les funcions, tasques i responsabili-
tats dels llocs de treball convocats i, si escau, a l’àmbit 
funcional d’adscripció, cos, escala o categoria de per-
tinença.

2. Els instruments de selecció per a l’accés a l’ocupació 
pública catalana, així com els processos de reclutament, 
han de consistir en la realització de:

a) Proves de coneixement orals o escrites, incloent-hi, si 
escau, el coneixement de llengües estrangeres.

b) Proves físiques.

c) Proves pràctiques d’avaluació de competències pro-
fessionals.

d) Proves psicotècniques.

e) Entrevistes de selecció.

f) Valoració del currículum acadèmic i professional.

g) Formació selectiva

3. En els processos selectius que convoquin les admi-
nistracions públiques catalanes s’han d’emprar, com a 
mínim, els instruments a què fan referència les lletres 
a) i c) de l’apartat anterior.

4. Quan els instruments establerts a les lletres d) i f) de 
l’apartat anterior constitueixin el primer exercici d’un 
procés selectiu, en cap cas han de tenir caràcter eli-
minatori i la seva qualificació no pot ser utilitzada per 
superar altres exercicis. Les entrevistes de selecció han 
de constituir en qualsevol cas la darrera prova o exercici 
d’un procés selectiu, sens perjudici del què s’estableix 
a l’article 26.

Article 26. Període de prova i formació selecti-
va

1. Superades les diferents fases del procés selectiu, in-
cloent-hi, si escau, la formació selectiva, les persones 
aspirants a la condició de funcionari de carrera han de 
superar obligatòriament un període de prova amb una 
durada mínima de tres mesos durant el qual desenvolu-
paran les funcions pròpies del lloc de treball adjudicat. 
El nomenament únicament té lloc previa superació del 
període de prova i la no superació comporta l’automàti-
ca exclusió de l’aspirant del procés selectiu amb perdua 
de tots els drets i expectatives.

2. Per a l’ingrés en cossos i escales del grup de classifi-
cació A, subgrups A1 i A2, dels cossos d’administració 
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Capítol III. Òrgans de selecció i reclutament

Article 30. Composició dels òrgans de selecció i 
reclutament

1. Les persones que formin part dels òrgans de selecció i 
reclutament han de tenir una titulació igual o superior a 
la del grup, categoria o lloc de treball objecte de la con-
vocatòria i un ampli coneixement de l’àrea professional 
pròpia dels llocs objecte de convocatòria i/o domini dels 
processos i tècniques selectives.

2. En la composició dels òrgans de selecció i recluta-
ment cal seguir el criteri de paritat entre dones i homes 
d’acord amb el previst en la legislació vigent.

3. En cap cas poden formar part dels òrgans de selecció 
i reclutament:

a) Les persones elegides o designades políticament.

b) El personal eventual.

c) El personal interí.

d) El personal laboral indefinit no fix o temporal.

e) Les persones que hagin preparat aspirants per ac-
cedir a l’ocupació pública durant els últims dos anys, 
a comptar des de la publicació de la corresponent con-
vocatòria.

f) Els membres dels sindicats, dels òrgans unitaris de 
representació del personal, d’associacions de funciona-
ris o de col·legis professionals, que actuïn en represen-
tació o per compte d’aquestes organitzacions o entitats, 
sens perjudici de les funcions que se’ls puguin atribuir 
relacionades amb la vigilància i el control del desenvo-
lupament del procés selectiu.

4. Dues terceres parts dels membres de qualsevol òrgan 
de selecció de les administracions públiques catalanes 
han de ser persones acreditades per l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya, designades entre funciona-
ris de carrera, personal estatutari o laboral fix.

5. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
d’acord amb el que es determini reglamentàriament 
amb la proposta previa de la Comissió de Coordinació 
de l’Ocupació Pública, ha d’establir el sistema d’acre-
ditació per poder formar part dels òrgans de selecció o 
reclutament i ha d’expedir certificacions d’idoneïtat a 
aquest efecte.

6. Les administracions públiques catalanes poden con-
figurar òrgans de selecció i reclutament de caràcter per-
manent i, a aquest efecte, poden atribuir temporalment 
als seus membres l’exercici exclusiu d’aquestes respon-
sabilitats i funcions. En aquest darrer cas els seus mem-
bres no tenen dret a la percepció d’assistències per la 
seva participació en òrgans de selecció i reclutament.

Article 31. Principis d’actuació i funcionament 
dels òrgans de selecció i reclutament

1. Els òrgans de selecció i reclutament actuen d’acord 
amb els principis d’objectivitat, imparcialitat, idoneïtat, 
especialització, professionalitat i són responsables de 
l’objectivitat del contingut de les proves i exercicis, del 

dels ens o entitats convocants. Així mateix, es podran 
publicar en els mitjans de comunicació social

4. Les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya han d’informar les persones demandants d’ocu-
pació sobre els processos selectius que convoquin les 
administracions públiques catalanes.

Article 28. Sistemes de selecció

1. Els sistemes selectius d’accés a la condició de funcio-
nari de carrera i personal laboral fix de les administra-
cions públiques catalanes són els d’oposició i concurs-
oposició. Aquest darrer és el sistema normal d’accés a 
l’ocupació pública. Excepcionalment es pot emprar el 
sistema de concurs de valoració de mèrits per a l’accés 
a la condició de personal laboral fix, sempre que es 
tracti de selecionar persones que disposin de titulació 
superior.

2. La selecció pel sistema d’oposició consisteix en la 
realització de les proves selectives exigides a la convo-
catòria a l’efecte de determinar un ordre de prelació de 
les persones aspirants.

3. La selecció pel sistema de concurs-oposició con-
sisteix en la realització, com a parts diferenciades del 
procediment selectiu, d’una fase d’oposició i una altra 
de concurs, en la qual es valoren els mèrits al·legats i 
acreditats pels aspirants d’acord amb el barem inclòs 
a la convocatòria. La superació de la fase de concurs, 
quan aquesta sigui anterior, en cap cas dispensa de la 
realització i superació de la fase d’oposició. Les convo-
catòries han de garantir el principi de proporcionalitat 
en la valoració dels mèrits en relació amb les proves 
que conformen la fase d’oposició, sense que en cap cas 
la puntuació de la fase de concurs pugui determinar 
el resultat del procés selectiu. La puntuació del mèrit 
relatiu als serveis prestats no pot suposar més del trenta 
per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt 
del concurs-oposició.

Article 29. Selecció d’empleats públics i Escola 
d’Administració Pública de Catalunya

1. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per 
encàrrec de les administracions públiques catalanes i 
prèvia subscripció del conveni corresponent, pot dur 
a terme convocatòries de processos selectius d’accés a 
l’ocupació pública catalana.

2. El Govern, mitjançant decret, ha de regular els crite-
ris i el procediment pel qual l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya ha d’acreditar l’homogeneïtat en 
el contingut de les proves d’accés i els instruments de 
selecció emprats, sens perjudici que l’Escola imparteixi, 
a aquests efectes, cursos formatius específics comple-
mentaris sobre els coneixements no acreditats.

3. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya pot 
subscriure convenis amb les administracions públiques 
catalanes per tal que, en nom de l’Escola, acreditin per-
sones i expedeixin certificacions d’idoneïtat per formar 
part dels òrgans de selecció i reclutament i per a l’exer-
cici de funcions supervisores dels períodes de prova.
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c) El personal funcionari del cos tècnic d’especialistes 
de la Generalitat s’integra en el cos tècnic especialista, 
grup de classificació C, subgrup C1.

d) El personal funcionari del cos auxiliar tècnic de la 
Generalitat s’integra en el cos tècnic auxiliar, grup de 
classificació C, subgrup C2.

3. Es reserva a la llei la creació de cossos i/o escales 
d’administració especial que hagin de classificar-se dins 
el grup B, així com els supòsits, requisits i condicions 
de les possibles integracions en aquest grup de classi-
ficació.

4. La Comissió de Coordinació de l’Ocupació Públi-
ca de Catalunya ha d’analitzar i proposar, si escau, la 
creació de cossos d’administració especial de les admi-
nistracions públiques catalanes per tal de fer possible 
la integració en aquests de les subescales i classes de 
l’escala d’administració especial de les administracions 
locals, les quals es continuen regint per l’estructura le-
galment vigent.

Segona. Creació del Cos d’Intervenció i Audito-
ria de la Generalitat de Catalunya

1. Es crea el Cos d’Intervenció i Auditoria de la Ge-
neralitat de Catalunya, pertanyent al grup A subgrup 
A1, dels previstos al Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Cata-
lunya en matèria de funció pública, amb dependència 
jeràrquica i funcional de la Intervenció General.

