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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei del Codi de consum de Catalunya
Tram. 200-00078/08
Aprovació p. 7

Llei d’aprovació de l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 200-00094/08
Aprovació p. 50

1.10.	 Resolucions

Resolució 745/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inscripció en sistema braille de dades 
significatives del model de targeta sanitària de les 
persones cegues i deficients visuals que ho sol·licitin
Tram. 250-02783/08
Adopció p. 51

Resolució 746/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de la informació als 
pacients en llista d’espera d’operacions quirúrgiques 
del Servei Català de la Salut
Tram. 250-02810/08
Adopció p. 51

Resolució 747/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Projecte del Pla estratègic de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013
Tram. 259-00002/08
Adopció p. 52

Resolució 749/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures per a garantir l’accés a 
l’aprenentatge i als recursos de la modalitat oral a 
les persones sordes que es comuniquen oralment
Tram. 250-02894/08
Adopció p. 52

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el turisme
Tram. 300-00299/08
Substanciació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre el finança-
ment de la Generalitat
Tram. 300-00300/08
Substanciació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre els resultats 
acadèmics dels alumnes de primària
Tram. 300-00301/08
Substanciació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre la modificació 
de les lleis aprovades en desplegament de l’Estatut 
en funció de la sentència del Tribunal Constitucional
Tram. 300-00302/08
Substanciació p. 54

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 90/1990, sobre la targeta sanitària indi-
vidual a Catalunya
Tram. 250-02636/08
Rebuig p. 55

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a donar resposta a les necessitats 
dels alumnes amb diabetis
Tram. 250-02782/08
Rebuig p. 55

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la fabricació de motocicletes elèctriques
Tram. 250-02793/08
Rebuig p. 55

Proposta de resolució sobre la pròrroga 
del Pla 2000E d’ajuts per a l’adquisició de vehicles
Tram. 250-02797/08
Rebuig p. 55

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del programa d’escoles taller
Tram. 250-02809/08
Rebuig p. 55

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de la comissió de seguiment de l’Acord de mesures 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya
Tram. 250-02818/08
Retirada p. 55

Proposta de resolució sobre la programació 
d’accions per a incrementar el turisme israelià als 
Pallars, l’Alta Ribagorça i l’Aran
Tram. 250-02824/08
Rebuig p. 55

Proposta de resolució sobre el sistema de 
guàrdies mèdiques al CAP de Móra la Nova i a l’ABS 
Móra la Nova - Móra d’Ebre
Tram. 250-02825/08
Rebuig p. 56
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Proposta de resolució sobre el planteja-
ment d’un conflicte de competències amb relació al 
Reial decret 199/2010, relatiu a la venda ambulant
Tram. 250-02836/08
Retirada p. 56

2.10.65.	 Projectes	i	propostes	de	resolució	d’ac-
tuació	davant	les	Corts	Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 29 de la Llei 35/2006, de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
Tram. 270-00011/08
Debat de totalitat p. 56
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 56

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures adoptades per a fer front a 
la crisi econòmica
Tram. 302-00247/08
Rebuig p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma del mercat laboral
Tram. 302-00248/08
Rebuig p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inversió en infraestructures
Tram. 302-00249/08
Rebuig p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la campanya de prevenció i extinció 
d’incendis
Tram. 302-00250/08
Rebuig p. 56

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Tram. 200-00092/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 57

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00093/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 57

Projecte de llei d’aprovació de l’escala au-
tonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques
Tram. 200-00094/08
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 57

Projecte de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 200-00095/08
Text presentat p. 57

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

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 l’arti-
culat p. 106
Esmenes a l’articulat p. 106

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment reglamentari de la Llei 4/2006, ferroviària
Tram. 250-02822/08
Esmenes presentades p. 107

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció del congost de Collegats i el paratge de l’Argen-
teria amb panells a la carretera N-260
Tram. 250-02823/08
Esmenes presentades p. 108

Proposta de resolució sobre els terminis 
d’execució de les obres d’ampliació de l’autopista 
C-58 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa
Tram. 250-02833/08
Esmenes presentades p. 108

Proposta de resolució sobre l’establiment 
dels sistemes de conducció automàtica ERTMS i 
LZB als trens de rodalia
Tram. 250-02834/08
Esmenes presentades p. 108

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament i millora del paviment de la carretera 
T-11 entre Reus i Tarragona
Tram. 250-02838/08
Esmenes presentades p. 109

Proposta de resolució sobre l’equiparació 
dels ports de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i 
de Palamós (Baix Empordà) en les activitats dels 
creuers
Tram. 250-02848/08
Esmenes presentades p. 109

Proposta de resolució sobre l’habilitació del 
port de Sant Carles de la Ràpita per a la descàrrega 
d’aliments peribles i el desembarcament de tripula-
cions estrangeres
Tram. 250-02849/08
Esmenes presentades p. 109

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de la presència de ciclistes i cicloturistes a les 
carreteres
Tram. 250-02852/08
Esmenes presentades p. 110

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment, l’homenatge i la indemnització a les víctimes 
del franquisme
Tram. 250-02865/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la tercera línia d’educació secundària i la 
segona línia de batxillerat i sobre l’adequació de les 
instal·lacions de l’Institut Vinyes Verdes de Montor-
nès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02866/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre l’increment 
del personal de control al tramvia de l’Autoritat del 
Transport Metropolità
Tram. 250-02868/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre la raciona-
lització de l’estructura organitzativa de l’Agència 
Tributària de Catalunya per a reduir-ne el nombre 
d’alts càrrecs
Tram. 250-02869/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre la revisió del 
sistema de zonificació tarifària del transport públic 
de l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 250-02870/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111
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Proposta de resolució sobre la implantació 
del servei de pediatria a l’Hospital de l’Esperit Sant, 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-02871/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre el projecte de 
desdoblament de la carretera C-55 entre Castellbell 
i el Vilar i Manresa
Tram. 250-02872/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre la cessió de 
l’ús de l’Hogar del Productor per a activitats socials 
a Almatret (Segrià)
Tram. 250-02873/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre les cabines del 
cremallera de Núria
Tram. 250-02874/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les mesures penals alternatives a les demarcacions 
de Lleida, Girona i Tarragona
Tram. 250-02875/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un giratori a l’encreuament de la carretera C-243 
a Can Palet de Vista Alegre (Terrassa), Can Solà i 
Can Barceló (Rubí)
Tram. 250-02876/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
servei Sanitat Respon
Tram. 250-02877/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures cautelars a l’entorn de les obres del túnel 
del tren d’alta velocitat a l’altura del temple de la 
Sagrada Família, de Barcelona
Tram. 250-02878/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució de suport a l’orga-
nització del segon Congrés Europeu del Voluntariat 
en el marc de la declaració de l’any 2011 com a Any 
Europeu del Voluntariat
Tram. 250-02895/08
Presentació p. 112

Proposta de resolució sobre el finançament 
de tractaments per a combatre el lupus eritematós 
sistèmic i l’impuls per a incloure’ls en el Sistema 
Nacional de Salut
Tram. 250-02896/08
Presentació p. 113

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la partida pressupostària destinada als ajuts per als 
propietaris de terrenys forestals afectats pel temporal 
de neu del 8 de març
Tram. 250-02897/08
Presentació p. 114

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
pavelló esportiu de Guardiola de Berguedà en el 
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius 
de Catalunya
Tram. 250-02898/08
Presentació p. 114

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Berguedà
Tram. 250-02899/08
Presentació p. 115

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de la singularitat territorial de la ratassia del Pallars 
Sobirà a la denominació d’origen Ratafia
Tram. 250-02900/08
Presentació p. 116

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció i els accessos de l’autovia B-40 a Terrassa i a 
Viladecavalls
Tram. 250-02901/08
Presentació p. 117

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les bonificacions en els peatges per als 
usuaris que accedeixen a l’autopista C-16 des de 
l’autovia B-40
Tram. 250-02902/08
Presentació p. 118

Proposta de resolució de rebuig de l’actua-
ció de la Societat General d’Autors i Editors i d’impuls 
a la modificació de la Llei de la Propietat Intel·lectual
Tram. 250-02903/08
Presentació p. 119

3.10.45.	 Procediments	relatius	a	un	pla	o	un	co-
municat	del	Govern

Projecte del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2011-2014
Tram. 259-00003/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 120
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 120

3.10.92.	 Procediments	de	participació	en	l’apli-
cació	dels	principis	de	subsidiarietat	i	
proporcionalitat	per	la	Unió	Europea

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Consell relatiu 
a les disposicions sobre traducció aplicables a la 
patent de la Unió Europea
Tram. 295-00021/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 768) p. 120

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma del mercat laboral
Tram. 302-00248/08
Esmenes presentades p. 120

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inversió en infraestructures
Tram. 302-00249/08
Esmenes presentades p. 121

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	del	Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00051/08
Adopció p. 123

Ratificació de l’acord de l’11 de juny de 2010 
sobre l’admissió a tràmit d’una moció
Acord p. 123

4.45.	 Composició	dels	òrgans	del	Parlament

4.45.14.	 Comissions	específiques	d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió del 
Palau de la Música
Tram. 407-00002/08
Substitució de diputats p. 124
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4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
464/VIII, sobre la potenciació de les intervencions 
dins els centres escolars del barri de la Trinitat Vella, 
de Barcelona, per a prevenir la drogoaddicció
Tram. 290-00409/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 125

Control del compliment de la Resolució 
613/VIII, sobre la introducció d’un sistema de control 
d’accés amb targetes magnetitzades recarregables 
en el transport de viatgers de l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 290-00547/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 126

Control del compliment de la Resolució 
615/VIII, sobre la construcció d’àrees de descans 
vigilades per a camions per a garantir la seguretat 
del transport de carretera en el descans obligatori
Tram. 290-00549/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 126

Control del compliment de la Resolució 
616/VIII, sobre el millorament del sistema de venda 
de bitllets a l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 290-00550/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 127

Control del compliment de la Resolució 
617/VIII, sobre el millorament de la carretera N-IIa 
Alcarràs, al Segrià
Tram. 290-00551/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 127

Control del compliment de la Resolució 
622/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 19/2009, referent als contractes de consultoria i 
assistència i de serveis dels departaments de caire 
administratiu, corresponent al 2006
Tram. 290-00556/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 129

Control del compliment de la Resolució 
623/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 20/2009, referent a la despesa en adquisició i 
implantació de pròtesis quirúrgiques, corresponent 
al 2007
Tram. 290-00557/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 129

Control del compliment de la Resolució 
626/VIII, de reconeixement del genocidi armeni i 
de suport a l’acord signat a Zuric el 10 d’octubre de 
2009 entre Armènia i Turquia
Tram. 290-00560/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 130

Control del compliment de la Resolució 
714/VIII, sobre la recuperació de la dotació informà-
tica de l’Escola Antoni Grau Minguell, de Sant Quintí 
de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 290-00624/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 130

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre les conse-
qüències de les retallades pressupostàries en el 
seu departament
Tram. 354-00346/08
Sol·licitud i tramitació p. 131

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre les 

conseqüències de les retallades pressupostàries en 
el seu departament
Tram. 354-00352/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre les 
mesures d’estalvi adoptades per a reduir el dèficit 
de la sanitat
Tram. 354-00364/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Investigació sobre les Irregularitats De-
tectades en la Gestió del Palau de la Música amb 
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Tram. 354-00370/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Investigació sobre les Irregularitats Detec-
tades en la Gestió del Palau de la Música amb el 
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
Tram. 354-00371/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença de Laurence 
Franks, president de la Comunitat Israelita de Bar-
celona, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea perquè informi sobre les activitats 
que la comunitat realitza en pro de les relacions 
d’ambdós països
Tram. 356-00801/08
Sol·licitud p. 132

Sol·licitud de compareixença d’Esteve 
Escuer, militant de Convergència i Unió del Vallès 
Oriental, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau 
de la Música
Tram. 356-00831/08
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de compareixença del responsa-
ble o la responsable de l’empresa Altraforma davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Irregularitats 
Detectades en la Gestió del Palau de la Música
Tram. 356-00832/08
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de compareixença de Ramon 
García-Bragado, extinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió del 
Palau de la Música
Tram. 356-00833/08
Retirada de la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de compareixença de Carles 
Martí, primer secretari del Partit dels Socialistes de 
Catalunya de Barcelona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Irregularitats Detectades en la 
Gestió del Palau de la Música
Tram. 356-00834/08
Retirada de la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de compareixença de Ramon 
Massaguer, gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau 
de la Música
Tram. 356-00835/08
Retirada de la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de compareixença d’Enric Lambi-
es, director jurídic de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment de Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió 
del Palau de la Música
Tram. 356-00836/08
Retirada de la sol·licitud p. 133
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Sol·licitud de compareixença de Carles 
Díaz, arquitecte, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió del 
Palau de la Música
Tram. 356-00837/08
Retirada de la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pou-
sa, exalcalde de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), 
davant la Comissió d’Investigació sobre les Irregula-
ritats Detectades en la Gestió del Palau de la Música
Tram. 356-00838/08
Retirada de la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de compareixença d’Anna Ba-
lletbò davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de 
la Música
Tram. 356-00839/08
Retirada de la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Ba-
tista davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de 
la Música
Tram. 356-00840/08
Retirada de la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de compareixença de Lluís Sau-
ra, advocat del bufet Roca Junyent, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música
Tram. 356-00841/08
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de compareixença d’Enric Àlva-
rez, extresorer de la Fundació Orfeó Català - Palau 
de la Música, davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Irregularitats Detectades en la Gestió del 
Palau de la Música
Tram. 356-00842/08
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Gar-
cía-Nieto Portabella, tresorer de la Fundació Orfeó 
Català - Palau de la Música, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades en 
la Gestió del Palau de la Música
Tram. 356-00843/08
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença de Ramon 
García-Bragado, regidor i extinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Irregularitats Detectades en la 
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Tram. 356-00844/08
Rebuig de la sol·licitud p. 134
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davant la Comissió d’Investigació sobre les Irregula-
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vat, exinterventor de l’Ajuntament de Barcelona, 
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Tram. 356-00846/08
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Rebuig de la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Jaume 
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4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
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la Música, davant la Comissió d’Investigació sobre 
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de la Música
Tram. 357-00518/08
Substanciació p. 136
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cendència especial, atès que la normativa comunitària 
en matèria de consum esdevé un dels eixos al voltant 
dels quals giren les diverses polítiques comunitàries i, 
en conseqüència, incideix directament en àmbits en els 
quals l’Administració de la Generalitat disposa de com-
petències exclusives.

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

Per això, ha calgut desenvolupar una normativa que tin-
gués en compte dos aspectes de la realitat: d’una banda, 
la idea de la contractació en massa, que significa que 
hi ha múltiples possibilitats de comprar, demanar un 
préstec o prestar un servei, que apareixen mediatitza-
des i que estan establertes de manera uniforme, i, de 
l’altra, l’existència d’una nova tecnologia que ha creat 
una categoria d’experts que ofereixen béns i serveis a 
un conjunt de persones poc avesades, les quals es troben 
estimulades a adquirir aquests tipus de productes.

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

D’aquesta manera, es confirma que aquest presumpte 
equilibri entre les parts contractants ha desaparegut, per 
tal com a una només li queda la facultat de decidir, però 
no pas les condicions de la decisió, que són establertes 
i fixades per l’altra. Amb tot això, es destaca amb força 
que la igualtat s’ha convertit en desequilibri. Per aquest 
motiu, les persones consumidores necessiten, especial-
ment en els casos o situacions de desigualtat efectiva, 
que s’estableixin mecanismes d’ajuda i protecció a fi de 
proporcionar-los una informació i una formació clares 
per a prendre decisions.

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

Ara bé, a banda de la normativa interna, el dret del 
consum no pot pas entendre’s sense la tasca que han 
dut a terme les institucions comunitàries, que han anat 
convertint el dret del consum en un dels eixos bàsics al 

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	del	Codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 200-00078/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 82, 30.06.2010, DSPC-P 125

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de 
juliol de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost referent al Projecte 
de llei del Codi de consum de Catalunya (tram. 200-
00078/08), i les esmenes reservades pels grups parla-
mentaris.

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

Llei del Codi de consum de Catalunya

Preàmbul

L’article 123 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de consum. A banda d’això, cal tenir en compte 
que els drets de les persones que gaudeixen de la condi-
ció de consumidores i usuàries estan protegits, d’acord 
amb el que disposen els articles 28, 34 i 49 de l’Estatut 
d’autonomia. L’article 51 de la Constitució també dis-
posa que els poders públics han de garantir la defensa 
dels consumidors i dels usuaris i han de protegir-ne amb 
procediments eficaços la seguretat, la salut i els legítims 
interessos econòmics.

Catalunya, d’antuvi, sempre ha tingut una sensibilitat 
notable i remarcable de protecció envers les perso-
nes consumidores i usuàries. En aquest sentit, i com a 
antecedent més immediat, l’article 12.1.e de l’Estatut 
d’autonomia del 1979 ja establia que l’Administració 
de la Generalitat gaudia de competències en matèria 
de protecció de les persones consumidores i usuàries. 
D’altra banda, convé destacar que l’article 113 de l’Esta-
tut d’autonomia recull expressament la competència de 
l’Administració de la Generalitat per a desplegar, aplicar 
i executar la normativa de la Unió Europea que afecti 
l’àmbit de les seves competències. Això té una trans-
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mativa comunitària ha comportat un gir copernicà en 
aquest àmbit, cosa que ha incidit, incideix i incidirà en 
aspectes i matèries d’una rellevància especial per a la 
col·lectivitat.

I

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

És per això que hom s’ha proposat com a objectiu l’esta-
bliment d’un nou text legal, dotat d’una estructura i d’un 
contingut bàsic que puguin esdevenir el marc general 
de referència en matèria de protecció de les persones 
consumidores. La codificació del dret català de consum 
té com a objectiu clar garantir la visibilitat de la legis-
lació aplicable en matèria de protecció i defensa de les 
persones consumidores i la seva sistematització, una 
vegada les categories legals que la regulen ja han assolit 
una consolidació evident. En efecte, hi ha una normativa 
específica que supera la situació de desequilibri en què 
es troben les persones consumidores i usuàries i que és, 
en definitiva, la base de llur protecció jurídica. Això és 
precisament el que regula aquesta llei.

No hem d’oblidar que l’agrupació i la sistematització de 
la regulació en matèria de consum mitjançant l’estructu-
ra del Codi comporten un avenç substancial que garan-
teix el compliment del principi de seguretat jurídica. Els 
operadors jurídics han de conèixer i aplicar el dret de la 
manera més fàcil i segura possible i, sens dubte, mitjan-
çant aquest codi, s’aconsegueix sistematitzar i articular 
en una única norma jurídica tot el ventall de normes 
disperses que dificultaven aquesta tasca d’aplicació.