Correspon al personal funcionari del Cos d’Intervenció 
i Auditoria de la Generalitat, l’exercici de les funcions 
de control intern, control financer, control posterior i 
control de la gestió en l’àmbit econòmico-financer de 
la Generalitat de Catalunya així com la direcció, pla-
nificació i supervisió de la comptabilitat pública de la 
Generalitat de Catalunya i l’assessorament i l’assistència 
en les matèries que li són pròpies.

Correspon a l’Interventor/a General, d’acord amb el que 
s’estableixi reglamentàriament, configurar i assignar les 
destinacions dels membres de les escales del Cos d’In-
tervenció i Auditoria de la Generalitat de Catalunya.

El personal funcionari del Cos d’Intervenció i Auditoria 
de la Generalitat de Catalunya desenvolupa llurs funci-
ons en règim de dedicació exclusiva, amb incompatibi-
litat respecte a qualsevol altra activitat professional.

D’aquest règim s’exceptuen les activitats compatibles 
que estableix el capítol II de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, les de professor o pro-
fessora universitari associat a temps parcial i les tasques 
docents a temps parcial en l’àmbit privat.

2. Es creen, dins el Cos d’Intervenció i Auditoria de la 
Generalitat de Catalunya, l’Escala d’intervenció i audi-
toria i l’Escala tècnica de control i comptabilitat.

3. Són funcions pròpies de l’Escala d’intervenció i au-
ditoria les següents:

a) Fiscalitzar tots els actes administratius susceptibles 
de donar lloc al reconeixement i a la liquidació de drets 

compliment dels terminis establerts i, en general, de 
l’estricte compliment de les bases de la convocatòria.

2. Els membres dels òrgans de selecció i reclutament 
són responsables de la transparència de cada procedi-
ment i de la confidencialitat de les proves i exercicis.

3. Els òrgans de selecció de les administracions públi-
ques catalanes no poden proposar l’accés a la condició 
de funcionari a un nombre d’aprovats superior al de les 
places convocades. No obstant això i amb la finalitat 
d’assegurar la cobertura de les places convocades, quan 
es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats, 
l’òrgan convocant pot requerir de l’òrgan de selecció 
la relació complementària dels aspirants aprovats que 
segueixin als proposats, per al seu possible nomenament 
com a funcionaris de carrera.

Disposicions addicionals

Primera. Estructures corporatives i integracions

1. Cossos d’administració general de les administraci-
ons públiques catalanes:

a) El personal funcionari del cos superior d’administra-
ció de la Generalitat, de la subescala tècnica de l’escala 
d’administració general de l’Administració local i de 
l’escala tècnica d’administració i serveis de les univer-
sitats públiques catalanes, s’integra en el cos superior 
d’administració general, grup de classificació A, sub-
grup A1.

b) El personal funcionari del cos de gestió d’adminis-
tració de la Generalitat, de la subescala de gestió de 
l’escala d’administració general de l’Administració 
local i de l’escala de gestió d’administració i serveis 
de les universitats públiques catalanes, s’integra en el 
cos superior de gestió d’administració general, grup de 
classificació A, subgrup A2.

c) El personal funcionari del cos administratiu de la 
Generalitat, de la subescala administrativa de l’escala 
d’administració general de l’Administració local i de 
l’escala administrativa d’administració i serveis de les 
universitats públiques catalanes, s’integra en el cos de 
gestió administrativa, grup de classificació C, subgrup 
C1.

d) El personal funcionari del cos auxiliar d’administra-
ció de la Generalitat, de la subescala auxiliar de l’escala 
d’administració general de l’Administració local i de 
l’escala auxiliar administrativa d’administració i serveis 
de les universitats públiques catalanes, s’integra en el 
cos de gestió auxiliar, grup de classificació C, subgrup 
C2.

2. Cossos d’administració especial de la Generalitat de 
Catalunya:

a) El personal funcionari del cos de titulació superior 
de la Generalitat s’integra en el cos superior facultatiu, 
grup de classificació A, subgrup A1.

b) El personal funcionari del cos de diplomatura de la 
Generalitat s’integra en el cos facultatiu, grup de clas-
sificació A, subgrup A2.
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b) Fiscalitzar els expedients de contractació adminis-
trativa, subvencions, transferències i ajuts, amb l’abast 
que es determini reglamentàriament.

c) Fiscalitzar l’aplicació dels fons a justificar, tant els de 
caràcter esporàdic com renovables.

d) Fiscalitzar els expedients de reconeixement de drets 
amb l’abast que es determini reglamentàriament.

e) Realitzar les actuacions d’anàlisi i proposta dels ex-
pedients sotmesos a control posterior.

f) Realitzar la intervenció material de cabals.

g) Realitzar la gestió, anàlisi i proposta en les actuaci-
ons de control financer.

h) Realitzar la gestió, anàlisi i proposta en les actuaci-
ons de control de la gestió econòmica financera.

i) Realitzar les actuacions de gestió comptable en el 
marc de les competències de la Intervenció General.

j) Altres tasques derivades o relacionades amb les fun-
cions anteriors.

5. Especialitats en l’accés al Cos d’Intervenció i Audi-
toria de la Generalitat de Catalunya

L’accés a les escales Cos d’Intervenció i Auditoria de 
la Generalitat de Catalunya, ja sigui pel torn lliure com 
pel torn de promoció interna, es realitza mitjançant el 
sistema selectiu de concurs-oposició, amb inclusió de 
les proves teòriques i pràctiques establertes a la con-
vocatòria, i es completa amb la superació d’un curs de 
formació que tindrà caràcter selectiu.

Com a mínim, la meitat de places que es convoquin pel 
torn de promoció interna per a l’accés a l’Escala d’inter-
venció i auditoria s’han de reservar per a la seva provisió 
entre el personal que acrediti una antiguitat mínima de 
tres anys com a funcionari de carrera de l’Escala tècnica 
de control i comptabilitat. Els processos selectius d’ac-
cés per aquest torn de promoció interna han d’establir 
exempcions en la realització de determinades proves o 
exercicis o bé en l’avaluació de la part del temari que 
es consideri superada.

Reglamentàriament s’ha d’establir el contingut i la du-
rada de les proves selectives i els cursos selectius de 
formació, el contingut del temari que ha de regir la fase 
d’oposició i les regles sobre composició i sistema de 
designació dels tribunals qualificadors.

6. El personal funcionari de carrera que, en el moment 
d’entrar en vigor aquesta Llei, pertanyi al Cos d’Inter-
venció de la Generalitat de Catalunya, s’integra automà-
ticament en Escala d’intervenció i auditoria del Cos d’In-
tervenció i Auditoria de la Generalitat de Catalunya

El personal funcionari de carrera que, en el moment 
d’entrar en vigor aquesta Llei, pertanyi al Cos superior 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i acre-
diti haver prestat serveis amb caràcter definitiu durant 
dos anys com a mínim en llocs de treball adscrits a la 
Intervenció General pot integrar-se a l’Escala tècnica de 
control i comptabilitat del Cos d’Intervenció i Auditoria 
de la Generalitat de Catalunya, prèvia superació d’un 
curs selectiu específic de formació que es regula per 

i obligacions de contingut econòmic, o que tinguin re-
percussió financera o patrimonial en els casos establerts 
per les disposicions vigents, i intervenir els ingressos i 
els pagaments que en derivin.

b) Intervenir i comprovar la inversió dels cabals pú-
blics.

c) Presenciar i intervenir el moviment de cabals, d’ar-
ticles i d’efectes en els establiments fabrils, els magat-
zems i les caixes, i comprovar les dotacions de personal, 
les existències en metàl·lic, els efectes, els articles i els 
materials.

d) Assistir a les licitacions que es facin a la contractació 
d’obres, la gestió de serveis públics, els subministra-
ments, els arrendaments i l’adquisició i l’alienació de 
béns.

e) Promoure i interposar, en nom i en interès de la Hi-
senda de la Generalitat, els recursos que corresponguin, 
d’acord amb les disposicions corresponents.

f) Dirigir la comptabilitat de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.

g) Examinar, preparar i conformar els comptes comp-
tables que els òrgans de l’Administració hagin de retre 
als òrgans de control extern.

h) Informar els expedients de modificació de crèdits.

i) Exercir, en relació amb la comptabilitat de les empre-
ses públiques, les facultats establertes per l’article 79 de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

j) Exercir el control financer de l’Administració de la 
Generalitat.

k) Dirigir i, si s’escau, realitzar les auditories a què es 
refereix l’article 75 de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya.

l) Emetre els informes que requereixin els Departa-
ments, els organismes autònoms i altres ens relacionats 
amb l’activitat financera de la respectiva competència 
d’aquells.

m) Exercir el control d’eficàcia, mitjançant l’anàlisi del 
cost de funcionament i del rendiment o la utilitat dels 
serveis o les inversions respectius, i del compliment dels 
programes corresponents.

n) Exercir el control, el seguiment i l’avaluació de la 
gestió en l’àmbit econòmic i financer, mitjançant audi-
tories de gestió i informes i anàlisi globals o específics 
sobre resultats, riscs, organització, procediments, sis-
temes i programes.

o) Altres tasques derivades o relacionades amb les fun-
cions anteriors.

4. Són funcions pròpies de l’Escala tècnica de control i 
comptabilitat les següents:

a) Fiscalitzar els actes de fiscalització posteriors al de 
la fiscalització prèvia de les despeses materials no in-
ventariable, així com els de caràcter periòdic i els de 
tracte successiu.
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b) Els municipis amb una població de dret inferior a deu 
mil habitants no estan obligats a complir el percentatge 
mínim del quinze per cent dels llocs de treball oberts 
a la mobilitat interadministrativa a que fa referència 
l’article 7.5 d’aquesta Llei.

Cinquena. Mesures en cas de violència masclis-
ta i de prevenció i actuació en cas d’assetjament 
laboral, sexual i per raó de sexe o orientació 
sexual

1. Les dones en situació de violència masclista tenen 
dret a sol·licitar el canvi de lloc de treball dins la ma-
teixa localitat, o bé el trasllat a la localitat on hagin de 
residir. A aquests efectes, l’Administració ha d’oferir 
una comissió de serveis forçosa, que pot tenir caràcter 
indefinit mentre es mantigui la situació que la originà, 
en un lloc de treball de característiques similars garan-
tint, en qualsevol cas, que no hi hagi pèrdua retributi-
va. No obstant això, mitjançant conveni i en el marc 
de la Comissió de Coordinació de l’Ocupació Pública 
Catalana, s’ha de garantir la protecció de les dones en 
situació de violència masclista en l’àmbit de la mobilitat 
interadministrativa

2. En el marc dels convenis i acords negociats amb els 
agents socials, s’han d’aprovar protocols específics de 
prevenció, reparació i sanció de l’assetjament laboral, 
sexual i per raó de sexe o orientació sexual.

3. Les administracions públiques catalanes han d’adop-
tar mesures de sensibilització i prevenció en matèria 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, 
i dur a terme actuacions específiques de prevenció de la 
violència masclista en l’àmbit laboral.

4. La situació de violència masclista s’acredita pels 
mitjans de prova a què fa referència l’article 33.1 i les 
lletres a), b) i c) de l’article 33.2 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

5. En les actuacions i procediments relatius a les mesures 
establertes en aquestes matèries s’ha de vetllar especial-
ment per la intimitat de les víctimes, concretament, s’ha 
de garantir la protecció de les seves dades personals. 
El personal al servei de les administracions públiques 
catalanes està obligat a guardar confidencialitat sobre 
les circumstàncies personals de les dones que es trobin 
o hagin estat en situació de violència masclista.

Sisena. Regulació de la modalitat de teletreball

1. Les administracions públiques catalanes poden im-
pulsar la prestació de serveis en la modalitat de tele-
treball, de caràcter voluntari, entesa com una forma 
d’organització del temps de treball que, sense detriment 
de la prestació del servei públic, ha de permetre més 
flexibilitat horària sobre un percentatge de la jornada 
laboral per determinats llocs de treball. En el marc de 
les corresponents regulacions poden determinar els re-
quisits i condicions per realitzar mitjançant la modalitat 
de teletreball la part de la jornada de treball que no ha 
estat reduïda com a conseqüència del gaudiment de les 
reduccions que comporten disminució de retribucions i 
derivin de la conciliació de la vida personal i laboral.

Ordre del conseller d’Economia i Finances. El perso-
nal que s’integri en l’esmentada escala resta en situació 
d’excedència voluntària per incompatibilitats respecte 
del cos d’origen.

El personal funcionari que s’integri en les noves escales 
continua en el lloc de treball que ocupava abans de la 
integració, en el cas de trobar-se en servei actiu, o bé 
roman en la mateixa situació administrativa en què es 
trobava en el cos d’origen.

Al personal funcionari que s’integri a l’Escala tècnica 
de control i comptabilitat del Cos d’Intervenció i Audi-
toria de la Generalitat de Catalunya se li computen els 
serveis prestats en llocs de treball adscrits a la Inter-
venció General a efectes d’acreditar l’antiguitat mínima 
exigida per participar pel torn de promoció interna a què 
fa referència aquesta disposició addicional.

Tercera. Titulacions acadèmiques i promoció in-
terna

1. Addicionalment al que disposa l’article 13.3 d’aquesta 
Llei i sens perjudici que es pugui requerir la possessió 
d’un títol específic entre els esmentats o que sigui neces-
sari posseir un títol concret que habiliti per a l’exercici 
d’una professió regulada, també són admesos els títols 
oficials següents:

a) Per l’accés a cossos i escales del grup A, subgrup A1: 
títol de llicenciat, d’enginyer o d’arquitecte.

b) Per l’accés a cossos i escales del grup A, subgrup A2: 
títol de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.

2. Sempre que no s’exigeixi un títol específic, poden 
participar en les convocatòries d’accés a cossos i esca-
les del subgrup A2 les persones que hagin superat tres 
cursos de llicenciatura, arquitectura o enginyeria. Així 
mateix, en l’accés mitjançant promoció interna des de 
cossos i escales del subgrup C2 a cossos i escales del 
subgrup C1, la titulació de batxiller, tècnic o equivalent 
es pot suplir per una antiguitat de deu anys en un cos o 
escala del subgrup C2 o de cinc anys més la superació 
d’un curs de formació al qual s’ha d’accedir mitjançant 
criteris objectius.

3. Es garanteix la promoció interna del personal funci-
onari del cos de gestió administrativa, grup de classifi-
cació C, subgrup C1, al cos superior de gestió d’admi-
nistració general, grup de classificació A, subgrup A2.

Quarta. Particularitats dels municipis de dimen-
sions reduïdes

Es reconeixen les particularitats en matèria d’ocupació 
pública dels municipis de dimensions reduïdes d’acord 
amb el següent:

a) Els municipis amb una població de dret inferior a 
cinc mil habitants no estan obligats a aprovar una re-
lació de llocs de treball i és suficient que comptin amb 
un instrument de gestió de llocs de treball que con-
tingui, com a mínim i respecte de cada lloc de treball 
de caràcter estructural, la seva denominació, el grup 
de classificació, el cos, escala o categoria d’adscripció, 
el contingut funcional, el sistema de provisió, el nivell 
retributiu i els requisits per a la seva ocupació.
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nistrativa amb la resta d’administracions públiques de 
l’Estat espanyol.

Novena. Competències en matèria d’ordenació a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya

1. En l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
els àmbits funcionals es regulen per decret i, si així es 
preveu, la creació, modificació i supressió pot tenir lloc 
mitjançant acord del Govern.

2. Els instruments de gestió de llocs de treball de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya són elaborats 
pel departament, àrea o centre de gestió corresponent i 
aprovats pel departament competent en matèria d’ocu-
pació pública.

3. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya tenen la consideració de llocs de treball de co-
mandament aquells als quals els correspon la titularitat 
dels òrgans actius esmentats a la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tant 
si es justifiquen per l’existència d’un nombre suficient-
ment significatiu de llocs jeràrquicament dependents 
com si ho fan per la tipologia de funcions atribuïdes.

Desena. Especialitats en matèria d’ordenació i 
selecció a les administracions locals catalanes

1. Les administracions locals catalanes poden configu-
rar els instruments tècnics d’ordenació dels seus llocs de 
treball amb el contingut mínim establert a la normativa 
bàsica d’aplicació, els quals desplegen els efectes propis 
de les relacions de llocs de treball.

2. Les administracions locals catalanes apliquen potes-
tativament les previsions contingudes a l’article 26.

Onzena. Plans d’igualtat

1. Les administracions públiques catalanes han d’elabo-
rar plans d’igualtat que contindran mesures adreçades a 
evitar la discriminació laboral entre dones i homes així 
com a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats. Els 
plans d’igualtat s’han d’aprovar en el termini de dos 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha 
d’establir una guia metodologia de referència per a 
l’elaboració de plans d’igualtat, a l’efecte de garantir la 
transversalitat de les mesures establertes.

Dotzena. Comissió de Coordinació de l’Ocupació 
Pública

1. Es crea la Comissió de Coordinació de l’Ocupació 
Pública Catalana com a òrgan tècnic col·legiat d’informe 
i proposta sobre les qüestions comunes que en matèria 
d’ocupació pública afecten les diferents administracions 
públiques catalanes.