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

II

La normativa en matèria de defensa dels consumidors 
i usuaris a Catalunya comprèn un triple vessant: la Llei 
1/1990, la Llei 3/1993 i el text refós sobre el comerç 
interior. Durant el temps de vigència d’aquestes dispo-
sicions legals, el mercat ha evolucionat de manera nota-
ble, han nascut nous tipus d’activitats i noves pràctiques 
i formes de prestacions de serveis, i, d’altra banda, la 
societat catalana s’ha tornat molt més exigent.

voltant del qual giren les diverses polítiques comunità-
ries. De fet, la integració del dret del consum a l’ordena-
ment jurídic de la Unió Europea i el seu reconeixement 
exprés com a política comunitària diferenciada en els 
tractats s’han de considerar fites d’una rellevància i una 
transcendència especials per a la formació i el desenvo-
lupament del dret del consum.

La Unió Europea, d’una manera ferma i decidida, ha 
anat promovent, endegant i impulsant actuacions de 
protecció de les persones consumidores i, de fet, les ha 
convertides en un dels seus objectius estratègics amb la 
finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania 
europea. Tot i que els Tractats constitutius de les Comu-
nitats Europees, signats a Roma, el 25 de març de 1957, 
no varen preveure expressament aquesta política, en la 
Cimera de París del 1972 apareix, per primera vegada, 
una voluntat conjunta que les accions de protecció de 
les persones consumidores esdevinguin un dels eixos 
de l’actuació comunitària. Uns anys més tard, a l’abril 
del 1975, la Comissió Europea presentà el primer pro-
grama d’acció relatiu a la protecció dels consumidors, 
que recollia cinc categories de drets fonamentals que 
esdevindran el fonament de la normativa comunitària 
en aquesta matèria: el dret a la protecció de la salut i 
la seguretat, el dret a la protecció dels interessos eco-
nòmics, el dret a la indemnització dels danys, el dret a 
la informació i a l’educació, i el dret a la representació.

Fou en aquest programa on es recollí i es féu constar 
l’aspecte transversal de la política de protecció de les 
persones consumidores i s’assenyalà que els objectius 
esmentats s’havien d’integrar a les diverses accions 
específiques de la Comunitat, com ara la política eco-
nòmica, la política agrícola comuna i les polítiques de 
medi ambient, transports i energia, les quals afecten les 
persones consumidores.

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

Posteriorment, mitjançant el Tractat de la Unió Europea 
o Tractat de Maastricht, del 1992, s’eleva la protecció 
dels consumidors al rang d’autèntica política comuni-
tària.

El Tractat d’Amsterdam és l’hereu de tota la política 
comunitària duta a terme des del 1972 i recull que, per a 
garantir els interessos dels consumidors i assegurar-los 
un alt nivell de protecció, la Comunitat ha de promoure 
la protecció de llur salut, seguretat i interessos econò-
mics, i també de llur dret a la informació, a l’educació i 
a organitzar-se per a vetllar per llurs interessos.

Fins i tot, un instrument normatiu tan important com 
la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, del 
1999, que s’ha integrat al Tractat de Lisboa, del 2007, 
estableix expressament que les polítiques de la Unió han 
de garantir un alt nivell de protecció dels consumidors.

Així doncs, el procés d’integració europea ha donat 
al dret del consum una nova dimensió, l’ha fet esde-
venir una part important i destacada de les polítiques 
comunitàries i li ha donat un impuls que transcendeix 
a totes les relacions econòmiques. En definitiva, la nor-
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dinàmic des del punt de vista jurídic com és la protecció 
de les persones consumidores.

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

Des del punt de vista material, el Codi de consum incor-
pora nombroses novetats, fruit de l’experiència obtingu-
da de l’activitat de la mateixa Administració. Aquesta 
experiència ha permès incorporar solucions ja adop-
tades per les legislacions més modernes i avançades i 
corregir situacions que no estaven ben resoltes per la 
normativa anterior o que senzillament no s’hi preveien.

El llibre primer s’organitza al voltant de tres títols. El 
títol I, sota la rúbrica «Disposicions preliminars», se 
subdivideix en dos capítols. El primer delimita l’objecte 
i l’àmbit d’aplicació i ofereix les definicions dels con-
ceptes als quals fan referència les disposicions del Codi. 
Aquestes definicions segueixen el model establert per la 
normativa comunitària; ajuden, sens dubte, els operadors 
jurídics i la col·lectivitat en general a comprendre el con-
tingut de la norma, i esdevenen normes interpretatives 
de la legislació a la qual s’incorporen. La llista de defini-
cions presenta, a més, importants novetats que permeten 
precisar l’abast de determinats conceptes i fan que el 
Codi s’adapti a les exigències de les directives de la 
Unió Europea, entre les quals la Directiva 2005/29/CE,  
sobre les pràctiques comercials deslleials de les empre-
ses en llur relació amb els consumidors, i la Directiva 
2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior. 
És el cas, per exemple, del concepte de persona consu
midora mitjana, que implica un determinat nivell de 
diligència de la persona consumidora en les seves rela-
cions de consum, o el de col·lectius especialment prote
gits, que, si bé pren com a referència el criteri de l’article 
21 de l’Estatut del consumidor, l’adapta a les noves exi-
gències de la realitat social i, al mateix temps, serveix 
de contrapunt al concepte de persona consumidora 
mitjana, de manera que es proporciona un alt grau de 
protecció, però sense caure en la sobreprotecció. També 
cal destacar la introducció del concepte de relació de 
consum, que comprèn l’itinerari complet de les relacions 
establertes entre persones consumidores i empresaris, i 
dóna cobertura a tot l’espectre d’aquestes relacions: des 
de la publicitat fins a l’atenció postcontractual, passant 
per la mateixa comercialització dels béns o serveis. Hi 
ha altres definicions que tenen també un paper rellevant 
i que responen a la mateixa finalitat d’equilibri entre la 
protecció de les persones consumidores i els interessos 
dels empresaris, amb l’objectiu de permetre que el mer-
cat interior funcioni adequadament, com veiem en els 
conceptes de bé i servei segur, risc i risc no acceptable. 
Finalment, s’ha considerat imprescindible incorporar 
el concepte de consum responsable, en la mesura que 
representa l’expressió d’una necessitat d’equilibri entre 
els aspectes socials, econòmics i ambientals presents 
sempre en l’àmbit del consum. El capítol II recull els 

Calia, per tant, una actuació radical en matèria legislati-
va i que aquesta legislació fos presidida per una garantia 
d’actualitat, perdurabilitat i seguretat que contribuís a 
protegir d’una manera eficaç la ciutadania. Per això, 
els objectius essencials d’aquesta llei són: adequar la 
normativa bàsica i general en matèria de defensa de les 
persones consumidores a l’activitat del mercat, millorar 
tècnicament les deficiències observades en la normativa 
anterior, unificar en un sol text legal les disposicions 
sobre aquesta matèria i establir un contingut i una es-
tructura global de la norma.

D’aquesta manera s’obté un instrument de protecció de 
la persona consumidora més eficaç i es garanteix una 
qualitat adequada en la prestació de serveis, tal com 
estableixen les directives comunitàries transversals.

L’Agència Catalana del Consum, després d’analitzar 
tant la legislació catalana com la legislació comparada, 
va considerar que calia reformular la normativa pròpia 
amb la finalitat d’adaptar-la a la realitat social. L’opció 
que s’ha considerat més adequada per a obtenir una 
regulació sistemàtica i completa dins de l’àmbit de les 
competències assignades constitucionalment i estatu-
tàriament ha estat l’elaboració d’un text codificat que 
contingui tota la normativa en un sol cos legal, per a 
dotar-la d’harmonia interna amb la voluntat que sigui 
la norma general comuna en matèria de protecció de les 
persones consumidores.

D’altra banda, cal tenir present que l’Estatut d’autono-
mia del 2006 amplia la protecció de les persones consu-
midores. En efecte, la protecció dels consumidors apa-
reix en diversos preceptes del text estatutari: a l’article 
28 cal afegir-hi el 34, que recull els drets lingüístics dels 
consumidors i usuaris, i el 49, que eleva la protecció 
dels consumidors i usuaris a la categoria de principi 
rector. No es pot impulsar la protecció de les persones 
consumidores sense tenir present la coexistència d’al-
tres principis d’igual rellevància, com el de sostenibi-
litat (articles 4.3 i 45.1) o el de responsabilitat social 
de l’empresa (article 45.5). És per aquest motiu que el 
Codi ha intentat integrar en el seu articulat tots aquests 
principis, que indubtablement han de convergir en un 
text modern que pretén donar resposta adequada a les 
necessitats de protecció de les persones consumidores.

A més a més, el distanciament que s’observa entre les 
disposicions vigents i les directives comunitàries és 
un dels motius determinants de la necessitat de revi-
sar i actualitzar la normativa per a millorar-ne el nivell 
d’adequació.

III

El Codi de consum és un text innovador, tant des del 
punt de vista formal com des del punt de vista material. 
Des del punt de vista formal, cal justificar-ne, en primer 
lloc, la numeració. S’ha optat per seguir el sistema de 
numeració importat a Catalunya pel Codi civil, manlle-
vat del legislador del Codi civil neerlandès i posterior-
ment incorporat per la normativa d’altres estats, com ara 
el Code de la Consommation francès. Aquest sistema 
facilita la inclusió de noves regulacions o de modifica-
cions, aspecte especialment important en un sector tan 
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siderar-les organitzacions més representatives. Com a 
garantia del nou sistema, es crea el Registre d’organitza-
cions i s’hi estableixen els requisits mínims d’inscripció. 
El capítol VIII es refereix al dret a rebre informació i a 
la utilització de les llengües oficials, incorpora aquest 
dret als drets bàsics de les persones consumidores i des-
plega així l’article 34 de l’Estatut.

El títol III presenta importants novetats pel que fa als 
sistemes de resolució extrajudicial de conflictes. El capí-
tol I conté les disposicions generals aplicables a qualse-
vol mecanisme de resolució extrajudicial dels conflictes 
en matèria de consum i parteix de la canalització dels 
conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge de con-
sum, respectant-ne el caràcter voluntari i la vinculació 
dels acords. El capítol II regula la mediació prenent en 
consideració els principis que la fonamenten: volunta-
rietat, imparcialitat i confidencialitat per part de la per-
sona mediadora, i universalitat relativa a qualsevol tema 
en qualsevol assumpte que afecti els consumidors ca-
talans. Així mateix, en les disposicions finals es fa una 
reserva reglamentària per a dotar de regulació el pro-
cediment de mediació. El capítol III regula els aspectes 
organitzatius de l’arbitratge de consum que pertanyen a 
l’àmbit competencial de la Generalitat. En aquest sentit, 
destaca com a novetat la incorporació de l’adhesió a 
l’arbitratge de consum com a condició d’execució dels 
contractes per a la Generalitat i per als organismes pú-
blics i les empreses que en depenen. Finalment, s’im-
pulsa la consideració social de les empreses adherides 
a l’arbitratge de consum per tal com s’atribueix a llur 
distintiu la condició de distintiu de qualitat.

IV

El llibre segon regula els requisits de les relacions de 
consum. El títol I, que se subdivideix en dos capítols, 
conté les disposicions generals aplicables a qualsevol 
activitat econòmica que es concreti en una relació de 
consum. El capítol I estableix els requisits relatius a la 
informació de caràcter substancial que tots els empre-
saris estan obligats a subministrar a les persones con-
sumidores. Aquesta informació, decisiva per al com-
portament econòmic de les persones consumidores, fa 
referència als preus i a les seves eventuals reduccions, a 
les característiques dels béns i serveis, a les condicions 
de les promocions i ofertes, als obsequis, als concursos 
i sorteigs, i a la possibilitat de gaudir del dret de desis-
timent. A més, s’estableix l’obligació dels empresaris 
d’atendre les persones consumidores davant de qual-
sevol circumstància o incidència que afecti el funcio-
nament normal de les relacions de consum, i també el 
caràcter gratuït de l’atenció telefònica que l’empresari 
o empresària ha de posar a disposició de les persones 
consumidores. El capítol II fa referència als requisits 
que amb caràcter general han de complir els establi-
ments permanents en matèria d’informació sobre preus, 
condicions de venda, pressupostos i documentació que 
cal lliurar a les persones consumidores.

El títol II regula les modalitats especials de les relacions 
de consum. El text refós sobre el comerç interior, en 
què convergien la regulació administrativa de la ma-
teixa activitat i preceptes propis de la protecció de les 
persones consumidores, ja regulava aquestes modalitats 

cinc principis informadors en què es fonamenta el dret 
del consum: el seu caràcter de dret bàsic, el principi de 
bona fe i equilibri de les posicions jurídiques, el del ca-
ràcter irrenunciable dels drets per a les persones consu-
midores, el principi de consum responsable i el principi 
interpretatiu pro persona consumidora.

El títol II conté els drets bàsics de les persones consumi-
dores. En el capítol I s’enumeren els drets protegits, s’hi 
recull la particular atenció que es presta als col·lectius 
especialment protegits i es recorda que la protecció 
general pren com a referència el concepte de persona 
consumidora mitjana. El capítol II desenvolupa el dret 
a la protecció de la salut i la seguretat tot fent un recor-
regut pels béns i serveis, en què l’Administració té un 
paper decisiu, motiu pel qual s’ha introduït en aquest 
codi el concepte bàsic del risc com a principi general 
de la regulació. El capítol III estableix el contingut del 
dret a la protecció dels interessos econòmics i socials 
de les persones consumidores, que pretén incloure el 
respecte per llur integritat patrimonial. El capítol IV 
destaca per la incorporació del dret a la reparació o 
indemnització dels danys i perjudicis que pateixin les 
persones consumidores com a conseqüència de l’adqui-
sició o la utilització de béns i serveis. Aquest dret té una 
importància cabdal en l’àmbit de les relacions de con-
sum i permet que les persones consumidores arribin a 
obtenir, si escau, un rescabalament davant d’actuacions 
que menyscabin llurs drets. D’altra banda, el capítol V  
recull el dret a la protecció jurídica, administrativa i 
tècnica, que comprèn la possibilitat que l’Administració 
pública promogui els processos administratius i judici-
als que consideri adequats per a fer cessar les activitats 
lesives dels drets i els interessos econòmics de les per-
sones consumidores, i estableix l’obligació de fomentar 
els procediments voluntaris de resolució de conflictes. 
El capítol VI regula el dret a la informació i l’educació. 
Quant a la informació relativa als béns i serveis, s’hi in-
clouen tots els conceptes que estaven dispersos en dife-
rents normes. D’entrada, destaca l’obligació d’informar 
i atendre adequadament les persones consumidores per-
què puguin conèixer, utilitzar i fer servir amb seguretat 
i de manera satisfactòria els béns i serveis. Pel que fa 
a la informació que les persones consumidores poden 
obtenir de l’Administració, destaca especialment la re-
gulació de les funcions dels anomenats serveis públics 
de consum i la creació del registre d’aquests serveis. 
Finalment, es dota de contingut la tasca educativa que 
ha d’acomplir l’Administració, atès que el dret a l’edu-
cació i formació en consum es configura com un dret 
transversal, garantit per l’acció del Govern. En aquest 
sentit, l’educació de les persones consumidores es con-
sidera part de la formació integral de la ciutadania, 
amb la pretensió de formar persones crítiques, actives 
i responsables en l’àmbit de les relacions de consum. 
Amb aquesta finalitat, cal destacar, entre les novetats 
d’aquest codi, que es consolida l’existència d’un centre 
permanent d’educació en consum que cobreix tot l’àmbit 
territorial de Catalunya. El capítol VII dóna contingut 
al dret a la representació, la consulta i la participació, 
alhora que conté una regulació acurada i innovadora de 
les organitzacions de persones consumidores, per a les 
quals estableix els drets i deures a què estan subjectes, i 
actualitza els criteris que cal tenir en compte per a con-
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empresaris poden posar a disposició de les persones 
consumidores. Aquests serveis es classifiquen en funció 
de l’objecte, la qual cosa permet distingir entre serveis 
a les persones, serveis sobre els béns, serveis bàsics, 
serveis de tracte continuat i serveis de marca. El capítol  
I fa referència a les obligacions comunes, que s’han de 
complir en qualsevol cas, amb independència del tipus 
de servei que finalment es presti. Entre les obligacions 
que s’han d’assumir convé destacar les relatives al con-
tingut de la informació prèvia que cal subministrar a 
les persones consumidores, el contingut de la factura, 
els requisits de documentació en els pagaments parcials 
o avançats, la regulació dels recàrrecs i suplements, i 
l’establiment d’un període mínim de garantia per al cas 
que no hi hagi una normativa sectorial que n’estableixi 
un altre. El capítol II desglossa les obligacions que han 
d’assumir els empresaris en funció del tipus de servei 
que prestin. Així, en el cas dels serveis a les persones 
és especialment important el compliment de les dispo-
sicions sobre seguretat, salut, higiene i intimitat perso-
nal i de les altres disposicions fixades per la normativa 
específica de la matèria, sens perjudici de la possibilitat 
de comprovar els resultats que s’hagin ofert i de la infor-
mació dels riscos que la prestació del servei comporti. 
Quant als serveis sobre els béns, adquireixen rellevància 
les obligacions relatives a la informació i a la confecció 
de pressupostos i les obligacions derivades del dipòsit 
del bé si aquest és necessari per a la prestació del servei. 
En matèria de serveis bàsics, s’ha considerat d’interès 
especial per a protegir millor les persones consumidores 
l’obligació de lliurar informació de la prestació, i també 
del lloc i els procediments establerts per a atendre les 
queixes o reclamacions. Si la contractació és de serveis 
de tracte continuat, les obligacions imposades estan en 
consonància justament amb la naturalesa del caràcter 
indefinit de la prestació del servei, de manera que la 
normativa fa referència a la continuïtat i qualitat en la 
prestació del servei i a la informació relativa al proce-
diment de baixa que cal subministrar en el moment de 
la contractació. Als serveis de marca els són imposades 
obligacions relacionades directament amb l’ús dels dis-
tintius de la marca i amb la vinculació dels prestadors 
amb la publicitat o amb les ofertes difoses amb relació 
als serveis comercialitzats, llevat que s’especifiqui el 
contrari. El capítol es clou amb una referència als ser-
veis de naturalesa mixta, per als quals s’estableix una 
concurrència normativa en la mesura que les normes 
siguin compatibles.