2. Sens perjudici de les competències que en matèria de 
consulta, informe, proposta i participació del personal té 
atribuïdes el Consell Català de la Funció Pública, la Co-
missió de Coordinació de l’Ocupació Pública Catalana 
pot formular les propostes que consideri necessàries per 
a la millora i optimització de la gestió i la coordinació 

2. El Govern, en el termini de dotze mesos des de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, ha d’elaborar un decret 
que reguli la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball a l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

Setena. Mesures de flexibilitat en la gestió del 
temps de treball

1. Les administracions públiques poden establir mesu-
res de flexibilitat en la gestió del temps de treball que 
comportin la racionalització de la jornada i els horaris, 
com ara l’establiment de franges horàries de permanèn-
cia obligatòria, flexibles i/o recuperables, la negociació 
d’horaris individuals en determinats supòsits, la crea-
ció de bosses d’hores en els col·lectius més afectats per 
fluctuacions en la prestació del servei, o l’anualització 
de la jornada.

2. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar un decret que 
reguli la jornada i horaris de treball a l’Administració 
de la Generalitat amb l’objectiu d’establir uns horaris 
més flexibles, sense detriment de la prestació dels ser-
veis públics. En aquesta regulació s’ha d’incorporar una 
limitació dels horaris de permanència en els centres de 
treball dintre de determinades franges horàries, sempre 
que les condicions de prestació dels serveis públics ho 
facin possible, per tal de racionalitzar les jornades de 
treball i contribuir a la reducció de l’impacte ambiental 
derivat del manteniment dels centres de treball oberts 
fora dels horaris habituals.

Vuitena. Mobilitat interadministrativa

1. Amb caràcter general, la mobilitat del personal entre 
administracions públiques opera mitjançant els sistemes 
de provisió de llocs de treball. En els processos de pro-
visió pel sistema de concurs de llocs de treball oberts a 
la mobilitat interadministrativa, l’Administració pública 
convocant pot preveure en la corresponent convocatòria 
que es pugui fer ús de proves de coneixements, memòri-
es o entrevistes, que han de ser realitzades a tots els em-
pleats públics que hi participin, a efectes de comprovar 
la idoneïtat dels candidats i observar la seva adequació 
als llocs de treball objecte de convocatòria. Aquestes 
proves, entrevistes o memòries en cap cas no poden 
suposar més del trenta per cent de la puntuació global.

2. El personal funcionari de carrera que passi a prestar 
serveis en una altra administració pública com a conse-
qüència de la mobilitat interadministrativa mitjançant els 
procediments de provisió de llocs de treball de concurs 
o de lliure designació, queda en la seva administració 
d’origen en situació de serveis en altres administracions 
públiques. En els supòsits de cessament o supressió del 
lloc de treball, roman en l’administració de destinació, 
la qual ha d’assignar-los un lloc de treball d’acord amb 
el sistema vigent de garanties retributives.

3. Posteriorment a l’estudi i la fixació dels requisits i 
criteris d’homologació necessaris, la Comissió de Co-
ordinació de l’Ocupació Pública pot proposar als òrgans 
de govern de les administracions públiques catalanes 
la signatura de convenis marc de mobilitat interadmi-
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fotocopiadores, escàners i similars, i en general totes les 
tasques de suport similars a les anteriors. El personal 
d’aquesta agrupació de funcionaris té garantida la mo-
bilitat i pot promocionar-se, sempre que compleixi els 
requisits generals per a la promoció interna, al cos de 
gestió auxiliar, grup de classificació C, subgrup C2.

2. Fins que no es desenvolupi de manera completa l’or-
denació dels cossos d’administració especial i, si escau, 
escales, i/o es creïn els corresponents àmbits funcionals 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les 
actuals especialitats dels cossos especials mantenen la 
seva vigència i funcionalitats.

3. La referència de l’article 16.2 al cos de subinspecció 
de Seguretat i Salut en el Treball resta condicionada a 
l’aprovació de la corresponent Llei sectorial de creació 
del cos.

Segona. Obertura gradual de la mobilitat a les 
relacions de llocs de treball

Les administracions públiques catalanes han d’obrir 
gradualment les seves relacions de llocs de treball a 
empleats públics de qualsevol administració pública 
catalana de tal manera que el percentatge del quinze per 
cent esmentat en l’article 7.5 s’assoleixi un cop trans-
correguts quatre anys des de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei.

Tercera. Exempció del requisit de la nacionalitat 
per a l’accés a la condició de funcionari

Les administracions públiques catalanes poden eximir 
del requisit de la nacionalitat per a l’accés a la condició 
de personal funcionari a què fa referència l’article 20.1 
a) d’aquesta Llei, per raons d’interès general i durant un 
període de deu anys des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, en els àmbits sectorials següents:

a) Ensenyament artístic i musical.

b) Informàtica, telecomunicacions i noves tecnologies 
de la informació i de les comunicacions.

c) Àmbit d’execució penal..

d) Sanitat.

e) Assistència social.

f) Seguretat pública.

Quarta. Persones amb discapacitat: percentatge 
d’efectius sobre el total

Les administracions públiques catalanes i la resta d’en-
titats del sector públic han d’assolir de manera progres-
siva i en el termini màxim de cinc anys, l’índex del 
3% dels efectius totals amb persones amb discapacitat, 
incloent-hi l’ocupació temporal.

Cinquena. Ordenació corporativa del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut

Mentre no es reguli, mitjançant una llei específica sec-
torial, l’estatut del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut, aquest s’ordena i estructura en els termes 
previstos al Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de 

de l’ocupació pública catalana. Igualment, la Comissió 
té encomanades les funcions que li atorgui la normativa 
vigent.

3. La composició de la Comissió és de naturalesa tèc-
nica, i s’integra per persones expertes que representin 
les diferents administracions públiques catalanes. El 
Govern ha de designar els seus membres, quatre a pro-
posta del departament competent en matèria d’ocupació 
pública, quatre a proposta de les entitats associatives 
dels ens locals, i dos a proposta de la Junta del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. La presidència l’ostenta 
un dels membres designats a proposta del departament 
competent en matèria d’ocupació pública.

4. La Comissió ha d’elaborar la seva normativa d’or-
ganització i de funcionament i pot constituir grups de 
treball específics en els casos en què ho consideri con-
venient i en els quals poden participar altres experts per 
raó de la matèria.

Tretzena. Assistència tècnica i cooperació amb 
els ens locals

Les diputacions provincials o, si escau, les vegueries, 
han de prestar l’assistència tècnica i la cooperació ne-
cessàries a les administracions locals per dur a terme les 
activitats de planificació així com l’adequada implan-
tació dels registres de personal en les administracions 
locals catalanes.

Catorzena. Creació d’un òrgan de mediació per a 
la solució extrajudicial dels conflictes

El Govern, amb la proposta previa de la Comissió de 
Coordinació de l’Ocupació Pública Catalana i amb 
l’acord previ amb les organitzacions sindicals més 
representatives, ha de crear un òrgan de mediació i/o 
arbitratge per a la solució extrajudicial de conflictes col-
lectius en el si de les administracions públiques cata-
lanes i al qual es pot acudir en els diferents processos 
de negociació col·lectiva o en l’aplicació i interpretació 
dels diferents pactes i acords subscrits.

Quinzena. Desplegament de la selecció i reclu-
tament

El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar un decret regula-
dor del reclutament i la selecció a l’Administració de 
la Generalitat.

Disposicions transitòries

Primera. Ordenació corporativa

1. El personal funcionari que pertanyia al cos subaltern 
d’administració de la Generalitat conforma l’agrupació 
de funcionaris de suport administratiu, la qual es decla-
ra a extingir. Correspon a aquesta agrupació de funci-
onaris l’exercici de les funcions de vigilància de locals, 
control d’accés a les oficines públiques, informació al 
públic i, si s’escau, informació i atenció als alumnes 
dels centres educatius, custòdia de material, mobiliari 
i instal·lacions, utilització de màquines reproductores, 
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de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, amb el text següent:

«e) Dos representants de les universitats públiques cata-
lanes designats per la Junta del Consell Interuniversitari 
de Catalunya.»

2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 38 del Decret 
legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública, amb el text següent:

«3. El personal funcionari pot sol·licitar el perllonga-
ment de la permanència en el servei actiu fins, com 
a màxim, els setanta anys d’edat. L’òrgan competent 
per declarar les jubilacions ha de resoldre de manera 
expressa i motivada l’atorgament o la denegació del 
perllongament amb la valoració prèvia de l’aptitud per 
a l’acompliment de les tasques i funcions pròpies de 
lloc de treball que s’ocupa, la conducta professional, el 
rendiment i/o l’assoliment d’objectius i les circumstàn-
cies derivades de la planificació i racionalització dels 
recursos humans. L’atorgament del perllongament pot 
esser objecte de revisió sempre que es modifiquin les 
circumstàncies per les quals es va resoldre l’atorga-
ment.»