V

El llibre tercer regula la disciplina del mercat i els drets 
de les persones consumidores. El títol I conté les dispo-
sicions generals organitzades en dos capítols. El capítol 
I imposa als poders públics de Catalunya, especialment 
als que tenen encomanada la tutela i defensa dels drets 
de les persones consumidores, l’obligació de vetllar 
pel compliment dels drets que reconeix aquest codi. 
En aquest sentit, es pot impulsar l’adopció de codis de 
conducta com a instrument d’autoregulació i coregu-
lació de les empreses i la col·laboració de les diferents 
instàncies administratives, amb la finalitat d’obtenir 
un grau més elevat de protecció dels interessos de les 
persones consumidores. Es regula també la coopera-

especials. El Codi de consum trasllada i actualitza les 
normes vigents amb relació a la protecció de les perso-
nes consumidores. En aquest sentit, el capítol I defineix 
aquestes modalitats i les identifica amb les que es fan 
fora d’un establiment permanent, és a dir, les relaci-
ons de consum a distància i les fetes fora d’establiment 
mercantil permanent, les fetes mitjançant màquines au-
tomàtiques i les fetes en establiments no sedentaris, i 
estableix unes normes comunes relatives a la informació 
que cal subministrar a les persones consumidores. El 
capítol II regula les relacions de consum a distància. 
En particular, en formen part les relacions per mitjans 
telefònics, per correspondència postal i per mitjans 
audiovisuals i electrònics, la qual cosa representa una 
important novetat. La regulació es concreta en la de-
terminació de la informació que cal subministrar a les 
persones consumidores atenent el fet que no es dóna la 
presència simultània de les parts en el moment d’establir 
la relació de consum. El capítol III regula les relacions 
de consum efectuades fora d’establiment mercantil per-
manent, presidida per una tècnica de comercialització 
de béns i serveis inacostumada per a les persones con-
sumidores. Per aquest motiu, els requisits d’informació i 
documentació contractual tenen una importància espe-
cial i reflecteixen un contingut més estricte quant a les 
obligacions que ha de complir l’empresari o empresària 
que es dediqui a aquest tipus de comercialització de 
béns i serveis. El capítol IV introdueix novetats impor-
tants relatives a l’adquisició de béns i serveis mitjançant 
màquines automàtiques. Aquestes novetats inclouen el 
contingut de l’obligació d’informar, que comprèn as-
pectes diversos, com ara les instruccions per a obtenir 
el bé o servei, les indicacions relatives al preu i a les 
modalitats de pagament admeses i la identificació de 
l’explotador o explotadora. L’incompliment d’aquesta 
obligació comporta l’extensió de la responsabilitat als 
titulars de l’establiment permanent on hi ha la màquina. 
A les relacions de consum en establiments no sedentaris 
que defineix el capítol V els és aplicable l’obligació de 
subministrar la informació que estableix l’article 221-2.

El títol III conté un únic capítol i presenta una innovació 
més en la normativa de protecció de les persones con-
sumidores. En aquest títol s’incorpora al Codi de con-
sum la regulació de la intermediació, la qual s’aplica a 
tota persona física o jurídica que es dediqui a qualsevol 
de les activitats a què fa referència l’article 231-1, per 
compte d’altri i a canvi d’una remuneració pecuniària 
o no, però sempre en forma d’avantatge econòmic. En 
aquests casos, s’imposa als intermediaris l’obligació 
d’informar de diversos aspectes relatius a l’abast i al 
preu de llur intervenció. Igualment, s’estableixen les 
obligacions que assumeixen els intermediaris quant a 
la forma d’actuació, a la recepció de quantitats a compte 
i al règim de responsabilitat.

El títol IV s’aplica a l’adquisició i l’arrendament de béns. 
El capítol I fa referència tant a l’adquisició com a l’ar-
rendament d’immobles. El capítol II regula la informa-
ció que cal posar a disposició de les persones consumi-
dores adquirents de béns mobles, i també la conformitat 
i garantia dels béns, d’acord amb la normativa.

Sota la rúbrica «Obligacions en la prestació de ser-
veis», el títol V regula la pluralitat de serveis que els 
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dedica a la qualificació de les infraccions. En termes 
generals, cal apuntar que s’ha adequat la qualificació a 
la realitat, de manera que determinades infraccions són 
considerades greus en qualsevol cas. Aquesta circums-
tància comporta també l’adequació de les sancions que 
estableix el capítol III, que s’ha traduït en un augment 
de les quanties i en una revisió de les circumstàncies 
agreujants i atenuants a l’hora de determinar la quantia 
i l’extensió de les sancions. Així, per exemple, s’esta-
bleix la reiteració en la conducta com a circumstància 
agreujant de la sanció. Entre les sancions que es poden 
imposar destaca la d’obligar a la rectificació pública de 
la publicitat efectuada per un empresari o empresària, és 
a dir, la possibilitat d’exigir a l’infractor o infractora que 
publiqui un comunicat en què es rectifiqui la publicitat 
efectuada, la qual cosa s’ha de fer en les mateixes condi-
cions o en condicions semblants a les condicions en què 
es va fer l’actuació sancionada. També es recull la pos-
sibilitat d’adoptar l’acord de donar publicitat a les san-
cions per infracció lleu. A més, s’inclou la possibilitat 
d’exigir a l’infractor o infractora que reposi la situació 
alterada per la infracció al seu estat original i, si escau, 
que indemnitzi la persona consumidora pels danys i 
perjudicis provats. El capítol IV fixa les responsabilitats 
derivades de les infraccions, amb particularitats dife-
rents segons que la infracció s’hagi comès en la comer-
cialització de béns identificats, béns no identificats o 
en serveis, la qual cosa implica la introducció de nous 
criteris en aquesta matèria. El capítol V introdueix les 
normes reguladores de la prescripció de les infraccions, 
de les sancions i de l’execució de les sancions.

El títol IV tanca el llibre tercer amb la regulació del 
procediment sancionador. En el capítol I destaca la de-
terminació del termini de caducitat, que es fixa en dotze 
mesos comptats des de la data d’iniciació del procedi-
ment sancionador, amb la possibilitat de suspendre el 
termini en cas de sol·licitud o pràctica de determinades 
proves. Finalment, el capítol II regula les multes coer-
citives i estableix la possibilitat de reiterar-les en cas 
d’incompliment de les ja ordenades.

El Codi de consum incorpora diverses disposicions ad-
dicionals que inclouen mandats al Govern perquè dicti 
normes per a desplegar aquest codi i fer-lo eficaç. El 
Codi de consum conté també disposicions transitòries 
relatives, en primer lloc, als procediments que es troben 
en fase de tramitació. En segon lloc, es concedeix un 
termini de sis mesos als empresaris i les entitats perquè 
s’adaptin al que estableix el llibre segon. En tercer lloc, 
es regula el règim transitori de les actuacions d’inspec-
ció i es determina la transitorietat dels òrgans sancio-
nadors. En darrer lloc, s’estableix el règim aplicable a 
les comarques que, en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta llei, no tinguin un servei públic de consum. 
El Codi de consum conté tres disposicions finals. La 
primera estableix que, en l’àmbit del consum, les refe-
rències fetes a la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 
lingüística, i a la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la 
disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i 
dels usuaris, s’entenen fetes a aquest codi. La segona i 
la tercera determinen, respectivament, la vacatio legis 
i el desplegament reglamentari d’aquesta llei.

ció de les persones consumidores en aquesta tasca de 
protecció. Les persones consumidores tenen el dret i el 
deure de fer-ho, principalment per mitjà de la denúncia, 
de la qual es regula detalladament el procediment de 
tramitació. El capítol II recull els principis de la dis-
ciplina de mercat: legalitat, irretroactivitat, tipicitat, 
responsabilitat, proporcionalitat, precaució, prescrip-
ció, concurrència de sancions, competència territorial i 
competència material, als quals s’afegeix el principi pro 
persona consumidora, en virtut del qual s’estableixen 
criteris interpretatius de normes i per a la solució del 
conflicte sorgit d’una eventual concurrència de normes 
tipificadores d’una conducta infractora.

El títol II regula la inspecció i el control de mercat. 
Les disposicions generals, que estableix el capítol I, 
introdueixen com a principal novetat l’estatut personal 
dels inspectors de consum. Les activitats d’inspecció 
són regulades pel capítol II, el qual estableix primer les 
funcions de la inspecció de consum i després, les facul-
tats de la inspecció de consum. Concretament, destaca 
l’obligació dels inspeccionats de comparèixer davant de 
la inspecció quan hagin estat citats pel personal inspec-
tor en l’exercici de les seves funcions. Es declara el valor 
probatori dels informes de la inspecció, que s’equiparen 
així a les actes d’inspecció. Pel que fa a l’adopció de les 
mesures cautelars que regula el capítol III es flexibilit-
za la normativa per a guanyar en eficàcia, sobretot en 
situacions d’urgència, sempre que es motivi l’adopció 
d’aquestes mesures en una acta d’inspecció. Entre les 
mesures a adoptar convé destacar la possibilitat de do-
nar publicitat a la mesura cautelar per a informar els 
afectats que s’hagin pogut exposar al risc derivat de 
l’ús d’un bé o de la prestació d’un servei. Aquest capítol 
clou amb la referència a les competències municipals 
en matèria d’adopció d’aquest tipus de mesures, sempre 
amb l’obligació de comunicar-ho a l’Agència Catalana 
del Consum. El capítol IV regula les activitats de con-
trol, entre les quals adquireix rellevància la possibilitat 
de fer estudis i prospeccions de mercat per a establir 
estratègies d’actuació administrativa que augmentin 
l’eficàcia de la protecció de les persones consumidores.

El títol III tipifica les infraccions i estableix les sanci-
ons. El capítol I tipifica les infraccions i les classifica en 
funció de l’objecte, i distingeix entre les que compor-
ten incompliments en matèria de seguretat dels béns i 
serveis posats a disposició de les persones consumido-
res i de les disposicions o resolucions administratives 
relatives a prohibicions de venda, comercialització o 
distribució de béns i serveis, les que comporten altera-
ció, adulteració, frau o engany, les que incideixen di-
rectament en les transaccions comercials i condicions 
tècniques de venda i en matèria de preus, les referents 
a la normalització, la documentació i les condicions de 
venda i al subministrament o la prestació de serveis, les 
relatives a l’incompliment d’obligacions o prohibicions 
contractuals de caràcter legal i, finalment, altres infrac-
cions no classificables en cap dels tipus anteriors. Fruit 
de les novetats que incorpora el Codi de consum, s’han 
afegit també nous tipus infractors relatius a obligacions 
que han d’assumir els empresaris, com ara les infrac-
cions relacionades amb la realització de pràctiques o 
amb la inclusió de clàusules abusives. El capítol II es 
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e) Establiment permanent: infraestructura estable on un 
empresari o empresària duu a terme l’exercici efectiu 
d’una activitat econòmica, consistent essencialment en 
l’oferta i la venda de béns o la prestació de serveis a les 
persones consumidores.

f) Entitat col·laboradora: òrgan o entitat de caràcter 
públic o privat habilitat per les administracions de 
consum, de manera general o específica, per a exercir 
algunes de les activitats que són competència de l’Ad-
ministració o per a donar-hi suport.

g) Béns i serveis: béns mobles o immobles, produc-
tes, activitats o funcions utilitzats o adquirits per les 
persones consumidores, o destinats a aquestes, o que 
en condicions raonablement previsibles puguin ésser 
utilitzats per aquestes, amb independència del caràcter 
individual o social, públic o privat, de qui els produeix, 
subministra o presta.

h) Bé o servei identificat: bé o servei que porta o utilitza 
qualsevol tipus de marca, símbol, logotip o signes ex-
terns que fan creure a les persones consumidores que el 
bé o servei ha estat elaborat, distribuït o comercialitzat 
per una empresa determinada.

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

j) Risc: probabilitat que la salut, la seguretat o els in-
teressos econòmics de les persones consumidores pa-
teixin un dany derivat de la utilització, el consum o la 
presència d’un bé o servei.

k) Risc no acceptable: risc que comporta que un bé 
o servei determinat no compleixi les exigències de la 
lletra i.

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

m) Relació de consum: qualsevol relació establerta en-
tre, d’una banda, empresaris, intermediaris o l’Adminis-
tració com a prestadora de béns i serveis i, d’altra banda, 
les persones consumidores. Aquesta relació comprèn la 
informació, l’oferta, la promoció, la publicitat, la comer-
cialització, la utilització, la venda, i el subministrament 
de béns i serveis, i també les obligacions que en derivin.

n) Dret de desistiment: dret que té la persona consu-
midora de decidir la devolució del bé o la cancel·lació 
del servei durant el temps establert com a període de 
reflexió legalment o contractualment.

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

p) Codi de conducta: acord o conjunt de normes fona-
mentats en criteris ètics i de bona pràctica comercial, 

S’ha de destacar que el sistema de drets lingüístics que 
estableix el Codi de consum no entra en contradicció 
amb el règim que estableix la Llei 1/1998, que, en con-
seqüència, continua vigent.

La part final estableix també la derogació expressa de la 
Llei 3/1993 i de les disposicions de rang igual o inferior 
que s’oposin al que estableix aquesta llei.

Llibre primer. Disposicions generals

Títol I. Disposicions preliminars

Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Article 111-1. Objecte i àmbit

Aquesta llei té per objecte garantir la defensa i la protec-
ció dels drets de les persones consumidores i establir, en 
l’àmbit territorial de Catalunya, els principis i les nor-
mes que les han de regir per tal de millorar la qualitat 
de vida de les persones consumidores.

Article 111-2. Definicions

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

a) Persones consumidores i usuàries: les persones físi-
ques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions 
de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial 
o professional. També tenen aquesta consideració els 
socis cooperativistes en les relacions de consum amb la 
cooperativa. Qualsevol referència que es faci en aquesta 
llei al concepte de persona consumidora s’entén que 
és feta a la persona consumidora o usuària en tant que 
gaudeix de béns i serveis fruit de l’activitat empresarial 
en el mercat.

b) Persona consumidora mitjana: persona consumidora 
que, d’acord amb un criteri de diligència ordinària, hau-
ria d’estar normalment informada i ésser raonablement 
curosa en les relacions de consum, en funció dels factors 
socials, culturals i lingüístics.

c) Col·lectius especialment protegits: col·lectius que, per 
la concurrència de determinades característiques, són 
especialment vulnerables pel que fa a les relacions de 
consum. En qualsevol cas, la protecció especial s’ha de 
donar tenint en compte la persona consumidora mitjana 
del col·lectiu en què s’integra la persona consumidora. 
En particular, són col·lectius especialment protegits: els 
infants i els adolescents, les persones grans, les perso-
nes malaltes, les persones amb discapacitats i qualse-
vol altre col·lectiu en situació d’inferioritat o indefensió 
especials.

d) Empresari o empresària: qualsevol persona física o 
jurídica, pública o privada, que, en l’acompliment d’un 
negoci, un ofici o una professió, comercialitza béns o 
serveis o, de qualsevol altra manera, actua en el marc 
de la seva activitat empresarial o professional.
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Article 112-5. Principi de protecció de les perso-
nes consumidores

Les administracions públiques catalanes han de vetllar 
per garantir el compliment efectiu dels drets que aquesta 
llei reconeix a les persones consumidores.

Títol II. Dels drets bàsics de les persones con-
sumidores

Capítol I. Drets de les persones consumidores

Article 121-1. Disposició general

1. Es reconeixen a les persones consumidores els drets 
i interessos que estableix aquesta llei d’acord amb el 
que disposa aquest llibre, sens perjudici dels drets i de 
les obligacions que estableixen la normativa sectorial 
específica i la normativa civil general que escaigui.

2. Les relacions de consum que es desenvolupin al ter-
ritori de Catalunya es regeixen pels preceptes d’aquesta 
llei, llevat dels casos en què la regulació sectorial es-
pecífica dispensa una major protecció als drets de les 
persones consumidores.

Article 121-2. Drets protegits

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

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

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

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

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

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

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

g) Els drets lingüístics.

Article 121-3. Col·lectius especialment protegits

1. Els drets de les persones consumidores que afec-
tin col·lectius especialment protegits gaudeixen d’una 
atenció especial i preferent per part dels poders públics, 
d’acord amb el que estableixen aquesta llei, les dispo-
sicions que la despleguin i la resta de l’ordenament ju-
rídic.

2. Les persones amb discapacitat, especialment, han de 
tenir garantit l’accés adequat a la informació sobre els 
béns i serveis, i el ple exercici i el gaudi dels drets i les 
garanties que recull aquesta llei, de la mateixa manera 
que la resta de persones consumidores.

Article 121-4. Protecció general

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

no imposats per disposicions legals, reglamentàries o 
administratives, en què es defineix el comportament 
dels empresaris que es comprometen a complir-los en 
llurs relacions de consum.

q) Distintiu de qualitat o d’origen: signe extern o visi-
ble que poden atorgar les administracions públiques o 
els organismes legalment acreditats als empresaris que 
s’adhereixin a determinats codis de conducta o als béns 
o serveis que tinguin marques de garantia.

r) Invitació a comprar: qualsevol comunicació comer-
cial que indica les característiques del bé o servei i el 
seu preu, i que permet a la persona consumidora d’ad-
quirir-lo.

s) Comunicació comercial: qualsevol forma de comu-
nicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la 
imatge o dels béns o serveis d’una empresa, un establi-
ment, una organització o una persona que acompleixi 
una activitat econòmica amb la finalitat d’establir rela-
cions de consum.

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

u) Informació accessible: informació tramesa pels mit-
jans més adequats per a assegurar-ne la percepció i la 
comprensió correctes per part de les persones amb dis-
capacitats sensorials.

Capítol II. Principis informadors del dret de 
consum

Article 112-1. Dret bàsic

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

Article 112-2. Bona fe i equilibri de les posicions 
jurídiques

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

Article 112-3. Irrenunciabilitat dels drets

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

Article 112-4. Principi de consum responsable

Les relacions de consum s’han d’ajustar als criteris de 
racionalitat i sostenibilitat amb relació a la preserva-
ció del medi ambient, la qualitat de vida, l’especificitat 
cultural, el comerç just, l’accessibilitat, l’endeutament 
familiar, els riscos admissibles i altres factors que deter-
minen un desenvolupament socioeconòmic individual 
i col·lectiu.
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emmagatzemats i comercialitzats amb les condicions 
i dades de seguretat, d’envasatge i d’etiquetatge cor-
responents i han de dur incorporats els símbols i les 
indicacions dels perills que comporten i l’explicació de 
les mesures adequades per a contrarestar-ne i apaiva-
gar-ne els possibles efectes perjudicials sobre la salut i 
la seguretat.

Article 122-6. Aparells, instal·lacions i serveis

S’han de preveure els controls pertinents i especificar 
els serveis de manteniment i reparació necessaris dels 
aparells, les instal·lacions i els serveis que puguin afec-
tar la seguretat física de les persones.

Article 122-7. Transports i espais d’ús públic

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

Article 122-8. Actuació de l’Administració

Si en el mercat hi ha béns o serveis amb riscos no accep-
tables per a la salut o la seguretat de les persones consu-
midores, els organismes competents en la matèria han 
d’adoptar les mesures adequades per a aconseguir-ne la 
detecció i la retirada del mercat i per a informar-ne les 
persones consumidores, aclarir responsabilitats i repri-
mir, si escau, les conductes infractores de la legislació.

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

Article 123-1. Disposició general

Les persones consumidores tenen dret a la protecció 
de llurs legítims interessos econòmics i socials d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei i les disposicions 
que la despleguin.

Article 123-2. Protecció contra els abusos con-
tractuals:

Les persones consumidores tenen dret a:

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

b) Rebre dels proveïdors de béns i serveis una còpia 
del contracte, la factura, el rebut o el justificant dels 
pagaments efectuats en què consti, almenys, la identitat 
personal o social i fiscal del proveïdor o proveïdora, 
l’adreça, la quantitat pagada, el concepte pel qual se 
satisfà i la data.

c) Rebre, per escrit o per altres mitjans que n’acreditin 
fefaentment l’autoria, si atesa la naturalesa del bé o el 
servei no es pot fixar prèviament el preu amb exactitud, 
un pressupost en què han de constar, almenys, la identi-

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

Article 122-1. Obligació general

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

2. Els riscos usualment o reglamentàriament admesos 
en condicions normals i previsibles d’utilització s’han 
de posar en coneixement de les persones consumidores 
de manera clara i amb els mitjans adequats.

3. Els béns i serveis s’han de subjectar al que determini 
la normativa sectorial aplicable, especialment la relativa 
a seguretat industrial, sanitat i salut pública, i també 
qualsevol altra que tingui com a finalitat garantir la salut 
i la seguretat de les persones consumidores.

4. L’accés a la informació, especialment la relacionada 
amb la salut i la seguretat, s’ha de garantir, amb caràcter 
general, a totes les persones amb discapacitat, per mitjà 
de la regulació reglamentària sobre béns i serveis.

5. Els poders públics han de fomentar la inclusió del 
sistema Braille en l’etiquetatge dels béns, en especial 
respecte als béns que afectin la salut i la seguretat.

Article 122-2. Obligació dels empresaris

Els qui produeixin, importin, distribueixin, manipu-
lin o comercialitzin béns i serveis, en llur qualitat de 
professionals, tenen l’obligació de subministrar béns o 
prestar serveis segurs i, en conseqüència, han d’actu-
ar amb diligència per a evitar la posada al mercat de 
béns i serveis insegurs. Es presumeix que són segurs 
els béns que duen, si és preceptiu, el marcatge CE o bé 
que disposen d’un certificat de conformitat emès per un 
organisme acreditat a la Unió Europea.

Article 122-3. Béns i serveis d’alimentació

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

Article 122-4. Béns i serveis destinats a la salut 
i la cura higiènica

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

2. Les disposicions d’aquesta llei només s’apliquen als 
serveis sanitaris públics en la mesura que siguin com-
patibles amb llurs característiques específiques.

Article 122-5. Béns perillosos

Els béns que continguin substàncies i preparats classifi-
cats com a perillosos han d’ésser fabricats, transportats, 
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d’atenció a la clientela adequat, sense demores o retards 
injustificats.

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

Article 123-7. Integració contractual de l’ofer-
ta, la promoció i la publicitat

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

2. Les persones consumidores poden exigir el contin-
gut de l’oferta, promoció o publicitat, les prestacions 
pròpies de cada bé o servei, les condicions jurídiques 
o econòmiques i les garanties ofertes, encara que no 
figurin expressament en el contracte o en el document 
o comprovant rebut. Aquests aspectes s’han de tenir en 
compte en la determinació del principi de conformitat 
amb el contracte.

3. Els contractes amb les persones consumidores s’han 
d’integrar d’acord amb el principi de la bona fe objec-
tiva, fins i tot en el cas d’omissió de la informació pre-
contractual rellevant.

4. No obstant el que estableix l’apartat 3, si el contracte 
conté clàusules més beneficioses per a la persona con-
sumidora, aquestes han de prevaler sobre el contingut 
de l’oferta, promoció o publicitat.

Article 123-8. Requisits dels béns i serveis

Les persones consumidores tenen dret a:

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

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

c) La informació de l’origen, especialment pel que fa a 
la procedència comunitària o no, dels béns i els serveis.

Article 123-9. Habitatge

Les persones consumidores tenen dret a conèixer les ca-
racterístiques higienicosanitàries i constructives de llur 
habitatge, i també la qualitat i els sistemes de posada en 
obra dels materials i les instal·lacions, incloses les d’es-
talvi energètic, gas, aigua, fluid elèctric, comunicacions 
electròniques, sanejament, ascensor i, especialment, les 
d’aïllament tèrmic i acústic i les de prevenció i extinció 
d’incendis, d’acord amb el que estableix la normativa 
específica en matèria d’habitatge referida al llibre de 
l’edifici i a altres aspectes rellevants.

Capítol IV. Dret a la indemnització i la reparació 
de danys

Article 124-1. Indemnització i reparació de danys

1. Les persones consumidores tenen dret, d’acord amb 
el que estableix la normativa aplicable, a la reparació o 

tat i l’adreça del prestador, les operacions que s’han de 
dur a terme, l’import, el termini de validesa, i la data 
aproximada i la durada prevista de realització del servei. 
Aquest pressupost és vinculant per al prestador del ser-
vei fins que s’exhaureixi el termini de la seva validesa. 
De la mateixa manera, quan les despeses addicionals 
que repercuteixin en la persona consumidora no pu-
guin ésser calculades per endavant, s’ha d’informar de 
l’existència d’aquestes despeses i de l’import aproximat.

d) Obtenir, si cedeixen un bé perquè se’n faci la veri-
ficació, la comprovació, la reparació, la substitució o 
qualsevol altra intervenció, un resguard de dipòsit en 
què constin, almenys, la identificació de l’establiment 
o dipositari, la identificació de l’objecte, l’operació que 
s’ha de fer, la data de lliurament del bé i la data prevista 
de la realització del servei.

e) Tenir garantida tota quantitat lliurada anticipada-
ment.

Article 123-3. Informació precontractual

Les persones consumidores tenen dret que se’ls lliuri, 
amb un temps suficient i raonable, un model de contrac-
te amb les condicions generals previstes.

Article 123-4. Informació contractual

En la documentació contractual han de constar, si escau, 
les condicions generals, el dret de desistiment i les con-
dicions i el termini d’exercici, l’existència de garanties 
addicionals i l’adhesió a codis de conducta o mitjans 
alternatius de resolució de conflictes.

Article 123-5. Qualitat i idoneïtat dels béns i 
serveis

El termini, la garantia i la possibilitat de renúncia o de-
volució que s’estableixi als contractes han de permetre 
que la persona consumidora:

a) S’asseguri de la naturalesa, les característiques, les 
condicions i la utilitat o finalitat del bé o servei.

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

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

Article 123-6. Conformitat dels béns i serveis

1. La persona consumidora ha de gaudir com a mínim 
de la qualitat i les prestacions que constin en el contrac-
te, el pressupost, la publicitat, les invitacions a comprar 
o qualsevol altre document que vinculi l’empresari o 
empresària en les relacions de consum.

2. Les persones consumidores tenen dret a ésser infor-
mades dels drets que els corresponen com a adquirents 
de béns o serveis, especialment pel que fa a la confor-
mitat i a la garantia dels béns de naturalesa duradora.

3. Els venedors o els productors han de garantir a les 
persones consumidores el gaudiment d’un servei tècnic i 
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Article 126-4. Identificació

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

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

Article 126-5. Característiques dels béns

La informació que figura als envasos, als embalatges i 
a les etiquetes dels productes ha d’incloure els aspectes 
següents:

a) La naturalesa i la composició.

b) La quantitat.

c) La qualitat.

d) La mesura i el pes.

e) El risc que en comporta l’ús, si escau.

f) La manera de preveure, contrarestar i reduir els efec-
tes no desitjables dels incidents que, malgrat les instruc-
cions, es puguin produir.

g) L’origen.

h) La informació obligatòria dels distintius de qualitat.

i) Les altres característiques rellevants de l’oferta.

Article 126-6. Preus i condicions de venda

Les persones consumidores tenen dret a rebre infor-
mació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, 
les tarifes, les condicions de venda i els conceptes que 
incrementin el preu, abans d’adquirir el bé o contractar 
el servei o l’ús als punts de venda dels béns i als esta-
bliments de prestació de serveis.

Article 126-7. Compensacions i indemnitzacions

1. Les persones consumidores tenen dret a rebre infor-
mació suficient, abans de contractar, sobre les compen-
sacions, els reemborsaments o les indemnitzacions, i el 
mètode de determinació de l’import, en cas de manca 
de conformitat del bé o el servei, especialment pel que 
fa als serveis bàsics o essencials.

2. S’entén per informació suficient la que permet a la 
persona destinatària la comprensió normal de les carac-
terístiques i les condicions del sistema de compensaci-
ons, reemborsaments o indemnitzacions en funció del 
col·lectiu al qual es dirigeix el bé o servei. L’empresari 
o empresària ha d’estar en disposició de facilitar la in-
formació complementària que li sigui requerida per la 
persona consumidora.

Article 126-8. Horari

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

indemnització dels danys i perjudicis que pateixin com 
a conseqüència de l’adquisició o utilització de béns o 
serveis.

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

3. Els danys derivats de la prestació d’un servei públic 
estan sotmesos a les regles aplicables sobre responsa-
bilitat patrimonial de l’Administració.

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

Article 125-1. Protecció jurídica, administrativa 
i tècnica

1. Les administracions públiques catalanes, per raons 
d’interès públic i emprant els procediments que establei-
xen les lleis, poden exercir les accions pertinents per a 
fer cessar les activitats lesives per als drets i interessos 
de les persones consumidores.

2. La Generalitat ha de fomentar els procediments vo-
luntaris de resolució de conflictes.

3. Les diferents administracions públiques de Catalu-
nya, en el marc de la legislació vigent i en l’àmbit de 
llurs competències, han de participar en el sistema ar-
bitral de consum.

Capítol VI. Dret a la informació, l’educació i la 
formació

Secció primera. Informació dels béns i serveis

Article 126-1. Promoció, publicitat i informació

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

2. La publicitat s’ha de fer d’acord amb els principis 
de suficiència, objectivitat, veracitat i autenticitat, i no 
pot, sigui quin sigui el suport utilitzat, induir a error o 
a falses expectatives als seus destinataris.

3. La informació que figura als envasos, als embalatges i 
a les etiquetes dels productes ha d’ésser veraç i suficient.

Article 126-2. Atenció

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

Article 126-3. Utilització

Les persones consumidores tenen dret a rebre la infor-
mació necessària per a conèixer i utilitzar amb seguretat 
i satisfactòriament els béns i els serveis.
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cipal que correspongui i, si no n’hi ha, la d’àmbit de 
Catalunya.

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

4. La Generalitat ha de potenciar el desenvolupament 
dels serveis públics de consum d’àmbit local seguint 
criteris d’eficàcia, d’eficiència i de major proximitat de 
les persones consumidores i els ha d’assessorar en el 
que calgui per a millorar l’exercici de llurs funcions.

5. La Generalitat ha de cooperar amb les administraci-
ons locals que exerceixen competències en matèria de 
consum i subscriure-hi convenis de col·laboració per 
a compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials 
adequats per al compliment de llurs finalitats i, especi-
alment, per a garantir el compliment del que estableix 
l’apartat 3.

Article 126-11. Registre de serveis públics de con-
sum de Catalunya

1. Els serveis públics de consum que acompleixin les 
activitats en l’àmbit territorial de Catalunya s’han d’ins-
criure en el Registre de serveis públics de consum de 
Catalunya, amb finalitats informatives. Aquest registre 
depèn de l’Agència Catalana de Consum. L’organitza-
ció i el funcionament del Registre s’han d’establir per 
reglament.

2. S’han d’inscriure en el Registre de serveis públics 
de consum de Catalunya les funcions que el servei pú-
blic de consum corresponent compleix d’entre les que 
estableixen les lletres a, b, c, d i e de l’article 126-10.1, 
juntament amb les altres dades que s’estableixin per 
reglament.

Article 126-12. Informació telefònica i telemà-
tica a les persones consumidores

L’Administració de la Generalitat ha de garantir que les 
persones consumidores tinguin un accés fàcil a la in-
formació sobre llurs drets i deures i els ha de facilitar la 
presentació, la tramitació i, si escau, la resolució de llurs 
queixes, reclamacions i denúncies a través de mitjans 
ràpids i eficaços, com ara els sistemes de comunicació 
electrònica.

Article 126-13. Accés de les persones consumido-
res a la informació europea en matèria de consum

1. L’Administració de la Generalitat ha de garantir l’ac-
cés de les persones consumidores a la informació sobre 
consum dels diferents estats de la Unió Europea perquè 
es puguin orientar i assessorar sobre els drets i deures 
que hi tenen com a persones consumidores.

2. L’Administració de la Generalitat ha de participar en 
organitzacions i projectes d’àmbit europeu en matèria 
de consum per a garantir la informació a les persones 
consumidores sobre les normatives i activitats de con-
sum de les institucions i organitzacions europees.

Article 126-9. Informació sobre els sistemes de 
reclamació

1. Les persones consumidores tenen dret al lliurament, 
quan el demanin, d’un full oficial de reclamació o de-
núncia. També tenen dret a disposar dels formularis 
establerts per als sistemes extrajudicials de resolució 
de conflictes determinats per l’Administració pública, 
d’acord amb la matèria del conflicte. Tant el full oficial 
de reclamació o denúncia com els formularis han d’es-
tar disponibles, també, per via telemàtica.

2. Correspon als poders públics i als empresaris el deure 
d’informar les persones consumidores dels mecanismes 
de resolució de conflictes en les relacions de consum.

Secció segona. Informació a la persona consu-
midora

Article 126-10. Serveis públics de consum

1. Qualsevol òrgan o organisme de titularitat pública de-
pendent d’una administració pública catalana que acom-
pleixi tasques d’informació, orientació i assessorament 
a les persones consumidores té la consideració de servei 
públic de consum en l’àmbit de la seva demarcació ter-
ritorial i d’acord amb les seves competències. Aquest 
servei públic de consum pot exercir, entre d’altres, les 
funcions següents:

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

b) Informar, orientar i assessorar les persones consumi-
dores sobre llurs drets i deures i les formes d’exercir-los.

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

d) Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d’ins-
pecció en matèria de consum.

e) Iniciar procediments sancionadors de consum.

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

g) Educar i formar en consum les persones consumi-
dores, particularment els col·lectius especialment prote-
gits, sia per mitjà d’actuacions directes sia a través dels 
mitjans de comunicació de titularitat pública.

h) Fer difusió de les organitzacions de persones consu-
midores i col·laborar-hi.

2. Els serveis públics de consum han de rebre, gestionar 
i resoldre les queixes i reclamacions, com a mínim, de 
les persones consumidores domiciliades en llur demar-
cació territorial, dur a terme la mediació i, si escau, 
adreçar-les al sistema arbitral de consum. També ho 
poden fer respecte a les queixes i reclamacions referents 
a establiments radicats en llur àmbit territorial. D’acord 
amb el principi de proximitat, és competent, en primer 
lloc, el servei públic de consum del municipi on estigui 
domiciliada la persona consumidora. Si al municipi no 
hi ha cap oficina, n’és competent l’oficina supramuni-
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sum responsable, crític i actiu, cercant la informació, 
la reflexió, la solidaritat i la sostenibilitat en el consum 
de béns i serveis.

b) El desenvolupament de la capacitat d’exercir una 
elecció lliure, racional, crítica i saludable dels béns i 
serveis oferts, i també de fer-ne un ús correcte i res-
ponsable.

c) El coneixement dels seus drets i deures, i de la ma-
nera d’exercir els drets amb responsabilitat.

2. El Govern ha de garantir l’accés de les persones con-
sumidores a l’educació en consum i ha d’adoptar les 
mesures adequades per a assolir els objectius següents:

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

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

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

d) Assegurar l’existència d’un centre permanent d’edu-
cació en consum que cobreixi tot el territori de Cata-
lunya.

e) Establir col·laboracions amb els organismes o enti-
tats públics amb competències en matèria de consum, 
amb les institucions competents en matèria d’educació 
i amb les organitzacions de persones consumidores per 
al desenvolupament de l’educació en consum.

Article 126-18. Formació en consum

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

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

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

c) La formació dels agents econòmics que posen al mer-
cat els béns i els serveis i de llurs associacions empre-
sarials i professionals i llurs gremis sobre els requisits 
de llur activitat relacionats amb els drets i deures de les 
persones consumidores, amb una incidència especial en 
les afectacions en les persones amb discapacitat.

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

e) La formació en el cooperativisme de consum.

Article 126-14. Promoció d’espais divulgatius de 
consum als mitjans de comunicació

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

2. Els mitjans de titularitat pública han de facilitar l’ac-
cés de les organitzacions de persones consumidores 
als espais que programin i llur participació en aquests 
espais.

Article 126-15. Campanyes informatives i activi-
tats de difusió

L’Administració de la Generalitat ha de dur a terme 
i fomentar campanyes informatives i activitats de di-
fusió amb l’objectiu que les persones consumidores 
coneguin llurs drets. Aquestes campanyes i activitats 
s’han d’acomplir a través dels mitjans més adequats en 
cada cas. Especialment, s’ha d’impulsar i fomentar la 
difusió de:

a) La informació i la prevenció en l’ús dels béns i serveis 
del mercat, si poden comportar un risc per a la salut i la 
seguretat de les persones.

b) La informació sobre l’ús de nous béns i serveis que 
apareguin en el mercat i que puguin afectar els interes-
sos econòmics de les persones consumidores.

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

d) Les polítiques informatives, formatives i educatives 
que fomentin el consum responsable, reflexiu, solidari 
i sostenible dels béns i serveis, i també en el marc del 
cooperativisme de consum.

Article 126-16. Estudis i enquestes sobre hàbits 
de consum de les persones consumidores

L’Administració de la Generalitat ha de promoure i im-
pulsar l’elaboració d’estudis tècnics i enquestes sobre 
les dinàmiques i els hàbits de consum a Catalunya amb 
els objectius de planificar les polítiques de consum més 
adequades i de fixar els instruments que permetin a 
les persones consumidores escollir millor els béns i els 
serveis més adequats a llurs necessitats i exigències. 
Aquests estudis i enquestes, sempre que sigui tècni-
cament i jurídicament viable, s’han de presentar amb 
dades desagregades per sexes i han d’incorporar l’estudi 
sobre l’impacte per raó de gènere.