3. Es modifica l’article 96.2 del Text únic de la Llei de 
la funció pública de l’Administració de la Generalitat, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
que queda redactat de la manera següent:

«2. Es poden disposar de nou dies de permís l’any, com 
a màxim, per a assumptes personals sense justificació. 
La durada del permís és proporcional quan el temps 
treballat sigui inferior a l’any o en els casos de reducció 
de jornada. La concessió d’aquests dies de permís està 
subordinada a les necessitats del servei i en tots els ca-
sos cal garantir que la mateixa unitat on es presten els 
serveis assumeix sense perjudici per a terceres persones 
o per a la mateixa organització les tasques de la persona 
a la qual es concedeix el permís. Addicionalment, es 
poden disposar de dos dies d’assumptes personals en 
complir el sisè trienni, que s’incrementaran a partir del 
vuitè en un dia addicional per cada trienni complert.»

4. S’afegeix una nova lletra, la v), a l’article 116 del Text 
únic de la Llei de la funció pública de l’Administració 
de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, amb el text següent:

«v) La realització de conductes aïllades d’assetjament 
laboral, com l’abús de condicions laborals, l’abús emo-
cional, el descrèdit professional o la degradació del rol 
laboral.»

5. Es modifica la lletra b) de l’article 115 del Text únic 
de la Llei de la funció pública de l’Administració de la 
Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

«b) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’ori-
gen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, 
edat, sexe o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de 
naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o cir-
cumstància personal o social, així com la persecució 
laboral, per raó d’origen racial o ètnic, religió o con-

Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut, subscrit el 29 
de març de 2007.

Sisena. Extinció dels llocs de treball amb doble 
grup o subgrup d’adscripció

1. Es declaren a extingir els llocs de treball que poden 
ser objecte de provisió per personal pertanyent a cossos, 
escales o categories professionals de diferents grups o 
subgrups de classificació. El personal que a l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei els ocupi amb caràcter definitiu pot 
seguir ocupant-los.

2. En l’àmbit de l’execució penal, s’autoritza el conseller 
o consellera de Justícia a convocar, en el termini de dos 
anys, processos selectius especials de promoció interna 
pel sistema de concurs-oposició dels cossos i escales 
que a aquest efecte determini el Govern de la Genera-
litat amb la finalitat de facilitar la promoció interna del 
personal funcionari afectat per aquesta disposició.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les disposicions següents:

1. Del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública, els articles 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 32; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 68; 69; 71; 73; 
125; disposicions addicionals sisena, setena, vuitena, 
novena, desena, vint-i-tresena i vint-i-quatrena, i dispo-
sicions transitòries desena, dotzena i tretzena.

2. Del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, els articles següents: 284; 285; 286; 
287; 288; 289; 290; 291; 292; 293 i 295.

3. La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de 
funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

4. L’article 15 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesu-
res de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
del personal al servei de les administracions publiques 
catalanes.

5. La Secció Primera del Capítol III del Títol II de la 
Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives.

6. L’article 6 de la Llei 16/1984, de 20 de març, de l’es-
tatut de la funció interventora.

7. Totes les normes d’igual o inferior rang que contra-
diguin o s’oposin al previst en aquesta Llei.

Disposicions modificatives

Primera. Modificació del Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, en matèria de funció pública

1. S’afegeix una nova lletra, la e), a l’article 8.1 del text 
únic de la Llei de la funció pública de l’Administració 
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2. En el cas de filiació biològica, el període de permís 
pot començar abans o immediatament després del part. 
Les sis primeres setmanes posteriors al part són de des-
cans obligatori per a la mare.

3. En els casos de part prematur i en aquells en què, per 
qualsevol altra causa, el nounat hagi de quedar hospi-
talitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia 
tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un 
màxim de tretze setmanes addicionals.

4. En el cas d’adopció o acolliment, el període de per-
mís per maternitat computa, a elecció del funcionari 
o funcionaria, a partir de la decisió administrativa o 
judicial d’acolliment o a partir de la resolució judicial 
per la qual es constitueix l’adopció. Si es tracta d’una 
adopció internacional, el permís pot començar fins a 
sis setmanes abans.

5. L’acolliment simple de durada no inferior a un any 
dóna dret, sempre que es compleixin els requisits esta-
blerts a la normativa vigent, al gaudiment del permís 
per maternitat. No obstant això, un mateix menor no pot 
donar dret a més d’un permís per maternitat.

6. Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors 
al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o 
acolliment internacional, és té dret, a més, a un permís 
de fins a dos mesos de durada, amb percepció durant 
aquest període exclusivament de les retribucions bàsi-
ques.

7. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho 
pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda. 
La manera en què es distribueix el temps de permís 
requereix l’acord previ entre la persona interessada i 
l’òrgan competent per a la concessió del permís. En el 
cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís 
a temps parcial només a partir de la sisena setmana pos-
terior al part. El permís per maternitat a temps parcial 
és incompatible amb el permís per lactància i amb la 
reducció de jornada per guarda legal.

8. El progenitor que gaudeix del permís per maternitat 
pot optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part 
determinada i ininterrompuda d’aquest permís. El per-
mís es distribueix a opció del progenitor que gaudeix de 
la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir 
de la compartició del permís d’una manera simultània o 
successiva, sense superar les setze setmanes o el temps 
que correspongui en els casos de durada ampliada. En 
el cas de la filiació biològica, si s’opta per gaudir de la 
segona part del permís successivament al de la mare, 
només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior 
al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva 
aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no 
comporti un risc per a la seva salut.

9. En cas de cessió del permís per maternitat a l’altre 
progenitor, aquest pot seguir gaudint del permís de ma-
ternitat inicialment cedit encara que en el moment pre-
vist per a la reincorporació de la mare al treball aquesta 
es trobi en situació d’incapacitat temporal.

10. La cessió del permís pot ser revocada en qualsevol 
moment si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació 
d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’acci-

viccions, discapacitat, edat, sexual, per raó de sexe o 
orientació sexual o moral.»

Segona. Modificació de la Llei 8/2006, de 5 de ju-
liol, de mesures de conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral del personal al servei de 
les administracions publiques catalanes

1. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 2 de la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei 
de les administracions publiques catalanes, amb el text 
següent:

«5. Reglamentàriament, les administracions públiques 
poden determinar les modulacions i limitacions a l’exer-
cici de les mesures de conciliació per al personal interí 
el període de prestació de serveis del qual no excedeixi 
els sis mesos complets i consecutius.»

2. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 4 de la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei 
de les administracions publiques catalanes, amb el text 
següent:

«4. En el supòsit que es compacti la reducció de jornada 
amb la totalitat de la retribució en els termes establerts a 
l’article 24 d’aquesta Llei, la finalització o suspensió de 
la vinculació del personal que l’hagi gaudit comporta, si 
s’escau, el reintegrament de les retribucions percebudes 
de forma anticipada.»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 8/2006, 
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida per-
sonal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions publiques catalanes, que queda redactat 
de la manera següent:

«2. El període d’excedència computa als efectes de reco-
neixement de triennis, de consolidació del grau personal 
i del sistema de previsió o drets passius i comporta la 
reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens 
perjudici que es pugui ampliar aquest termini fins a un 
total de divuit mesos com a màxim, d’acord amb el que 
disposa la normativa sobre violència masclista. Durant 
els dos primers mesos d’aquesta excedència, es té dret a 
percebre les retribucions íntegres i, si s’escau, les pres-
tacions familiars per filla o fill a càrrec.»

4. Es modifica l’article 11 de la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les adminis-
tracions publiques catalanes, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 11. Permís per maternitat

1. El permís per maternitat té una durada de setze set-
manes ininterrompudes. Aquest permís s’amplia dues 
setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per 
cada fill o filla a partir del segon, en els supòsits de part, 
acolliment o adopció múltiple, i en pot gaudir qualse-
vol dels dos progenitors. L’altre progenitor, sempre que 
tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el 
permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas 
de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas 
de guarda legal exclusiva.
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possibilitats organitzatives dels centres de treball, ga-
ranteixin el dret a la no discriminació de les empleades 
o empleats.»

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

Es modifica l’article 283 del Text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que queda redactat de 
la manera següent:

«En les administracions locals, l’aprovació de l’instru-
ment complementari és competència de l’alcalde o, en 
el cas de delegació d’aquesta competència, correspon a 
un regidor. En els municipis de gran població l’aprova-
ció de l’instrument complementari és competència de la 
Junta de Govern Local, que pot delegar la competència 
en els membres de la Junta de Govern o en el personal 
directiu. En el municipi de Barcelona aquesta compe-
tència l’exerceixen els òrgans competents d’acord amb 
el seu règim especial.»