Secció tercera. Educació i formació en consum

Article 126-17. Educació en consum

1. La persona consumidora té dret a l’educació en matè-
ria de consum, que té els objectius següents:

a) Contribuir a la formació integral de la persona, ate-
nent el desenvolupament de la consciència individual i 
col·lectiva dels infants i els joves en els hàbits del con-
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b) Les retribucions o els pagaments que facin les em-
preses a les organitzacions de persones consumidores 
pels treballs, estudis o altres tasques que duguin a terme 
en matèria de defensa de les persones consumidores.

Article 127-4. Funcions de les organitzacions de 
persones consumidores

Les organitzacions de persones consumidores tenen les 
funcions següents:

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

b) L’educació i la formació de les persones consumi-
dores.

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

d) L’exercici d’actuacions de defensa de llurs membres, 
de l’organització i dels interessos generals de les perso-
nes consumidores.

e) La defensa dels drets i interessos de les persones com 
a consumidores de béns i serveis per mitjà de la funció 
de consulta, informe i assessorament als poders públics.

f) Qualsevol altra funció que pugui derivar de les relaci-
ons de consum i defensa dels consumidors i els usuaris.

Article 127-5. Drets de les organitzacions de per-
sones consumidores

Les organitzacions de persones consumidores de Cata-
lunya tenen els drets següents:

a) Ésser declarades d’utilitat pública i gaudir de les 
corresponents exempcions i bonificacions fiscals esta-
blertes legalment.

b) Obtenir informació de les administracions públiques.

c) Participar en l’arbitratge de consum, adherint-s’hi 
i nomenant àrbitres que representin els interessos ge-
nerals de les persones consumidores en els tribunals 
arbitrals.

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

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

f) Ésser considerades part interessada en els procedi-
ments administratius sancionadors que hagin promogut, 
sempre que hi hagin comparegut i que els procediments 
afectin la protecció general dels interessos de les per-
sones consumidores.

g) Gaudir del benefici de la justícia gratuïta, d’acord 
amb les lleis.

h) Exigir la rectificació pública de les comunicacions i 
informacions publicitàries enganyoses o il·lícites, i exer-
cir, si escau, el corresponent dret de rèplica, d’acord 
amb les lleis.

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

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

Article 127-1. Representació, consulta i parti-
cipació

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

Article 127-2. Les organitzacions de persones 
consumidores

Als efectes d’aquesta llei, poden tenir la consideració 
d’organitzacions de persones consumidores, en l’àmbit 
de Catalunya, les entitats següents:

a) Les entitats sense finalitat de lucre constituïdes legal-
ment que, d’acord amb llurs estatuts, tinguin per objecte 
social la defensa, la informació, l’educació, la formació, 
l’assistència i la representació dels interessos col·lectius 
dels ciutadans en llurs relacions de consum, i també dels 
de llurs membres.

b) Les entitats constituïdes d’acord amb la normativa 
aplicable en matèria de cooperatives que incloguin en 
llurs estatuts, com a objecte social, la defensa, la in-
formació, l’educació, la formació, l’assistència i la re-
presentació de les persones consumidores, i que hagin 
constituït un fons amb aquest objecte, d’acord amb llur 
legislació específica.

Article 127-3. Registre d’organitzacions de per-
sones consumidores de Catalunya

1. Es crea el Registre d’organitzacions de persones con-
sumidores de Catalunya, que depèn de l’Agència Cata-
lana del Consum. La inscripció en el Registre atorga 
la condició d’organització de persones consumidores 
a Catalunya.

2. Les entitats legalment constituïdes amb seu social a 
Catalunya que compleixin els requisits de l’article 127-2  
i vulguin gaudir de la condició d’organitzacions de per-
sones consumidores als efectes d’aquesta llei han d’es-
tar inscrites en el Registre d’organitzacions de persones 
consumidores de Catalunya.

3. No poden estar inscrites en el Registre d’organitza-
cions de persones consumidores de Catalunya les or-
ganitzacions que:

a) Tinguin entre llurs membres persones jurídiques amb 
finalitat de lucre.

b) Rebin ajuts de qualsevol classe d’empreses submi-
nistradores de béns o serveis destinats a les persones 
consumidores, de les agrupacions que les representen o 
d’entitats relacionades amb les dites empreses.

c) Actuïn amb temeritat manifesta judicialment apre-
ciada.

4. No es consideren ajuts als efectes de la lletra b de 
l’apartat 3:

a) Les aportacions esporàdiques per a dur a terme actu-
acions d’interès general per a les persones consumidores 
conjuntament amb les organitzacions.
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d) Gaudir de prioritat en l’accés als mitjans de comuni-
cació social a què fa referència l’article 126-14.

Article 127-8. El Consell de Persones Consumi-
dores de Catalunya

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

2. El Consell de Persones Consumidores de Catalunya 
és adscrit a l’Agència Catalana del Consum.

Article 127-9. Audiència

1. El Consell de Persones Consumidores de Catalunya 
ha d’ésser escoltat preceptivament en tràmit d’audiència 
en els procediments següents:

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

b) Propostes de preus i tarifes de serveis que afectin 
directament les persones consumidores i que estiguin 
subjectes legalment al control de la Generalitat, si ho 
estableix la normativa reguladora del servei.

c) Els procediments en què ho estableixi una disposició 
normativa.

2. El tràmit d’audiència preceptiu es considera complert 
respecte a les organitzacions que formen part dels òr-
gans col·legiats que informin o participin en l’elaboració 
de les disposicions normatives o en l’adopció dels actes 
administratius. En els altres supòsits, el tràmit es con-
sidera complert quan es dóna audiència al Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya.

Article 127-10. Foment de les organitzacions de 
persones consumidores de Catalunya

La Generalitat ha de fomentar les organitzacions per a 
la defensa i la representació dels interessos de les per-
sones consumidores, com a vehicle idoni per a protegir-
los, i els ha de donar suport perquè puguin aconseguir 
les seves finalitats.

Article 127-11. Els ajuts a les organitzacions de 
persones consumidores

1. Les administracions públiques han d’establir ajuts 
destinats a les actuacions d’informació, formació, edu-
cació i defensa de les persones consumidores que facin 
les organitzacions de persones consumidores de Cata-
lunya.

2. Les organitzacions de persones consumidores que 
acompleixin activitats publicitàries de tercers de caràc-
ter comercial o no merament informatives o que es dedi-
quin a activitats diferents de la defensa de les persones 
consumidores, llevat de les cooperatives de consum, no 
poden gaudir dels ajuts a què fa referència l’apartat 1.

3. Les organitzacions de persones consumidores estan 
obligades a aplicar els mitjans d’ajut i col·laboració o 
els ajuts que rebin amb aquesta finalitat exclusivament 

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

k) Integrar-se en agrupacions o federacions que tinguin 
les mateixes finalitats i un àmbit territorial més ampli.

l) Formar part del Ple del Consell de Persones Consu-
midores de Catalunya.

Article 127-6. Deures de les organitzacions de 
persones consumidores

1. Les organitzacions de persones consumidores de 
Catalunya tenen els deures següents:

a) Ajustar llurs actuacions als principis de bona fe, pre-
caució i diligència i no difondre dades sense un suport 
adequat d’acreditacions, resultats analítics o controls de 
qualitat suficientment contrastats, sens perjudici de llur 
dret a presentar les denúncies que considerin pertinents.

b) Rectificar públicament o fer cessar activitats temerà-
ries si hi ha una sentència judicial ferma.

c) Col·laborar amb les administracions públiques de 
Catalunya per a assolir conjuntament els objectius 
d’aquesta llei.

d) Oferir a les persones consumidores una protecció jurí-
dica eficaç, adreçada a la reparació i indemnització pels 
danys i perjudicis que pateixin com a conseqüència de 
l’adquisició, l’ús o el gaudi de béns i serveis.

2. Si una organització de persones consumidores di-
vulga, per dol o negligència, informació errònia de la 
qual derivin danys o perjudicis, pot ésser suspesa tem-
poralment o donada definitivament de baixa del Re-
gistre d’organitzacions de persones consumidores de 
Catalunya, amb la garantia dels principis d’audiència i 
contradicció, sens perjudici de la responsabilitat civil i 
penal en què hagi pogut incórrer.

Article 127-7. Representativitat de les organit-
zacions de persones consumidores

1. Les organitzacions de persones consumidores, per 
a gaudir de la condició de més representatives, han de 
complir les condicions següents:

a) Tenir de manera exclusiva o principal l’objecte social 
a què fa referència l’article 127-2.a.

b) Sol·licitar el reconeixement, que és atorgat per l’Agèn-
cia Catalana del Consum, d’acord, com a mínim, amb 
els criteris d’implantació territorial i nombre de socis.

2. Les organitzacions de persones consumidores de Ca-
talunya més representatives gaudeixen dels avantatges 
següents:

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

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

c) Formar part de la Comissió Permanent del Consell 
de Persones Consumidores de Catalunya.
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Títol III. De la resolució extrajudicial de con-
flictes

Capítol I. Disposicions generals

Article 131-1. Foment dels sistemes voluntaris de 
resolució de conflictes

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

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

Article 131-2. Principis generals

1. La resolució extrajudicial dels conflictes derivats 
d’una relació de consum es canalitza principalment per 
la mediació i l’arbitratge de consum, sens perjudici de 
les matèries o els sectors que tinguin sistemes públics 
extrajudicials de resolució de conflictes.

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

3. Es poden sotmetre a la mediació i l’arbitratge els con-
flictes sobre matèries de lliure disposició, d’acord amb 
les lleis aplicables.

Capítol II. mediació

Article 132-1. Definició

La mediació de consum és un procediment que es ca-
racteritza per la intervenció d’una tercera persona im-
parcial i experta, que té com a objecte ajudar les parts 
i facilitar l’obtenció per elles mateixes d’un acord sa-
tisfactori.

Article 132-2. Principis

1. Els principis de la mediació de consum són la vo-
luntarietat, la imparcialitat, la confidencialitat i la uni-
versalitat.

2. D’acord amb el principi de voluntarietat, les parts són 
lliures d’acollir-se a la mediació i també de desistir-ne 
en qualsevol moment.

3. D’acord amb el principi d’imparcialitat, la persona 
mediadora té el deure d’ésser imparcial i, en conseqüèn-
cia, ha d’ajudar els participants a assolir els acords perti-
nents sense imposar cap solució ni mesura concretes. Si 
en un moment determinat hi ha un conflicte d’interessos 
entre les parts i la persona mediadora, aquesta ha de 
declinar la intervenció.

a actuacions de defensa de les persones consumidores 
o a l’obtenció dels mitjans instrumentals i personals per 
a aconseguir les dites finalitats.

Article 127-12. Col·laboració amb l’Administració

La Generalitat ha de fomentar la col·laboració amb les 
organitzacions de persones consumidores i els agents 
socioeconòmics, i també entre aquests, per mitjà de les 
actuacions següents, entre d’altres:

a) Fomentar l’arbitratge de consum.

b) Col·laborar en la comunicació de possibles riscos, si 
per llur magnitud cal una actuació pública per a garantir 
l’eficàcia de la mesura.

c) Fomentar el desenvolupament de símbols de qualitat 
empresarial.

d) Impulsar l’autoregulació dels sectors empresarials 
per mitjà de la promoció de codis de conducta i d’altres 
mecanismes que es puguin constituir amb aquestes fi-
nalitats.

e) Informar i formar les persones consumidores sobre 
béns i serveis d’ús i consum generalitzat des de la pers-
pectiva del consum responsable.

f) Fomentar el cooperativisme de consum.

Capítol VIII. Drets lingüístics

Article 128-1. Drets lingüístics de les persones 
consumidores

1. Les persones consumidores, en llurs relacions de con-
sum, tenen dret, d’acord amb el que estableixen l’Estatut 
d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüís-
tica, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua 
oficial que escullin.

2. Les persones consumidores, sens perjudici del res-
pecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen 
dret a rebre en català:

a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter 
fix, la documentació contractual, els pressupostos, els 
resguards de dipòsit, les factures i els altres documents 
que hi facin referència o que en derivin.

b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el 
maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs 
característiques, amb independència del mitjà, format 
o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries 
relacionades directament amb la salvaguarda de la salut 
i la seguretat.

c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules 
tipus, els contractes normats, les condicions generals i 
la documentació que hi faci referència o que derivi de 
la realització d’algun d’aquests contractes.

3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relaci-
ons de consum de l’ús de la llengua occitana, denomina-
da aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran, 
on és llengua pròpia.
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consumidores, clàusules d’adhesió o de compromís a 
l’arbitratge de consum per a la resolució dels conflictes 
i les reclamacions derivats de la prestació dels serveis, 
l’aplicació de les quals depèn directament de la voluntat 
de la persona consumidora.

2. Els òrgans de contractació de la Generalitat i dels 
seus organismes públics i empreses han d’incorporar 
l’adhesió a l’arbitratge de consum com a condició d’exe-
cució en l’adjudicació de contractes.

3. S’ha de promoure que les entitats o empreses privades 
que gestionen serveis públics, serveis d’interès general 
o serveis universals en règim de concessió incloguin en 
els plecs de condicions l’obligació que en els contractes 
amb persones consumidores es prevegi l’adhesió a l’ar-
bitratge de consum.

4. La Generalitat ha de considerar l’adhesió a l’arbi-
tratge de consum com a mèrit objectiu en la valoració 
de premis a la qualitat que tingui establerts o pugui 
crear. Les administracions públiques catalanes han de 
tenir en compte l’adhesió a l’arbitratge de consum en 
l’atorgament d’ajuts i subvencions a les empreses i els 
establiments que ofereixin béns o serveis a les persones 
consumidores.

Article 133-5. Distintiu d’adhesió a l’arbitratge

1. El distintiu que acredita l’adhesió a l’arbitratge de 
consum és un distintiu de qualitat.

2. Els empresaris adherits al sistema arbitral de consum 
han d’informar les persones consumidores de manera 
clara de llur adhesió a l’arbitratge, per mitjà del distintiu 
a què fa referència l’apartat 1.

Llibre segon. Requisits de les relacions de consum

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Requisits comuns

Article 211-1. Àmbit d’aplicació

Els empresaris que es dediquin a la venda de béns o a 
la prestació de serveis, amb independència del tipus i 
sector d’activitat, han de complir les obligacions que es-
tableixen aquest llibre, la normativa sectorial específica 
i la normativa civil general aplicable, sens perjudici de 
les competències de l’Estat en matèria civil i mercantil.

Article 211-2. Requisits exigibles en matèria de 
seguretat i salut

Si s’han posat en el mercat béns o serveis insegurs, s’ha 
d’informar immediatament les persones consumidores 
del risc derivat de l’ús del bé o de la prestació del servei. 
Aquesta informació s’ha de donar per mitjà d’avisos 
especials que permetin a les persones consumidores 
conèixer el risc derivat de l’ús del bé o de la prestació 

4. D’acord amb el principi de confidencialitat, la per-
sona mediadora i les parts han de mantenir el deure de 
confidencialitat sobre la informació de què es tracti. En 
compliment d’aquest deure, les parts es comprometen a 
mantenir-ne el secret i, per tant, renuncien a proposar la 
persona mediadora com a testimoni en algun procedi-
ment que afecti l’objecte de la mediació. D’altra banda, 
la persona mediadora també ha de renunciar a actuar 
com a perita en els mateixos casos.

5. D’acord amb el principi de confidencialitat, els do-
cuments i les actes que s’elaborin al llarg del procés de 
mediació tenen caràcter reservat. No obstant això, la 
persona mediadora no està subjecta al deure de confi-
dencialitat i està obligada a informar les autoritats com-
petents de les dades que puguin revelar l’existència de 
fets delictius perseguibles d’ofici.

6. D’acord amb el principi d’universalitat, la competèn-
cia de les administracions públiques catalanes per a dur 
a terme la mediació s’estén a qualsevol assumpte que 
afecti les persones consumidores, amb les excepcions 
establertes per les lleis.

Article 132-3. Naturalesa dels acords

Els acords a què arribin les parts després del procés de 
mediació els són vinculants i es poden formalitzar en un 
document escrit signat per elles i la persona mediadora. 
La signatura de la persona mediadora deixa constància 
del compromís a què s’ha arribat. Els acords són execu-
tius d’acord amb la normativa sobre mediació.

Capítol III. Arbitratge

Article 133-1. Procedència de l’arbitratge

L’arbitratge és procedent si hi ha un conveni arbitral 
previ entre les parts. En cas contrari, l’Administració ha 
de promoure la formalització del conveni arbitral per a 
resoldre el conflicte per mitjà de l’arbitratge de consum.

Article 133-2. Trasllat de la sol·licitud d’arbi-
tratge

Si l’arbitratge és procedent, l’administració de la qual 
depèn l’ens receptor de la sol·licitud n’ha de donar tras-
llat a la junta arbitral que en resulti competent per raó 
del territori.

Article 133-3. Composició del col·legi arbitral

Els col·legis arbitrals han d’incloure representants dels 
sectors afectats per la reclamació, de les persones con-
sumidores i de les administracions públiques, de la ma-
nera que estableixen les lleis.

Article 133-4. El sector públic i l’arbitratge de 
consum

1. Les administracions públiques de Catalunya, en l’àm-
bit de les competències respectives, han d’imposar a 
llurs empreses públiques sotmeses al dret privat l’obli-
gació d’establir necessàriament, en les condicions gene-
rals de contractació i en els contractes amb les persones 
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b) Atendre i informar, en qualsevol cas, les persones 
consumidores, de forma immediata i adequada i, si 
escau, presencialment, de qualsevol incidència, esde-
veniment o circumstància que afecti el funcionament 
normal de les relacions de consum i, d’altra banda, mi-
nimitzar i pal·liar els possibles danys i perjudicis que 
se’n derivin, i evitar les esperes excessives i injustifi-
cades. A aquests efectes, si l’empresari o empresària 
disposa d’un telèfon o telèfons d’atenció a la clientela, 
en cap cas no poden ésser de tarifació addicional, i n’ha 
d’informar i facilitar-ne el número o números a les per-
sones consumidores.

c) Garantir de forma fefaent que la persona consumi-
dora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, 
tingui constància, per escrit o en qualsevol suport du-
rador, de la presentació de qualsevol mena de queixa 
o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o 
circumstàncies que afectin el funcionament normal de 
les relacions de consum; i donar resposta a les queixes i 
reclamacions rebudes al més aviat possible, en qualsevol 
cas en el termini d’un mes des que són presentades. En 
el supòsit que durant aquest termini no s’hagués resolt 
de forma satisfactòria la queixa o la reclamació formu-
lades, l’empresari o empresària que estigui adherit a un 
sistema extrajudicial de resolució de conflictes ha de 
proporcionar els mitjans adequats per a garantir l’accés 
de la persona consumidora al sistema extrajudicial de 
resolució corresponent o, si escau, adreçar-la als serveis 
públics de consum.

d) Posar a disposició de les persones consumidores, si-
gui quin en sigui el lloc de residència, en qualsevol re-
lació de consum, informació que ha d’incloure, en qual-
sevol cas, l’adreça postal, el número de telèfon d’atenció 
i el número de fax o l’adreça de correu electrònic on les 
persones consumidores o bé poden sol·licitar qualsevol 
mena d’assessorament o informació sobre el bé o servei 
adquirit o contractat, o bé poden formular les queixes 
o reclamacions sobre qualsevol assumpte que afecti el 
funcionament normal de les relacions de consum.