Disposicions finals

Primera. Relacions de llocs de treball

Les administracions públiques catalanes han d’aprovar 
les seves relacions de llocs de treball, així com, en el 
seu cas, els instruments de gestió que es preveuen en 
aquesta Llei, en el termini de vint-i-quatre mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor dels sistemes d’acre-
ditació de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya

Fins que no hagin transcorregut dos any des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, no s’ha d’exigir l’acreditació 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en 
la designació de membres dels òrgans de selecció i la 
supervisió del període de prova a què fan referència els 
articles 26.3 i 30.4 d’aquesta Llei.

Tercera. Habilitació per al desplegament

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament d’aquesta Llei.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de Llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública.

2. Avantprojecte inicial de Llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública. 

3. Avantprojecte inicial de Llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública (sotmès a informació pública).

4. Avantprojecte inicial de Llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública (sotmès a informe de la Comissió 
de Govern Local).

dent, o també l’abandonament de la família, la violència 
o altres causes equivalents, llevat que aquests tres dar-
rers casos siguin imputables al cedent.

11. Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en 
els cursos de formació que convoqui l’Administració.»

5. Es modifica l’article 21 de la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les adminis-
tracions publiques catalanes, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 21. Permisos per situacions de violència de 
gènere

1. Les dones en situació de violència de gènere que, 
per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball 
tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin 
justificades d’acord amb el que determini la normati-
va vigent. Quan les faltes d’assistència siguin totals i 
superin les quatre setmanes cal sol·licitar l’excedència 
voluntària per violència de gènere regulada a l’article 
7 d’aquesta Llei.

2. Així mateix, aquestes persones tenen dret a les hores 
de flexibilitat horària o a la reordenació del temps de 
treball que, d’acord amb cada situació concreta, siguin 
necessàries per a la seva protecció o assistència soci-
al.».

6. Es modifica l’article 24.2 de la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les adminis-
tracions publiques catalanes, que queda redactat de la 
manera següent:

«2. La reducció de jornada regulada per aquest article 
té una durada màxima d’un any a partir del finiment del 
permís per maternitat o de la setzena setmana posterior 
al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficià-
ria ha gaudit del permís per paternitat immediatament 
després del finiment del permís per maternitat, la du-
rada de la reducció computa de manera consecutiva a 
partir del finiment d’aquest permís. En cas que la per-
sona beneficiària hagi gaudit del permís de paternitat 
durant el període comprès des del finiment del permís 
per naixement del fill o filla, des de la resolució judi-
cial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la 
decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que 
fineixi el permís per maternitat, la durada de la reducció 
de jornada amb la totalitat de la retribució computa de 
manera consecutiva a partir del finiment del permís per 
maternitat».

7. Es modifica la disposició addicional segona de la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei 
de les administracions publiques catalanes, que queda 
redactada de la manera següent:

«Segona. Mesures alternatives

Quan les condicions del lloc de treball, del règim horari 
o torns de treball o de la prestació del servei públic 
impedeixin el gaudiment de les mesures sobre conci-
liació, les administracions públiques catalanes han de 
disposar de mesures alternatives que, en el marc de les 
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla-
nificació
Tram. 20200044/08

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Mixt (reg. 64494 i 64545).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2010 al 20.01.2010).

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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. 20200046/08

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64545).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

5. Acord de Govern d’aprovació de la Memòria prèvia 
de l’Avantprojecte de llei de mesures en matèria d’ocu-
pació pública.

6. Memòria justificativa de la disposició.

7. Memòria econòmica i memòria econòmica comple-
mentària.

8. Llistat de disposicions afectades i taula de vigències.

9. Tràmit d’informació pública.

10. Certificat de la Comissió de Govern Local.

11.Certificat de compliment del tràmit sindical.

12. Al·legacions (organismes i altres departaments).

13. Sol·licitud d’informe interdepartamental d’impacte 
de gènere de l’Institut Català de les Dones.

14. Sol·licitud d’informe al Consell de Treball Econòmic 
i Social.

15. Informe de la Direcció General de la Funció Pública.

16. Informe de la Direcció General de Modernització 
de l’Administració.

17. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

18. Informes jurídics de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques.

19. Certificat del Consell Tècnic.

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. 64636).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 21.01.10 al 27.01.10).

Finiment del termini: 28.01.10; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.
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Proposició	de	llei	de	regulació	de	les	
festes	tradicionals	amb	bous
Tram. 20200079/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64544).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.01.2010 al 27.01.2010).

Finiment del termini: 28.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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

3.10.10. CONTROL DELS DECRETS LLEI

Control	del	Decret	llei	1/2010,	del	12	de	
gener,	de	modificació	de	la	Llei	10/1997,	
de	3	de	juliol,	de	la	renda	mínima	d’in-
serció
Tram. 20300004/08

Decret llei dictat pel Govern de la Gene
ralitat
Reg. 64622 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 19.01.2010

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 
dia 19 de gener de 2010, ha pres coneixement del Decret 
llei 1/2010, del 12 de gener, de modificació de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, 
publicat al DOGC núm. 5547, i ha manifestat que el ter-
mini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel pro-
cediment que estableix l’article 136 del Reglament del 
Parlament s’inicia el dia 19 de gener de 2010.

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 de la consellera de Treball s’aprova el Pro-
jecte de Decret llei de modificació de la Llei 10/1997, de 
3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.»

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. 20200050/08

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64546).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposició	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	18/2003,	del	4	de	juliol,	de	suport	a	
les	famílies
Tram. 20200077/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64544).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposició	de	llei	d’addició	de	l’apartat	
5	de	l’article	26	de	la	Llei	2/2009,	del	12	
de	febrer,	del	Consell	de	Garanties	Es-
tatutàries
Tram. 20200078/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64544).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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actualment es troben sense ingressos perquè no tenen 
una ocupació i perquè han finalitzat la percepció de 
prestacions o no en tenen dret, tant en la seva modalitat 
contributiva com assistencial, estiguin el menor nombre 
de mesos possibles sense percebre cap tipus d’ingrés, 
facilitant-los el seu ingrés a l’RMI.

D’altra banda, i atès que es preveu que serà durant el 
primer semestre de 2010 quan hi haurà la punta més 
elevada de famílies que no disposaran de cap de les 
prestacions públiques de la modalitat contributiva i/o 
assistencial, es modifica també, de manera transitòria, 
el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració, 
passant de sis a quatre mesos per a les noves sol·licituds 
que es presentin a partir de l’1 de juny de 2010, inicial-
ment, per un període d’un any.

D’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Ge-
neralitat i del Govern, en relació amb el que determina 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, aquesta disposició 
adopta la forma de Decret llei atesa l’extraordinària i 
urgent necessitat de reforçar la renda mínima d’inserció, 
degut a la situació de crisi econòmica que ha produït un 
efecte directe sobre el treball, i que afecta les llars i les 
poblacions més vulnerables. Aquesta situació de manca 
d’ocupació obliga a adoptar mesures extraordinàries i 
urgents per tal de pal·liar els menors nivells de renda de 
les unitats familiars, en les quals totes les persones es 
troben en situació d’atur.

La concurrència d’aquestes situacions agreujades amb 
l’actual moment de crisi econòmica justifica la necessi-
tat extraordinària i urgent d’aquest Decret llei, d’acord 
amb el que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 
64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del consellera 
de Treball i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Modificació de l’article 6.1 de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol

Es modifica l’apartat e) de l’article 6.1 de la Llei 10/1997, 
de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, que queda 
redactat de la manera següent:

«e) Que no disposin dels mitjans econòmics necessaris 
per atendre les necessitats bàsiques de la vida. Es consi-
deren en aquesta situació les persones o les unitats fami-
liars que no obtinguin durant els sis mesos anteriors uns 
ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda 
mínima d’inserció que correspongui al mateix període. 
Es computa com a ingressos de la unitat familiar només 
la part de les pensions de jubilació, invalidesa, viduïtat 
i orfenesa que percebi cada membre de la unitat fami-
liar que no sigui el titular, que excedeixi l’import de la 
prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’inser-
ció. En el cas de conviure dues o més unitats familiars, 
els ingressos conjunts de les persones que formen part 
del nucli de convivència familiar no poden superar, per 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el dotze de gener de dos mil deu.

Barcelona, 12 de gener de 2010

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació 
de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció 

La renda mínima d’inserció (RMI) es configura com 
un conjunt d’accions que, sota el principi de solidaritat 
i de subsidiarietat, té com a finalitat prestar el suport 
adequat a totes les persones a qui els calgui per atendre 
les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els 
recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne 
la inserció o la reinserció social i laboral.