Article 211-5. Requisits lingüístics

1. La documentació i les informacions necessàries per 
al consum i l’ús adequats dels béns i serveis dirigides 
a les persones consumidores han d’estar a disposició 
immediata d’aquestes, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 128-1. Aquest requisit no s’aplica a les marques, els 
noms comercials i la retolació emparada per la legisla-
ció de la propietat industrial.

2. Sens perjudici del que estableixen la Llei 1/1998, del 7  
de gener, de política lingüística, i les altres lleis aplica-
bles, les administracions públiques han de promoure, 
impulsar i fomentar les obligacions lingüístiques que 
aquesta llei estableix, especialment, per als establiments 
i la publicitat que ocupen el domini públic i per a les 
empreses concessionàries.

Article 211-6. Requisits formals de la documen-
tació

1. La documentació que, d’acord amb aquesta llei, té 
caràcter obligatori ha de complir els requisits formals 
següents per a facilitar-ne la lectura i la comprensió:

del servei al més aviat possible. Aquests béns o serveis 
s’han de retirar del mercat. Si les persones consumido-
res ja n’han adquirit, s’han d’adoptar les mesures perti-
nents perquè esdevinguin adequats, o bé substituir-los 
o retornar l’import que s’hagi satisfet.

Article 211-3. Publicitat i informació

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

2. El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer 
i s’han de desglossar, en cas que calgui, els diversos 
conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissi-
ons, les despeses addicionals repercutibles en la persona 
consumidora i altres conceptes similars. Si les despeses 
addicionals no poden ésser calculades prèviament, se 
n’ha d’indicar l’existència i el mètode de càlcul. Aquesta 
informació ha d’ésser fàcilment visible per a la persona 
consumidora abans de contractar, de manera que no 
indueixi a error o engany.

3. No es poden incrementar els preus o les condicions 
per raó de la forma o el mitjà de pagament en quantitats 
superiors a les despeses que l’empresari o empresària 
hagi de suportar de forma directa com a conseqüència 
de l’admissió del mitjà de pagament de què es tracti. 
En cas de pagaments ajornats o fraccionats en què es 
meritin interessos, s’han d’especificar les quotes, els 
imports, la periodicitat dels pagaments, l’import total  
i la part corresponent a interessos, la d’altres despeses i  
la del bé o servei, i també les garanties exigides per 
a assegurar el cobrament de les quantitats ajornades. 
En cas de lliurament de quantitats a compte del preu 
final, s’ha d’informar de les condicions aplicables en el 
supòsit de no formalitzar-se la transacció.

4. Els empresaris tenen l’obligació de documentar la 
informació substancial per escrit o en qualsevol altre 
suport que permeti el seu emmagatzematge i que tin-
gui una durada equivalent almenys a la vida útil o la 
conformitat del bé o servei. A aquests efectes, s’entén 
per informació substancial la que fa referència a les 
característiques principals, l’origen comunitari o no, la 
utilització o el manteniment, la justificació de la trans-
acció efectuada i la conformitat del bé o servei.

5. En el cas d’empreses adherides al sistema arbitral de 
consum, s’ha d’exhibir el logotip d’adhesió a l’establi-
ment permanent, en la documentació precontractual i 
contractual, i, si s’escau, en el lloc web. Aquest logotip 
s’ha d’exhibir d’una manera clara i visible.

Article 211-4. Atenció a les persones consumi-
dores

Els empresaris estan obligats a:

a) Atendre, facilitar i subministrar la informació que 
els sigui sol·licitada per les persones consumidores de 
forma personal i, si escau, presencial, pels mitjans ade-
quats.
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Article 211-10. Requisits en matèria de consum 
per a les ofertes o les promocions

1. La publicitat de condicions especials més benefi-
cioses per a la persona consumidora amb relació a les 
practicades habitualment per l’empresa o l’establiment 
ha d’indicar almenys:

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

b) La durada de la promoció o l’oferta, o bé el nombre 
d’unitats disponibles en oferta o promoció o el nombre 
de persones consumidores que es poden beneficiar de 
la promoció.

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

d) Les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns 
o serveis en promoció, i els avantatges de l’oferta o la 
promoció.

e) El responsable o la responsable de la promoció, amb 
indicació del nom o la raó social i l’adreça de l’establi-
ment o els establiments on es poden fer efectives les 
condicions més beneficioses, llevat que la promoció es 
refereixi únicament al mateix establiment on s’ofereix.

2. Si s’anuncien promocions o ofertes per un període de 
temps, aquest període ha d’ésser sempre determinat i 
l’empresa ha d’estar en condicions de satisfer la deman-
da de les persones consumidores del bé o servei ofert, 
sens perjudici de la normativa relativa als períodes de 
rebaixes. Si no es pot atendre la demanda, s’ha d’infor-
mar la persona consumidora del dret d’adquirir el bé o 
servei ofert, o un de condicions semblants, d’acord amb 
els beneficis de l’oferta o la promoció. Aquesta mesura 
s’ha de fer efectiva per mitjà del lliurament d’un full 
d’encàrrec que doni dret a la persona consumidora a ob-
tenir els béns o serveis promocionats i en què s’indiqui 
la data en què es podrà fer efectiu aquest dret. Aquest 
precepte s’entén sens perjudici de les responsabilitats 
administratives derivades de l’incompliment de l’obliga-
ció que aquest apartat estableix amb relació al període 
de la promoció o l’oferta. En tot cas, no es poden fer 
promocions amb un nombre d’unitats manifestament 
insuficients en funció de la durada i la publicitat de la 
promoció o l’oferta i en funció de les vendes habituals.

3. Si la promoció o l’oferta indica el nombre d’unitats o 
de destinataris que se’n poden beneficiar, s’ha d’infor-
mar del sistema de prioritat per a atendre les demandes. 
Aquest sistema ha de permetre la comprovació objectiva 
que s’han seguit les preferències fixades en la publicitat.

4. La promoció o l’oferta és exigible durant tot el temps 
en què és pública i accessible.

5. Si es limiten les unitats de béns o serveis en condici-
ons més beneficioses per a cada persona consumidora, 
s’ha d’informar d’aquesta limitació en la publicitat i en 
els cartells o els rètols de l’establiment on es faci l’oferta 
o la promoció.

6. Si en un mateix establiment hi ha articles o serveis en 
condicions normals de venda i altres en condicions més 
beneficioses, s’han de diferenciar o separar clarament, 
de manera que no es pugui induir a error o confusió 
respecte a les ofertes i promocions, ni a llur naturalesa.

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

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

2. S’ha d’establir per reglament la mida de la lletra ne-
cessària perquè la lectura i la comprensió del text dels 
documents siguin viables.

3. La informació, precontractual i contractual, sobre 
condicions generals, contractes d’adhesió i clàusules i 
condicions no negociables individualment s’ha de docu-
mentar de la manera que estableixen els apartats 1 i 2,  
segons que correspongui.

Article 211-7. Pagament per avançat

El cobrament per avançat total o parcial dels béns i ser-
veis és permès si es compleixen els requisits següents:

a) Que estigui consignat prèviament en el pressupost 
o anunciat amb un cartell o un rètol, de manera que la 
persona consumidora conegui aquesta condició abans 
de l’inici de la prestació.

b) Que el pagament per avançat no comporti l’atorga-
ment de la conformitat de la persona consumidora amb 
la idoneïtat de la prestació, ni cap renúncia als seus 
drets.

c) Que l’empresari o empresària hagi concertat els 
negocis jurídics adequats amb les entitats financeres 
o d’assegurances per tal de garantir la devolució de 
les quantitats avançades per la persona consumidora. 
Aquesta obligació esdevé aplicable en les relacions de 
consum en les quals les quantitats avançades superin 
el 25% de l’import total de la transacció, sempre que 
siguin superiors a 100 euros.

Article 211-8. Promoció de vendes

1. S’entén per promoció de vendes tota activitat que 
utilitza tècniques de comunicació persuasives per a 
apropar els béns o serveis a les persones consumidores.

2. Els empresaris, en l’exercici de l’activitat de promoció 
de vendes, poden utilitzar tota mena de mitjans, sempre 
que siguin acceptats per l’ordenament jurídic, respec-
tant els interessos econòmics i socials de les persones 
consumidores.

Article 211-9. Invitacions a comprar

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

2. Les invitacions a comprar dirigides a les persones 
consumidores que incorporin un bé o servei comple-
mentari de manera habitual també l’han d’incorporar 
en cas que ofereixin condicions més avantatjoses i, per 
tant, l’empresari o empresària no pot exigir remune-
racions complementàries llevat que de la seva pròpia 
naturalesa es dedueixi que no són compatibles.
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ta de premis en què la selecció dels guanyadors és fruit 
de l’atzar i per concurs l’oferta de premis en què la se-
lecció dels guanyadors depèn de l’habilitat o la perícia 
dels concursants. La utilització d’aquestes tècniques 
està subjecta al règim d’autorització i comunicació que 
estableix la normativa de les rifes, tómboles i combi-
nacions aleatòries.

2. En la publicitat dels sorteigs i concursos, s’ha d’in-
formar la persona consumidora dels aspectes següents:

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

b) Requisits per a participar-hi.

c) Limitacions per a participar-hi.

d) Bases i manera d’obtenir el premi.

e) Forma de lliurament del premi i especificació de si 
comportarà despeses per a la persona consumidora.

3. El lliurament efectiu o la posada a disposició del pre-
mi s’ha de fer en el termini d’un mes des que es coneix 
el guanyador o guanyadora del sorteig o concurs.

4. Si una persona consumidora ha estat premiada en un 
sorteig en què no ha participat de manera voluntària, el 
lliurament del premi no es pot condicionar a la compra 
o contractació de cap bé o servei.

Article 211-14. Fulls de reclamació o denúncia

Tots els empresaris han de disposar de fulls de recla-
mació o denúncia de la manera que s’estableixi per re-
glament.

Article 211-15. Dret de desistiment

1. Si l’empresari o empresària ofereix el dret de de-
sistiment o una disposició estableix que s’ha d’oferir 
d’acord amb la modalitat de contractació, l’empresari 
o empresària ha d’informar la persona consumidora, 
tant en les invitacions a comprar com en el document 
contractual, dels aspectes següents:

a) El període durant el qual la persona consumidora pot 
exercir el dret de desistiment.

b) Les condicions de l’exercici del dret de desistiment.

c) La quantia i la forma de pagament de les despeses de 
devolució, si n’hi ha.

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

2. En els casos en què les lleis atorguin el dret de de-
sistiment a la persona consumidora, en el document de 
desistiment han de constar, almenys, les dades següents:

a) La seva identificació com a document de desistiment.

b) El nom i l’adreça del destinatari o destinatària.

c) Les dades identificatives del contracte i dels con-
tractants.

3. El dret de desistiment atribuït legalment a la persona 
consumidora es regeix, en primer lloc, per les disposi-
cions legals específiques de cada supòsit i, si no n’hi ha, 
pel que estableix aquest article.

7. Els béns o serveis en condicions més beneficioses no 
poden estar deteriorats o ésser de pitjor qualitat que els 
que l’empresa o l’establiment que fa l’oferta o la promo-
ció ofereix habitualment, llevat de les vendes de saldos i 
d’altres tipus permesos d’acord amb els requisits que es-
tableix la normativa en matèria d’ordenació comercial.

Article 211-11. Reducció en el preu dels béns o 
serveis

1. Si les condicions més beneficioses o els avantatges 
per a la persona consumidora consisteixen en una re-
ducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut 
amb anterioritat, s’ha d’indicar de manera clara aquesta 
reducció i s’ha d’informar del preu normal o habitual 
del bé o servei i del preu reduït.

2. La informació que prescriu l’apartat 1 es pot substi-
tuir pel percentatge de reducció de preus en cada bé o 
servei. Es poden agrupar lots de béns o serveis que es 
puguin considerar com una unitat, en funció de llurs 
característiques i de la reducció de preus.

3. S’entén per preu normal o habitual el que s’hagi 
aplicat al mateix establiment almenys durant un mes 
dins dels sis mesos anteriors a l’inici de l’oferta o la 
promoció. Correspon a l’empresari o empresària pro-
var el compliment d’aquest requisit respecte als béns o 
serveis a preu reduït.

4. En les ofertes de llançament on el bé o servei no hagi 
estat abans a la venda o a disposició de la persona con-
sumidora, s’ha d’indicar en la publicitat i en els cartells 
i rètols aquesta condició, per mitjà de l’expressió «oferta 
de llançament».

Article 211-12. Obsequis

1. Si, en el marc d’una relació de consum, s’ofereix un 
obsequi, s’ha d’informar clarament la persona consu-
midora en la publicitat i al mateix establiment dels as-
pectes següents:

a) Les obligacions que comporta el lliurament, si escau, 
incloses, especialment, les de caràcter fiscal.

b) Les condicions de lliurament, especialment les des-
peses que comporta la tramesa o la posada a disposició.

c) Les condicions i limitacions que s’han de complir per 
a obtenir l’obsequi.

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

2. Pel que fa a la durada i les existències dels obsequis, 
hom s’ha d’atenir al que estableix l’article 211-10.

3. Si la persona consumidora compleix els requisits per 
a ésser el beneficiari o beneficiària, el lliurament efectiu 
o la posada a disposició dels obsequis s’ha de fer en el 
termini d’un mes des del moment en què la persona 
consumidora hagi complert tots els tràmits establerts 
per les condicions de la invitació a comprar.

Article 211-13. Concursos i sorteigs

1. Els empresaris poden utilitzar sorteigs i concursos 
com a tècniques de promoció. S’entén per sorteig l’ofer-
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Títol II. De les modalitats especials de relacions 
de consum

Capítol I. Disposicions generals

Article 221-1. Tipus de modalitats especials

1. Als efectes d’aquesta llei, són modalitats especials de 
relacions de consum les següents:

a) Les relacions de consum a distància.

b) Les relacions de consum fora d’establiment perma-
nent.

c) Les relacions de consum per mitjà de màquines au-
tomàtiques.

d) Les relacions de consum en establiments no seden-
taris.

Article 221-2. Informació a les persones consu-
midores

En totes les modalitats especials de relacions de con-
sum, l’empresari o empresària ha d’exhibir de manera 
clara i inequívoca la informació següent:

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

b) El telèfon, l’adreça de correu electrònic i, en tot cas, 
una adreça física on la persona consumidora pugui pre-
sentar reclamacions i pugui fer efectiu el dret de desisti-
ment, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

c) La informació que l’article 211-15 estableix amb re-
lació al dret de desistiment.

Capítol II. Relacions de consum a distància

Article 222-1. Concepte

1. Són relacions de consum a distància les formalitza-
des sense la presència física simultània de l’empresari 
o empresària i la persona consumidora, si l’oferta i l’ac-
ceptació es fan exclusivament per mitjà de tècniques de 
comunicació a distància dins d’un sistema de contracta-
ció a distància organitzat per l’empresari o empresària.

2. S’inclouen en el concepte de relacions de consum a 
distància la contractació telefònica, la contractació per 
correspondència i la contractació feta per mitjans audio-
visuals i electrònics, que comprèn les subhastes en línia.

Article 222-2. Informació a les persones consu-
midores

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

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

4. Les formalitats, els terminis i les conseqüències del 
dret de desistiment són els que estableix la legislació en 
aquesta matèria.

Capítol II. Requisits de les relacions de consum 
als establiments

Article 212-1. Requisits dels preus i les condicions 
de pagament

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

2. En les invitacions a comprar, el preu ha d’ésser com-
plet i ha d’incloure les despeses i els tributs.

3. Si s’accepten targetes o altres mitjans de pagament de 
manera habitual, no se’n pot limitar l’ús en determinats 
períodes o condicions, sempre que es compleixin els 
requisits normals per a aquests mitjans de pagament.

Article 212-2. Obligacions

1. Als establiments dedicats a la venda de béns o a la 
prestació de serveis s’han de complir les obligacions 
següents:

a) Les que estableix el capítol I, si són aplicables a la na-
turalesa de la relació de consum, l’oferta o la promoció.

b) Lliurar un pressupost previ si la persona consumidora 
ho sol·licita.

c) Lliurar una factura, un tiquet o un justificant de la 
transacció, amb els conceptes següents, sens perjudici 
del que estableix la normativa en matèria fiscal:

Primer. Nom o raó social del venedor o venedora o del 
prestador o prestadora, número d’identificació fiscal i 
adreça completa de l’establiment.

Segon. Béns adquirits o serveis prestats i imports de 
cadascun.

Tercer. Import total, amb els tributs inclosos, desglos-
sant-los si escau.

Quart. Data de la transacció.

2. Els empresaris tenen l’obligació de lliurar abans de 
contractar, si així ho sol·licita la persona consumido-
ra, un model de contracte amb les condicions generals 
previstes.

Article 212-3. Informació sobre l’horari

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

Article 223-1. Concepte

1. Són relacions de consum fora d’establiment comercial 
aquelles en què els béns i serveis s’ofereixen amb la 
presència física de l’empresari o empresària i la per-
sona consumidora fora de l’establiment comercial de 
l’oferent.

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

3. No són relacions de consum fora d’establiment co-
mercial els lliuraments a domicili de béns adquirits per 
qualsevol altra modalitat de relació comercial ni les 
regulades per l’article 3.2 de la Directiva 85/577/CEE  
del Consell, del 20 de desembre, referent a la protec-
ció dels consumidors en el cas de contractes negociats 
fora dels establiments mercantils.

Article 223-2. Requisits de l’objecte del con-
tracte

En la contractació s’ha de complir la normativa regu-
ladora del bé o servei que se subministra. No poden 
ésser objecte de relacions de consum fora d’establiment 
comercial els béns o serveis prohibits per una regulació 
específica, especialment en el cas dels aliments i dels 
béns o serveis que, per la forma de presentació o altres 
circumstàncies, no compleixin les normes tècniques i 
sanitàries.