El context socioeconòmic actual de greu crisi econò-
mica ha tingut el seu trasllat, com no podia ser d’altra 
manera, a l’esfera de l’RMI. En la seva configuració 
actual, l’RMI és el darrer esglaó del conjunt de pres-
tacions en què se sustenta l’estat del benestar, essent 
el darrer recurs de què disposen les persones que no 
troben feina una vegada han esgotat totes les prestacions 
per desocupació, tant en la seva vessant contributiva 
com assistencial.

En els darrers mesos moltes persones han perdut el seu 
lloc de treball, tant si eren assalariades per compte d’al-
tri com si eren treballadors o treballadores autònomes, 
i iniciaven, en determinats casos, la percepció de les 
prestacions a les quals tenien dret. Aquestes prestacions, 
però, tenen una durada limitada en el temps, per la qual 
cosa moltes famílies han vist com darrerement deixaven 
de percebre-les o estan a punt de fer-ho.

El Govern de la Generalitat es va comprometre a pal·liar 
les situacions de pobresa més manifestes que es donen a 
Catalunya i a permetre que les persones puguin gaudir 
d’un nivell de qualitat de vida acceptables per la societat 
en què vivim. Aquest compromís es va materialitzar 
mitjançant la signatura conjunta amb els agents soci-
als, de l’acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana 2008-2011. Entre les mesures que figuren a 
l’acord, destaca la mesura 102, en la qual hi ha el com-
promís de millorar la cobertura de la prestació de l’RMI 
i que s’incorpora com a mesura en l’Acord signat amb 
els agents socials el 17 de desembre de 2009, relatiu als 
30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i 
el desenvolupament social a Catalunya.

En aquest sentit, es modifica el període de càlcul per ac-
cedir a l’RMI, reduint de dotze a sis mesos el nombre de 
mesos a tenir en compte en la valoració dels ingressos 
de les unitats familiars, a fi i efecte que les famílies que 
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ment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 12 de gener de 2010

José Montilla i Aguilera Mar Serna Calvo
President de la Generalitat Consellera de Treball

Antecedents del Decret llei

1. Memòria justificativa.

2. Informe de cost benefici.

3. Memòria econòmica.

4. Taula de vigències.

5. Informe jurídic.

6. Informe d’impacte pressupostari.

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

3.10.13. DESIGNACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES

Procediment	per	a	elegir	el	síndic	o	sín-
dica	de	greuges
Tram. 28100001/08

Resolució del president del Parlament per 
la qual es modifica el termini per a presen
tar candidats per a l’elecció del síndic o 
síndica de greuges

Presidència del Parlament

D’acord amb el que han manifestat unànimement els 
portaveus en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda 
avui mateix, resolc reduir a la meitat el termini d’un 
mes perquè els grups parlamentaris presentin candidats 
per a l’elecció del síndic o síndica de greuges. El termini 
finirà el dia 1 de febrer a les 9.30 h. 

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

cada membre, la prestació bàsica de la renda mínima 
d’inserció i aquests no poden disposar de béns mobles 
o immobles que, per llurs característiques, indiquin de 
forma notòria que hi ha béns materials suficients per 
atendre la subsistència. En el supòsit de percepció d’in-
gressos irregulars, tant pel que fa a la quantia com pel 
que fa a la periodicitat, s’ha de tenir com a referència 
la mitjana dels obtinguts els sis mesos anteriors a la 
sol·licitud.

»En el cas de les dones que pateixen violència masclis-
ta o que superen una situació de violència masclista i 
que compleixen els requisits exigits per aquesta Llei, 
únicament s’han de tenir en compte les rendes o els 
ingressos de què disposi o pugui disposar la dona sol-
licitant, i no es computen en aquests casos les rendes o 
els ingressos d’altres membres de la unitat familiar que 
hi convisquin.»

Article 2. Addició d’una disposició addicional a 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 10/1997, 
de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, amb el 
redactat següent:

«Disposició addicional

»1. A partir de l’1 de juny de 2010, i per al període d’un 
any, el nombre de mesos a computar per determinar els 
ingressos per tenir dret a les prestacions que estableix 
la renda mínima d’inserció a què fa referència l’article 
6.1, apartat e) de la present llei, serà de quatre mesos. 
Aquesta mesura es pot prorrogar en funció de l’evolució 
de la situació socioeconòmica, que ha de ser valorada 
prèviament pel Comitè de Seguiment de la Renda Mí-
nima d’Inserció.

»2. S’habilita el Govern perquè, a proposta de la conse-
llera de Treball, prorrogui aquesta mesura, prèvia con-
sulta sobre la valoració de la situació socioeconòmica 
al Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inser-
ció.»