Article 223-3. Informació a la persona consumi-
dora

En totes les relacions de consum fora d’establiments 
comercials l’oferent del bé o servei ha de subministrar, 
de manera clara i inequívoca, la informació següent:

a) La informació relativa al bé o servei, amb la des-
cripció completa de la seva naturalesa, la quantitat, la 
qualitat i les possibilitats de consum o d’ús.

b) El preu total amb els tributs i les despeses inclosos. 
La quantia corresponent a les despeses de lliurament 
s’ha de desglossar si són a càrrec de la persona con-
sumidora.

c) El termini màxim de lliurament del bé o d’execució 
del servei si el bé o servei no se subministra en el mo-
ment de subscriure el contracte.

d) Informació sobre la no-admissió del dret de desisti-
ment, si escau per l’objecte del contracte.

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

f) Les garanties i els serveis postvenda.

b) La identificació de la proposta de contractació. La 
manca de resposta a la proposta no n’implica l’accep-
tació.

c) El procediment que cal seguir i els requisits neces-
saris per a formalitzar el contracte.

d) El cost de l’ús de la tècnica de comunicació a distàn-
cia, si aquest és superior a les tarifes bàsiques del servei.

e) La informació relativa al bé o servei que s’ofereixi, 
amb la descripció suficient de la naturalesa, la quantitat, 
la qualitat i les possibilitats de consum o d’ús del dit 
bé o servei.

f) El preu total, d’acord amb el que estableix la nor-
mativa aplicable. L’import corresponent a les despeses 
de lliurament s’ha de consignar de manera separada si 
aquestes són a càrrec de la persona consumidora.

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

h) La informació que l’article 211-15 estableix amb re-
lació al dret de desistiment, quan correspongui el dret 
de desistiment a la persona consumidora.

i) El sistema de devolució del bé en cas de manca de 
conformitat. S’ha de fer constar expressament que, en 
aquest cas, les despeses de devolució són a càrrec de 
l’empresari o empresària.

j) Les modalitats de pagament.

k) Les garanties i els serveis postvenda.

2. La informació a què fa referència l’apartat 1 s’ha de 
subministrar en un format adequat a la tècnica de comu-
nicació a distància emprada que en permeti la conserva-
ció a la persona consumidora. S’entén que aquest dret se 
satisfà si es lliura un document informatiu en paper o en 
un altre suport que permeti l’emmagatzematge electrò-
nic i la reproducció posterior. Correspon a l’empresari 
o empresària acreditar el compliment d’aquest precepte.

3. Si la proposta de contractació es fa per via telefònica 
o per mitjans audiovisuals, s’ha de trametre la informa-
ció a la persona consumidora en suport durador.

4. En cas de contractació per mitjans telemàtics, s’ha 
d’identificar l’accés a la informació de manera que no 
ofereixi dubtes a la persona consumidora.

Article 222-3. Documentació contractual

L’empresari o empresària ha de lliurar a la persona con-
sumidora tota la documentació acreditativa del contrac-
te i del pagament i el document per a l’exercici del dret 
de desistiment, quan li correspongui.
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data. Aquesta obligació no és aplicable a les màquines 
recreatives i d’atzar ni tampoc a les màquines dispen-
sadores de béns d’alimentació.

3. La màquina automàtica ha de tenir un sistema que 
permeti anul·lar l’operació sense cap càrrec per a la per-
sona consumidora abans de l’obtenció del bé o servei.

Article 224-3. Responsabilitat

1. Amb caràcter general, els responsables del compli-
ment del que estableix aquest capítol són els explota-
dors. S’entén per explotadors els empresaris que reben 
un benefici directament relacionat amb l’activitat de la 
màquina.

2. Si els explotadors no estan identificats, són responsa-
bles de la màquina els titulars de l’establiment on es tro-
ba, els quals responen solidàriament amb el responsable 
o la responsable de la màquina, davant de la persona 
consumidora, del compliment de les obligacions que 
estableix l’article 224-2.

Capítol V. Relacions de consum en establiments 
no sedentaris

Article 225-1. Les relacions de consum no seden-
tàries en llocs fixos

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per relacions de con
sum en establiments no sedentaris les que els empresa-
ris duen a terme fora d’un establiment permanent, de 
manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en 
els perímetres i els llocs degudament autoritzats.

Article 225-2. Relacions de consum ambulants o 
itinerants

S’entén per relacions de consum ambulants o itinerants 
les que els empresaris duen a terme, de manera habitual, 
ocasional, periòdica o continuada, en llocs o perímetres 
no determinats prèviament.

Títol III. De les relacions de consum per mitjà 
d’intermediaris

Capítol I. Requisits i obligacions

Article 231-1. Concepte d’intermediari o inter-
mediària

S’entén per intermediari o intermediària qualsevol em-
presari o empresària que per compte d’altri i a canvi 
d’una remuneració, de caràcter pecuniari o en forma de 
qualsevol altre avantatge econòmic convingut, es dedica 
habitualment a qualsevol de les activitats següents:

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

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

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

Article 223-4. Documentació contractual

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

2. Si la persona consumidora té reconegut un dret de 
desistiment, l’empresari o empresària ha de lliurar a la 
persona consumidora la documentació següent:

a) Un document en què constin almenys la data, la sig-
natura de la persona consumidora i la informació que 
l’article 211-15 estableix amb relació al dret de desis-
timent.

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

3. Correspon a l’empresari o empresària acreditar el 
compliment de les obligacions que estableix aquest ar-
ticle.

4. En el cas dels serveis prestats fora de l’establiment 
del prestador, s’han de complir les obligacions de do-
cumentació i informació que estableix el títol V, si són 
aplicables.

Capítol IV. Relacions de consum per mitjà de 
màquines automàtiques

Article 224-1. Concepte

1. Són relacions de consum per mitjà de màquines au-
tomàtiques aquelles en què la persona consumidora 
adquireix el bé o servei directament d’una màquina 
preparada per a aquesta finalitat, per mitjà de l’acci-
onament de qualsevol tipus de mecanisme i pagant-ne 
prèviament l’import.

2. El fet que la màquina estigui instal·lada a l’establi-
ment del venedor o venedora no priva la relació de la 
seva condició d’automàtica.

Article 224-2. Informació obligatòria

1. A les màquines s’ha d’exposar de manera clara la 
informació següent:

a) La identitat de l’oferent del bé o servei, l’adreça i un 
telèfon gratuït d’atenció a les persones consumidores 
on s’atendran llurs eventuals queixes i reclamacions.

b) La identificació i les característiques essencials del 
bé o servei, llevat que el seu contingut sigui evident.

c) Les instruccions per a obtenir el bé.

d) El preu exacte del bé o servei, el tipus de targetes de 
pagament i de monedes o bitllets que admet i la indica-
ció de si s’ha d’introduir l’import exacte o torna el canvi.

e) El funcionament del sistema automàtic que permet 
recuperar monedes o bitllets en casos d’error, inexistèn-
cia del bé o servei o mal funcionament de la màquina.

2. La màquina ha de tenir un sistema que permeti obte-
nir un comprovant de la transacció efectuada, d’acord 
amb el que estableix l’article 212-2.3. En el comprovant 
han de constar la identificació i l’adreça del responsable 
o la responsable, el preu, la descripció del bé o servei i la 
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puguin induir les persones consumidores a errors sobre 
la veritable naturalesa de l’empresa, l’establiment o el 
servei que s’hi presta.

2. Si la persona consumidora lliura cap quantitat a 
compte de l’import del bé o servei abans de formalitzar 
el contracte, l’intermediari o intermediària té la consi-
deració de dipositari fins a la perfecció del contracte i 
no la pot aplicar a compte de la seva remuneració pro-
fessional.

Article 231-5. Responsabilitat

1. Els intermediaris són responsables de la manca de 
formalització del contracte si aquesta deriva de l’incom-
pliment, per qualsevol causa o motiu, de llurs obligaci-
ons d’informació o assessorament.

2. Tot empresari o empresària que se serveixi de l’acti-
vitat d’intermediació és responsable solidari als efectes 
del que estableix aquest codi.

Títol IV. De l’adquisició i l’arrendament de béns

Capítol I. Béns immobles

Article 241-1. Informació en l’oferta per a la 
venda d’immobles

1. En l’oferta per a la venda d’immobles, s’ha de facilitar 
informació suficient sobre llurs condicions essencials 
abans que el comprador o compradora avanci qualse-
vol quantitat a compte, d’acord amb el que estableix la 
normativa en matèria d’habitatge.

2. En l’oferta per a la venda d’immobles, s’ha d’informar 
de la titularitat jurídica, les càrregues i els gravàmens, 
les condicions d’ús, els serveis que existeixin, les des-
peses previsibles de manteniment, les condicions econò-
miques i de finançament de l’oferta i, si és possible, les 
despeses previsibles de manteniment i els imports dels 
tributs que gravin la propietat. També s’ha de donar la 
resta de la informació exigible d’acord amb la legislació.

3. En l’oferta per a la venda d’immobles, s’ha de donar 
informació sobre els tipus de garantia, els terminis, les 
quanties i els mitjans per a reclamar-ne l’execució esta-
blerts per la normativa aplicable.

Article 241-2. Informació en l’oferta per a l’ar-
rendament d’immobles

1. En l’oferta d’immobles en règim de lloguer, s’han 
d’especificar les característiques, els serveis i les instal-
lacions de què disposin, les condicions d’ús, la renda 
contractual i les altres informacions que requereix la 
normativa en matèria d’habitatge.

2. L’arrendador o arrendadora de l’immoble ha de tenir 
la cèdula d’habitabilitat, la qualificació definitiva en el 
cas d’habitatges amb protecció oficial o les acreditaci-
ons equivalents. L’arrendatari o arrendatària té dret que 
li sigui lliurada una còpia d’aquesta documentació en el 
moment de formalitzar el contracte.

d) Assessorar les persones consumidores amb relació 
al negoci jurídic en què intervé.

Article 231-2. Informació a les persones consu-
midores

1. L’intermediari o intermediària ha d’informar, abans 
de prestar qualsevol servei a una persona consumidora, 
dels aspectes següents:

a) La seva identitat i la seva adreça.

b) Les dades de la inscripció en el registre corresponent 
on, si escau, estigui inscrit.

c) L’abast de les seves competències.

d) La indicació de si treballa en exclusiva per a un em-
presari o empresària o com a intermediari o interme-
diària independent.

e) El preu real i determinat de la seva activitat d’inter-
mediació. Aquesta obligació no és aplicable a les acti-
vitats de mediació d’assegurances.

f) Les informacions previstes per a la contractació a 
distància, si s’ofereix la intermediació per mitjans elec-
trònics.

g) La informació de les garanties i els sistemes extraju-
dicials de solució de conflictes en matèria de consum.

2. La informació a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’in-
dicar en els documents que l’intermediari o intermedià-
ria lliuri a la persona consumidora.

3. Els intermediaris han d’oferir informació veraç i su-
ficient en la promoció i oferta dels béns i serveis que 
comercialitzin i, en general, en llur activitat d’assesso-
rament, si s’escau.

4. La persona consumidora ha de poder conservar la 
informació en suport documental. S’entén que aquest 
dret se satisfà si es lliura un exemplar de la informació 
en paper o en un altre suport que en permeti l’emmagat-
zematge electrònic i la reproducció posterior. Correspon 
a l’intermediari o intermediària acreditar el compliment 
d’aquestes obligacions.

Article 231-3. Assessorament

1. Si l’activitat comercial dels intermediaris inclou l’as-
sessorament de les persones consumidores, els interme-
diaris els han de donar la informació necessària sobre 
la naturalesa, les característiques, les condicions i la 
utilitat o finalitat del bé o servei, perquè les persones 
consumidores puguin avaluar si el contracte proposat 
s’ajusta a llurs necessitats.

2. Els intermediaris han de donar a les persones con-
sumidores la informació a què fa referència l’apartat 1 
de manera clara, entenedora i fàcilment interpretable.

Article 231-4. Obligacions

1. Els intermediaris han de dur a terme les transaccions 
comercials amb diligència professional i responsabilitat 
i subjectant-se a la legalitat i als codis ètics del sector 
on acompleixen l’activitat professional. En cap cas no 
poden fer referències o utilitzar noms que indueixin o 
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Títol V. De les obligacions en la prestació de 
serveis

Capítol I. Disposicions generals

Article 251-1. Empresaris que presten serveis

1. Els empresaris que presten algun tipus de servei en 
el territori de Catalunya estan subjectes al que disposa 
aquest títol, sens perjudici del que estableixi la norma-
tiva sectorial aplicable. Se n’exclouen els serveis acces-
soris a la venda d’un bé. S’hi inclouen els serveis en què 
s’aportin materials o béns, si la prestació del servei té 
caràcter principal.

2. Per a determinar el caràcter principal o accessori del 
servei, s’ha de tenir en compte la naturalesa de la pres-
tació del servei sol·licitat per la persona consumidora i 
el preu dels materials o béns respecte al preu de la mà 
d’obra del servei.

Article 251-2. Classificació de serveis

Als efectes d’aquesta llei, els serveis es classifiquen en 
els tipus següents:

a) Serveis a les persones: Serveis en què la prestació 
recau sobre la mateixa persona, sia en el vessant fí-
sic, intel·lectual, psíquic, emocional o locomotor, o en 
qualsevol altre aspecte intrínsecament unit a la persona.

b) Serveis sobre els béns o les coses: Serveis en què 
la prestació recau sobre un bé o una cosa, sia per a 
adequar-lo, millorar-lo, reparar-lo o instal·lar-lo, o amb 
relació a qualsevol altre aspecte que afecti el mateix bé.

c) Serveis bàsics: Serveis de caràcter essencial i neces-
saris per a la vida quotidiana o que tenen un ús genera-
litzat entre les persones consumidores. S’hi inclouen els 
subministraments, els transports, els mitjans audiovisu-
als, els de comunicacions, els assistencials i sanitaris, i 
els financers i d’assegurances.

d) Serveis de tracte continuat: Serveis que l’empresa-
ri o empresària no presta d’un sol cop, sinó que tenen 
continuïtat en el temps, de manera periòdica, habitual i 
en diversos terminis.

e) Serveis de marca: Serveis en què s’exhibeix visible-
ment el nom comercial, la marca, el logotip, l’emblema 
o qualsevol símbol que els identifiqui amb un altre em-
presari o empresària, de manera que puguin fer creure 
a les persones consumidores que tenen una vinculació 
jurídica especial amb el propietari o propietària de la 
marca o el nom comercial.

Article 251-3. Obligacions comunes per a tot ti-
pus de serveis

1. Els empresaris que ofereixin o prestin qualsevol tipus 
de servei o que en facin publicitat han d’informar les 
persones consumidores del preu complet del servei per 
mitjà d’un rètol visible a l’establiment o d’una tarifa o un 
fullet de preus. S’ha d’informar del preu total, que ha de 
comprendre tot tipus de tributs, càrregues i gravàmens, 
i també els altres conceptes accessoris al servei.

Capítol II. Béns mobles

Article 242-1. Informació en l’oferta per a la 
venda de béns mobles

En l’oferta de venda de béns mobles, s’ha de facilitar 
informació suficient sobre llurs condicions essencials i 
s’ha de fer referència a les característiques de dimensió, 
pes, disseny, nivell de qualitat, instal·lació, conservació, 
manteniment i possibilitats de reparació.

Article 242-2. Garanties

1. El venedor o venedora ha de lliurar a les persones 
consumidores un bé que sigui conforme al contracte de 
compravenda formalitzat i que necessàriament:

a) S’ajusti a la descripció realitzada i tingui les qua-
litats del bé que el venedor o venedora, si escau, hagi 
presentat a la persona consumidora en forma de mostra 
o model.

b) Presenti les qualitats i prestacions habituals d’un bé 
de les mateixes característiques que la persona consu-
midora pugui esperar fonamentadament d’acord amb la 
naturalesa del bé i les característiques de les quals ha 
informat el venedor o venedora.

c) Sigui idoni per als usos a què ordinàriament es des-
tinen els béns del mateix tipus.

d) Sigui apte per a qualsevol ús requerit per la persona 
consumidora i admès pel venedor o venedora.

2. El venedor o venedora respon davant de la persona 
consumidora de qualsevol manca de conformitat que hi 
hagi en el moment de lliurament del bé.

3. La persona consumidora té dret a la reparació del bé, 
a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució 
del contracte, d’acord amb el que estableix la normativa 
en matèria de garanties.

Article 242-3. Mitjans acceptables per a fer efec-
tiva la informació

1. El venedor o venedora ha d’informar sobre els drets 
de les persones consumidores en cas de manca de con-
formitat per mitjà d’un cartell informatiu, un document 
escrit, una factura, un tiquet de compra o qualsevol altre 
mitjà que en permeti tenir constància.

2. Si s’informa per mitjà d’un cartell de caràcter fix, 
aquest ha d’estar a la vista del públic i permetre la lec-
tura i la comprensió del text.

3. Si el mitjà emprat per a informar és el documental, 
l’escrit que es lliuri al comprador o compradora ha d’es-
tar a disposició immediata de les persones consumido-
res en català i castellà.

4. Si la informació s’incorpora al tiquet de compra o a 
la factura, aquests han d’estar impresos amb un tipus 
de lletra i un contrast que permetin llegir-los clarament.

5. La informació dels béns de naturalesa duradora s’ha 
de facilitar per qualsevol dels mitjans a què fan referèn-
cia els apartats 3 i 4.
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8. Si es fan pagaments parcials del servei, en cada paga-
ment s’ha de lliurar a la persona consumidora un rebut 
on han de constar com a mínim les dades següents:

a) La identificació del prestador o prestadora, amb el 
nom o la raó social, el número d’identificació fiscal i 
l’adreça de l’establiment.

b) L’objecte del servei i la indicació de si es tracta d’un 
pagament a compte o d’un pagament parcial.

c) L’import pagat en l’acte en qüestió.

d) L’import total pagat fins aquell dia i la quantitat total 
que resta per pagar.

e) La data i la signatura d’una persona responsable de 
l’establiment prestador.

9. A banda dels pagaments parcials, un cop finalitzat el 
servei, s’ha de complir l’obligació d’estendre una factu-
ra, un tiquet o un justificant de pagament, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 7.

10. L’empresari o empresària, si per qualsevol circums-
tància no pot complir les obligacions derivades de les 
relacions de consum acordades amb la persona consu-
midora, ha de garantir que es compleixin per mitjà de 
la seva pròpia infraestructura o d’una infraestructura 
aliena.