Disposició transitòria

Aplicació retroactiva

El que disposa la lletra e) de l’article 6.1 de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, 
en la redacció donada per l’article 1 d’aquest Decret llei, 
és d’aplicació a les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció presentades a partir del dia 1 de gener de 2010.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el DOGC.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reducció	
de	les	restriccions	de	circulació	de	ve-
hicles	pesants	en	dies	festius
Tram. 25002449/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforç	de	
les	mesures	de	prevenció	del	consum	
de	cànnabis	entre	els	joves	i	sobre	la	
informació	dels	recursos	per	a	superar	
l’addicció
Tram. 25002450/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	congela-
ció	de	les	tarifes	dels	peatges	el	2010
Tram. 25002447/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64548 i 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	línia	d’ajuts	als	agricultors	per	a	
formar	part	de	cooperatives
Tram. 25002448/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	d’un	balanç	sobre	el	deute	del	Go-
vern	de	l’Estat	amb	relació	a	l’aplicació	
de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
dependència,	i	sobre	l’exigència	formal	
del	pagament
Tram. 25002452/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	coordi-
nació	de	la	cooperació	catalana	amb	
l’espanyola	i	l’europea	amb	relació	al	
Pla	director	de	cooperació	al	desenvo-
lupament
Tram. 25002453/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	cooperació	catalana	a	Etiòpia
Tram. 25002454/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprofundi-
ment	en	el	coneixement,	la	detecció	i	el	
tractament	de	la	síndrome	d’Asperger,	
especialment	en	els	centres	educatius
Tram. 25002451/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi. Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’amplia-
ció	de	la	cobertura	de	les	vacunacions	
per	a	infants	als	països	en	desenvolu-
pament
Tram. 25002457/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	del	calendari	inicial	previst	per	a	
la	construcció	de	les	obres	del	CEIP	Pe-
ricot,	a	Girona
Tram. 25002458/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	per	al	Consell	Nacional	de	
la	Cultura	i	les	Arts
Tram. 25002455/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’avaluació	
i	la	dignificació	de	la	imatge	de	l’escola,	
dels	educadors	i	dels	valors	educatius	
en	els	mitjans	de	comunicació
Tram. 25002456/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	presenta-
ció	al	Parlament	d’un	balanç	anual	sobre	
l’evolució	dels	alumnes,	de	les	plantilles	
i	dels	recursos	econòmics	dels	centres	
educatius	del	curs	2003-2004	ençà
Tram. 25002460/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	priorit-
zació	de	la	construcció	de	les	infraes-
tructures	educatives	reivindicades	pel	
Consell	Escolar	Municipal	de	Girona
Tram. 25002461/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	disponi-
bilitat	de	recursos	per	a	la	construcció	
d’un	nou	col·legi	d’educació	infantil	i	pri-
mària	a	Sucs	(Segrià)	en	els	pressupos-
tos	per	al	2010
Tram. 25002459/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	conge-
lació	de	les	tarifes	del	transport	públic	
per	al	2010
Tram. 25002463/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Lleida	-	Fleming
Tram. 25002464/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
titució	d’una	taula	de	negociació	amb	
sindicats	i	entitats	representatives	dels	
docents	per	a	negociar	el	desplegament	
de	la	Llei	12/2009,	d’educació
Tram. 25002462/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Balaguer	(Noguera)
Tram. 25002466/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Tremp	(Pallars	Jussà)
Tram. 25002467/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Tàrrega	(Urgell)
Tram. 25002465/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Solsona
Tram. 25002469/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	la	festa	dels	bous	de	les	Terres	de	
l’Ebre	en	el	Catàleg	del	patrimoni	festiu	
de	Catalunya	i	el	reconeixement	com	a	
festa	tradicional	d’interès	nacional
Tram. 25002470/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	del	Segrià
Tram. 25002468/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	cobri-
ment	de	les	vies	del	tren	a	Vilafranca	
del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 25002472/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	personal	dels	centres	d’assistència	
primària	del	Centre	i	de	les	Indianes,	de	
Montcada	i	Reixac	(Vallès	Occidental),	i	
sobre	el	millorament	del	servei	telefònic	
i	d’atenció	domiciliària
Tram. 25002473/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Vielha	(Val	d’Aran)
Tram. 25002471/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Premi	Nacional	de	Gastronomia	en	
la	convocatòria	dels	Premis	Nacionals	
de	Cultura
Tram. 25002476/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
la	Volta	Ciclista	a	Catalunya
Tram. 25002477/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprova-
ció	de	la	Proposició	de	llei	de	modifica-
ció	de	la	Llei	orgànica	5/1985,	del	règim	
electoral	general,	per	a	l’homogeneït-
zació	del	procediment	de	vot	dels	resi-
dents	a	l’exterior	amb	el	de	la	resta	de	
la	ciutadania
Tram. 25002474/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’amplia-
ció	de	la	línia	4	de	rodalia	amb	la	cons-
trucció	d’una	tercera	via	entre	Martorell	
i	Barcelona
Tram. 25002475/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	guia	per	a	la	detecció	de	situ-
acions	de	risc	d’accidents	infantils
Tram. 25002479/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	protocol	d’actuació	per	a	la	preven-
ció,	la	detecció	i	el	seguiment	de	casos	
de	maltractament	de	persones	grans
Tram. 25002480/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	recuperació	i	adequació	de	l’església	
de	Gandesa	(Terra	Alta)
Tram. 25002478/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	centre	d’atenció	i	seguiment	de	les	
drogodependències	al	Berguedà
Tram. 25002482/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	banda	ampla	al	Berguedà
Tram. 25002483/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	toponí-
mia	de	l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 25002481/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64621, 64637).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	 les	al-
legacions	de	l’Ajuntament	de	la	Jonque-
ra	(Alt	Empordà)	a	les	sancions	imposa-
des	per	l’abocament	d’aigües	brutes
Tram. 25002486/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	bonifica-
ció	del	dos	per	cent	dels	interessos	de	
la	línia	de	crèdits	per	a	combatre	la	crisi	
al	sector	ramader
Tram. 25002487/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cober-
tura	de	la	televisió	digital	terrestre	al	
Berguedà
Tram. 25002484/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	telefonia	mòbil	al	Berguedà
Tram. 25002485/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
del	Decret	136/2009,	d’aprovació	del	
programa	d’actuació	aplicable	a	les	zo-
nes	vulnerables	amb	relació	a	la	conta-
minació	de	nitrats	que	procedeixen	de	
fonts	agràries	i	de	gestió	de	les	dejec-
cions	ramaderes
Tram. 25002489/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	la	plantilla	de	professors	de	l’escola	
d’adults	del	Solsonès
Tram. 25002490/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	situa-
ció	econòmica	del	Parc	de	les	Coves	
Prehistòriques	de	Serinyà	(Pla	de	l’Es-
tany)
Tram. 25002488/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’allibera-
ment	del	peatge	entre	Torredembarra	i	
el	Vendrell
Tram. 25002493/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	
la	regió	policial	de	Ponent
Tram. 25002491/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	retiment	
de	comptes	anual	de	l’evolució	del	Pacte	
nacional	per	l’habitatge	i	sobre	la	cons-
titució	d’una	comissió	específica	parla-
mentària	sobre	aquest	Pacte
Tram. 25002492/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	12.g	de	la	Llei	18/1996,	
de	relacions	amb	les	comunitats	catala-
nes	de	l’exterior
Tram. 25002496/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	sistema	de	registre	i	de	con-
trol	dels	obsequis	rebuts	pels	membres	
i	els	alts	càrrecs	del	Govern
Tram. 25002497/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’allibera-
ment	del	peatge	entre	l’Ametlla	de	Mar	
i	Ulldecona
Tram. 25002494/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
l’esmena	presentada	als	pressupostos	
generals	de	l’Estat	del	2010	per	a	l’apli-
cació	dels	beneficis	fiscals	màxims	per	
als	anys	2010,	2011	i	2012	al	sector	pri-
vat	que	participi	en	el	projecte	Catalu-
nya	a	la	Lluna
Tram. 25002495/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	conne-
xió	dels	punts	de	llum	del	túnel	de	coll	
Cardús	de	la	carretera	C-58,	a	Vacaris-
ses	(Vallès	Occidental)
Tram. 25002501/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	reduir	la	contaminació	
acústica	a	la	carretera	C-234,	a	Gavà
Tram. 25002502/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	pro-
postes	de	modificació	de	la	normativa	
tributària	i	fiscal	fetes	pels	agents	que	
operen	en	l’àmbit	de	l’habitatge
Tram. 25002498/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	 la	col-
laboració	en	les	iniciatives	que	ajudin	a	
fer	avançar	l’ús	social	de	l’occità	i	sobre	
l’establiment	de	lligams	polítics	i	cultu-
rals	amb	les	entitats	occitanes
Tram. 25002500/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’assignació	
d’un	metge	o	metgessa	fix	al	dispensari	
d’Olesa	de	Bonesvalls	(Alt	Penedès)
Tram. 25002505/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres-
sió	de	les	barreres	arquitectòniques	a	
l’estació	del	tren	de	Sant	Andreu	de	Lla-
vaneres	(Maresme)	i	el	millorament	de	
l’accessibilitat	des	de	la	platja	i	la	car-
retera	N-II
Tram. 25002506/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	per	a	solucionar	el	problema	
de	la	pudor	que	genera	la	depuradora	
d’aigües	residuals	de	Cambrils	(Baix	
Camp)
Tram. 25002504/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt (reg. 64539, 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	repre-
sa	dels	tràmits	per	a	disposar	d’un	nou	
centre	d’ensenyament	infantil	i	primari	
a	Can	Claramunt,	a	Piera	(Anoia)
Tram. 25002508/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	de	la	Formació	Professional	amb	
relació	a	l’article	5.2	de	la	Llei	d’Educa-
ció
Tram. 25002509/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
a	la	preservació	de	la	Pilona	de	Malgrat	
de	Mar	(Maresme)	com	a	icona	de	la	po-
blació
Tram. 25002507/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64621).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	prioritza-
ció	de	les	actuacions	per	al	millorament	
de	la	seguretat	del	tram	de	la	carretera	
C-17	entre	Tagamanent	i	Aiguafreda
Tram. 25002511/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64621).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	prioritza-
ció	de	les	obres	per	a	garantir	la	segure-
tat	en	els	accessos	de	la	carretera	C-17	
a	Aiguafreda	(Vallès	Oriental)
Tram. 25002512/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	carril	bici	del	nucli	urbà	a	l’estació	
del	tren	de	Santa	Maria	de	Palautordera	
(Vallès	Oriental)
Tram. 25002510/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64621, 64637).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
les	accions	per	a	garantir	una	major	pre-
sència	dels	mossos	d’esquadra	a	Car-
dedeu	(Vallès	Oriental)
Tram. 25002514/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	repara-
ment	dels	danys	ambientals	i	els	acces-
sos	entre	nuclis	urbans	en	el	tram	de	
la	carretera	C-17	entre	la	Garriga	i	Ai-
guafreda
Tram. 25002515/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64621).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64621).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	priorit-
zació	de	les	obres	de	l’edifici	del	CEIP	
Lledoner	de	Granollers	(Vallès	Oriental)	
per	a	garantir-ne	la	seguretat
Tram. 25002513/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64621).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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. 25002518/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	per	al	traspàs	de	
la	carretera	LV-5223,	d’accés	a	Llesui	
(Pallars	Sobirà),	a	la	Generalitat
Tram. 25002516/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64539, 64548, 64549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2010 al 18.01.2010).

Finiment del termini: 19.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64620, 64637).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	Oficina	de	Treball	de	la	Generali-
tat	a	Castelldefels	(Baix	Llobregat)
Tram. 25002517/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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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	Unes-
co
Tram. 25002523/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	grup	de	batxillerat	a	l’IES	Pla	Mar-
cell,	de	Cardedeu	(Vallès	Oriental)
Tram. 25002524/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	del	parc	de	bombers	que	
dóna	cobertura	a	Vacarisses	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 25002519/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	de	la	riera	del	Palà	i	del	torrent	
del	Cau,	a	Vacarisses	(Vallès	Occiden-
tal)
Tram. 25002520/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

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. 25002521/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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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. 25002526/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

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. 25002527/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

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. 25002528/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	de	la	nova	escola	Els	Quatre	Vents,	
de	Canovelles	(Vallès	Oriental),	i	el	mi-
llorament	de	les	instal·lacions	de	l’esco-
la	actual
Tram. 25002525/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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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. 25002530/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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. 25002531/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	les	
obres	de	reforma	i	ampliació	del	CEIP	
Sagrat	Cor,	de	Solivella	(Conca	de	Bar-
berà)
Tram. 25002529/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 27.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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. 25002534/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retola-
ció	en	català	de	la	línia	ferroviària	entre	
Lleida	i	la	Pobla	de	Segur
Tram. 25002535/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64582).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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. 25002532/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.

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. 25002533/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.
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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. 25002536/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64548).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.01.2010 al 25.01.2010).

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.01.2010.