Article 251-4. Import de la factura

1. L’import de la factura no pot ésser superior a l’import 
pressupostat, si n’hi ha.

2. Si durant la prestació del servei apareixen nous con-
ceptes que s’han de cobrar a la persona consumido-
ra o altres modificacions del pressupost, el prestador 
o prestadora n’ha de fer una ampliació o modificació, 
que s’ha de comunicar a la persona consumidora i que 
aquesta, si escau, ha d’acceptar, de manera que en quedi 
constància.

Article 251-5. Garantia dels serveis

1. Els diversos tipus de serveis s’han de garantir d’acord 
amb la normativa específica que els és aplicable.

2. Si no hi ha una normativa específica que els reguli, 
els serveis s’han de garantir com a mínim per un perí-
ode de sis mesos des que hagi finalitzat el darrer acte o 
activitat en què consisteixi la prestació.

Article 251-6. Preus dels serveis

1. Els preus, recàrrecs i suplements dels serveis són 
lliures, llevat dels sotmesos a règims d’aprovació o au-
torització prèvia, si bé s’han de respectar les obligacions 
d’informació prèvia que estableix aquesta llei i les altres 
disposicions aplicables.

2. Si per a prestar correctament el servei s’han d’incor-
porar peces, recanvis, accessoris o béns, s’ha de dispo-
sar d’una llista amb els preus i informar de l’existència 
d’aquesta llista a la persona consumidora.

3. No es poden cobrar preus abusius, especialment si les 
circumstàncies particulars del cas minven la llibertat 
d’elecció de la persona consumidora.

2. Els empresaris que ofereixin o prestin qualsevol tipus 
de servei o que en facin publicitat han de fer i lliurar 
a les persones consumidores un pressupost previ del 
servei si la persona consumidora no pot calcular direc-
tament el preu, llevat que aquesta renunciï a l’elaboració 
del pressupost expressament, de manera manuscrita i 
amb la seva signatura.

3. En el pressupost a què fa referència l’apartat 2 han de 
constar com a mínim les dades següents:

a) La identitat del prestador o prestadora del servei, amb 
la indicació del nom o la raó social, el número d’identi-
ficació fiscal i l’adreça completa d’un establiment físic 
del prestador o prestadora.

b) El motiu o l’objecte del servei, amb la indicació de 
les activitats o operacions que s’han de fer.

c) Les despeses que ha de satisfer l’usuari o usuària, de 
manera desglossada, i l’import de les peces, els recan-
vis, els accessoris i els béns que s’incorporen al servei.

d) El termini de validesa del pressupost.

e) La data prevista per a l’inici de la prestació i la durada 
del servei.

f) La data del pressupost i la signatura d’una persona 
responsable de l’empresa prestadora.

g) La data de l’acceptació o del rebuig del pressupost 
per part de l’usuari o usuària, amb espais reservats per 
a signar cadascuna de les dues opcions, amb una mida 
igual.

4. Les còpies dels pressupostos s’han de conservar 
durant un termini mínim de sis mesos des de la no-
acceptació del pressupost o des de la finalització del 
servei, segons que correspongui.

5. Els pressupostos no acceptats es poden cobrar si s’ha 
indicat així en la tarifa o el cartell de preus o si se n’ha 
informat expressament la persona consumidora. L’im-
port no pot sobrepassar el que s’ha indicat o el corres-
ponent al temps real emprat per a elaborar el pressupost.

6. Els preus pressupostats no poden ésser superiors en 
cap cas als anunciats, sigui quin sigui el concepte al 
qual s’apliquin.

7. Els empresaris que ofereixin o prestin qualsevol tipus 
de servei o que en facin publicitat han d’estendre i lliu-
rar, un cop finalitzat i pagat el servei, una factura, un 
tiquet o un justificant de pagament, amb els conceptes 
següents, sens perjudici del que estableix la normativa 
en matèria fiscal:

a) El nom o la raó social del prestador o prestadora, 
el número d’identificació fiscal i adreça completa de 
l’establiment.

b) Els conceptes o les activitats en què ha consistit el 
servei prestat.

c) Els imports dels conceptes o les activitats.

d) Els impostos o les taxes aplicables i llur import.

e) La indicació del temps de garantia del servei, si escau.

f) La data de prestació del servei, si escau.
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d) La descripció del servei de la manera més detallada 
possible.

e) La data de recepció del bé i la durada prevista del 
servei.

f) El termini en què prescriu el dret a recuperar el bé 
dipositat.

g) La signatura o qualsevol altre mitjà que permeti 
l’acreditació de la persona responsable de l’establiment 
prestador.

2. El dipositari o dipositària ha de conservar una còpia 
del resguard de dipòsit almenys fins que s’exhaureixi el 
termini que estableix l’apartat 5.

3. Si el bé s’ha dipositat a l’establiment, per a recollir-lo 
s’ha de presentar el resguard de dipòsit. Si la persona 
consumidora no el té, ha d’acreditar la titularitat sobre 
el bé de qualsevol de les maneres admeses en dret.

4. Si hi ha un pressupost previ, aquest pot tenir els efec-
tes del resguard de dipòsit, sempre que hagi estat ac-
ceptat per la persona consumidora i el document indiqui 
aquesta condició.

5. La persona consumidora perd el dret a recuperar el 
bé lliurat un cop transcorreguts tres anys des de la data 
de lliurament. El prestador o prestadora, amb una ante-
lació de tres mesos al venciment d’aquest termini, ha de 
comunicar fefaentment a la persona dipositant la data de 
venciment i la destinació que preveu donar al bé. Si, un 
cop exhaurit el termini, la persona consumidora no ha 
objectat res, el prestador o prestadora pot disposar del 
bé de la manera que estableixen les lleis.

Article 252-4. Serveis bàsics

1. Els prestadors de serveis bàsics han de lliurar a la 
persona consumidora la informació rellevant de la pres-
tació per escrit o d’una manera adaptada a les circums-
tàncies de la prestació.

2. El prestador del servei ha de facilitar, en el moment 
de la contractació, una adreça física a Catalunya, on 
la persona consumidora pugui ésser atesa de manera 
ràpida i directa respecte a qualsevol queixa o reclama-
ció sobre el servei, sempre que l’atenció a la persona 
consumidora no es faci al mateix establiment on s’hagi 
contractat. També ha de disposar d’un servei telefònic 
d’atenció d’incidències i reclamacions, que ha d’ésser 
de caràcter gratuït.

3. En els contractes s’ha d’informar del lloc on els usu-
aris poden tramitar les queixes o les reclamacions da-
vant del prestador o prestadora del servei bàsic i del 
procediment per a fer-ho. També s’hi ha d’informar de 
si el prestador o prestadora del servei està adherit a una 
junta arbitral de consum i de la possibilitat de la persona 
consumidora d’adreçar-se a aquests organismes per a 
resoldre els conflictes.

4. En la informació precontractual i contractual s’ha 
d’indicar l’existència de compensacions, reemborsa-
ments o indemnitzacions en cas que l’empresa incom-
pleixi la qualitat del servei bàsic fixada per l’ordenament 
jurídic o per la mateixa empresa. També s’ha d’informar 
sobre els mecanismes per a dur a terme les mesures a 

Article 251-7. Recàrrecs i suplements en el preu 
del servei

1. Si es cobren recàrrecs o suplements en el preu del 
servei, se n’ha d’informar la persona consumidora per 
mitjà d’una llista de preus o d’un pressupost previ per 
escrit.

2. Els recàrrecs o suplements en concepte d’horari noc-
turn només es poden cobrar si el servei es presta entre 
les 22 hores i les 6 hores de l’endemà.

3. Els recàrrecs o suplements en concepte de dia festiu 
només es poden cobrar si el servei es presta dins les 
vint-i-quatre hores del dia festiu. A aquests efectes, es 
consideren festius els diumenges i els dies festius del 
domicili del lloc on es presta el servei. Com a regla 
general, no es consideren festius els dissabtes.

4. En cap cas no es poden cobrar recàrrecs o suplements 
basats en la immediata disponibilitat, la urgència o con-
ceptes semblants.

5. Els recàrrecs o suplements d’horari nocturn i dia fes-
tiu no són compatibles entre si, per la qual cosa només 
se’n pot cobrar un dels dos.

6. El que estableix aquest article és d’aplicació suple-
tòria als serveis regulats per una normativa específica.

Capítol II. Obligacions segons el tipus de servei

Article 252-1. Obligacions addicionals

A més de complir les obligacions que estableix el ca-
pítol I, segons el tipus de servei, s’han de complir les 
obligacions que estableix aquest capítol.

Article 252-2. Serveis a les persones

1. S’han de complir les disposicions sobre seguretat, 
salut, higiene, intimitat personal, protecció de dades i 
altres obligacions que estableix la normativa específica.

2. Si la prestació del servei implica algun tipus de re-
sultat, la persona consumidora o tercers experts l’han 
de poder comprovar i verificar, sense la intervenció del 
prestador o prestadora.

3. Si la prestació del servei comporta riscos per a la salut 
o la seguretat de la persona consumidora, s’ha d’infor-
mar d’aquests riscos i fer les advertències pertinents per 
mitjà d’un cartell visible a l’establiment o del lliurament 
d’un fullet a la persona consumidora.

Article 252-3. Servei sobre els béns

1. Si per a la prestació del servei s’ha de dipositar el bé, 
s’ha de lliurar a la persona dipositant un resguard de 
dipòsit, en què han de constar com a mínim les dades 
següents:

a) La identificació de l’establiment, amb el nom o la raó 
social, l’adreça i el número d’identificació fiscal.

b) La identificació de la persona dipositant.

c) La identificació del bé.
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3. Si els prestadors de serveis de marca estan facultats 
per a donar d’alta la persona consumidora en serveis de 
tracte continuat, també l’han de donar de baixa, si ho 
sol·licita, amb els mateixos requisits que per a donar-la 
d’alta. S’ha de lliurar a la persona consumidora un do-
cument justificatiu de la sol·licitud de baixa.

4. Si els prestadors apliquen preus o despeses autoritzats 
o decidits per l’empresa de la marca que representen, 
han de tenir a disposició de la persona consumidora 
unes taules o tarifes de preus i despeses elaborades per 
la marca.

5. Els prestadors de serveis de marca estan vinculats per 
la publicitat i les ofertes que faci l’empresa de la marca 
amb relació als béns o serveis que comercialitza, llevat 
que en el document publicitari constin els establiments 
que comprèn la promoció o l’oferta i els prestadors no 
hi estiguin inclosos.

Article 252-7. Serveis de naturalesa mixta

Si un mateix servei té característiques de més d’un dels 
tipus que estableix aquesta llei, s’han d’aplicar les obli-
gacions i els requisits determinats per a cada un dels 
serveis que en formen part, sempre que siguin compa-
tibles entre ells.

Llibre tercer. La disciplina del mercat i els drets 
de les persones consumidores

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Disposicions generals

Article 311-1. Tutela dels drets de les persones 
consumidores

1. Els poders públics de Catalunya, especialment els 
que tenen específicament encarregada la tutela i la de-
fensa dels drets de les persones consumidores, han de 
vetllar, per mitjà de procediments eficaços i efectius, 
pel compliment dels drets que reconeixen aquesta llei 
i les normatives específiques i sectorials de defensa i 
protecció de les persones consumidores.

2. Els poders públics a què fa referència l’apartat 1, en 
cas d’un incompliment de la legislació que posi en pe-
rill de qualsevol manera els drets o interessos de les 
persones consumidores, han d’adoptar les mesures que 
estableixen aquesta llei i la resta de l’ordenament jurídic.

3. Si es vulneren els drets de les persones consumidores, 
l’Administració ha d’exercir les accions judicials ade-
quades per a posar fi a aquesta vulneració.

Article 311-2. Codi de conducta

1. L’Administració de consum ha de fomentar l’adopció 
de codis de conducta com a instrument d’autoregulació 
i coregulació per a millorar la defensa de les persones 

què fa referència l’apartat 3 i sobre el mètode de deter-
minació de l’import.

5. Les empreses que prestin serveis bàsics han de vetllar 
perquè els contractes d’adhesió es facilitin, a petició de 
les persones amb discapacitat, per mitjà d’un suport que 
els sigui accessible.

Article 252-5. Serveis de tracte continuat

1. El procediment per a donar-se de baixa d’un servei 
de tracte continuat no pot contenir més requisits o és-
ser més dificultós que el procediment per a donar-se’n 
d’alta.

2. En el moment de la contractació d’un servei de tracte 
continuat, s’ha d’informar del procediment de baixa i de 
les indemnitzacions, les penalitzacions o els pagaments 
que ha d’efectuar la persona consumidora si es dóna de 
baixa del servei.

3. El prestador o prestadora ha de garantir la continuïtat 
i la qualitat en la prestació, d’acord amb la informació 
que se n’ha donat o la publicitat que se n’ha fet, sense 
que es pugui deslliurar de responsabilitat per conducte 
de tercers amb qui la persona consumidora no hagi en-
trat en contacte. Es poden determinar per reglament els 
mecanismes de control i verificació de la qualitat en la 
prestació dels serveis de tracte continuat.

4. El prestador o prestadora d’un servei de tracte conti-
nuat ha de garantir una atenció adequada a la persona 
consumidora, sense demores ni esperes. Aquesta aten-
ció ha d’ésser personal, sempre que la persona consu-
midora ho desitgi, sense procediments o mecanismes 
automàtics que facin impossible la conversa amb la 
persona consumidora.

5. No es pot deixar de prestar el servei de tracte continuat 
per manca de pagament d’algun rebut o alguna factura si 
la persona consumidora ha presentat alguna re clamació 
amb relació al rebut o la factura davant del mateix pres-
tador o prestadora o per mitjà dels mecanismes judici-
als o extrajudicials de resolució de conflictes.

6. Per a interrompre el servei de tracte continuat i per a 
incloure la persona consumidora en fitxers d’impagats, 
cal que hi hagi, com a mínim, dos rebuts o factures 
impagats i sobre els quals no hi hagi cap reclamació 
pendent de resolució, sempre que no hagin estat objecte 
de reclamació per la persona consumidora, que se li 
hagin comunicat de manera fefaent les conseqüències 
d’aquest impagament i que se li hagi donat un termini 
no inferior a deu dies hàbils perquè els pagui.

Article 252-6. Serveis de marca

1. Els prestadors dels serveis de marca estan obligats, 
amb relació a la persona consumidora, a fer tots els 
tràmits, resoldre les incidències, donar informació sobre 
béns i serveis i respondre de les garanties comercials 
com si fossin la mateixa empresa de la marca que ex-
hibeixen.

2. En cap cas no es poden anunciar marques o logotips 
que indueixin la persona consumidora a error o confusió 
sobre la naturalesa de la marca, del servei o de la relació 
de l’establiment amb la marca.
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Article 311-5. Cooperació de les persones consu-
midores

1. Les persones consumidores tenen el dret i el deure 
de cooperar, de manera individual o per mitjà de les 
organitzacions que les representen, amb les administra-
cions públiques encarregades de vetllar pel compliment 
de la legislació en matèria de protecció de les persones 
consumidores.

2. El mitjà de cooperació és la denúncia o qualsevol 
altre admès en dret per a la protecció de les persones 
consumidores.

Article 311-6. La denúncia en matèria de consum

1. Les persones consumidores, de manera individual 
o per mitjà de les organitzacions que les representen, 
tenen el dret de formular i presentar denúncies als 
organismes administratius competents en matèria de 
consum.

2. Per mitjà de la denúncia es comuniquen a l’adminis-
tració competent en matèria de protecció de les persones 
consumidores uns fets, circumstàncies o esdeveniments 
que poden vulnerar la normativa de consum.

Article 311-7. Tramitació de la denúncia

1. Si de la denúncia deriven indicis d’infracció, d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei i les normatives 
sectorials de consum, les administracions públiques 
competents han d’iniciar d’ofici els procediments ad-
ministratius adequats per a evitar la vulneració de la 
normativa.

2. L’administració pública competent ha de comunicar 
a la persona denunciant l’inici d’ofici de les actuacions 
pertinents i li ha d’indicar els possibles efectes de la 
denúncia i la seva posició jurídica respecte a les pre-
sumptes infraccions.

3. Si a la denúncia hi manquen requisits formals i la 
persona denunciant pot esmenar aquesta mancança, 
l’administració competent que la rep li ha de donar un 
termini no inferior a deu dies perquè ho faci.

4. Si l’òrgan a qui s’ha adreçat la denúncia no és el 
competent per raó de la matèria o del territori, aquest 
òrgan l’ha de trametre a l’òrgan que té atribuïda la com-
petència material o territorial i ho ha de comunicar a la 
persona denunciant.

5. L’administració competent, si no aprecia infraccions 
amb relació a la denúncia presentada, ha d’adoptar un 
acord motivat d’arxivament i comunicar-lo a la persona 
denunciant.

Capítol II. Els principis de la disciplina del mercat

Article 312-1. Qüestions generals

1. L’activitat de les administracions públiques en ma-
tèria de disciplina del mercat i defensa de les persones 
consumidores s’ha d’ajustar als principis generals del 
dret, al que estableix aquesta llei i especialment a la nor-

consumidores i la disciplina del mercat i ha de promou-
re que aquests codis s’adeqüin als principis del consum 
responsable.

2. Els codis poden ésser elaborats per representants de 
les organitzacions de persones consumidores, empre-
sarials i professionals més representatives dels sectors 
afectats i l’Administració de consum.

3. L’Administració de consum pot crear i atorgar, si es-
cau, distintius de qualitat i determinar per reglament 
els compromisos i les obligacions que han d’assumir les 
entitats que s’hi adhereixin i el règim d’atorgament, re-
tirada i publicitat d’aquests distintius. Aquests distintius 
de qualitat es poden vincular, si escau, amb l’adopció 
d’un codi de conducta.

Article 311-3. Col·laboració d’altres organismes 
o ens públics o privats amb potestats públiques

1. Els òrgans administratius encarregats de vetllar per la 
defensa de les persones consumidores poden sol·licitar, 
si escau, la col·laboració d’altres òrgans administrati-
us perquè exerceixin les potestats que els atribueixen 
les legislacions sectorials específiques, quan s’estimi 
necessari, a fi de protegir els drets o interessos de les 
persones consumidores. Si l’òrgan al qual s’ha demanat 
la col·laboració considera que no cal actuar o que no li 
correspon fer-ho, ha de contestar a l’òrgan que ha fet la 
sol·licitud i motivar la seva decisió.

2. Les sol·licituds de col·laboració de l’Administració 
de consum de la Generalitat s’han de fer de manera 
motivada. L’òrgan o ens al qual s’ha sol·licitat la col-
laboració ha de contestar en el termini d’un mes, llevat 
que per raons d’urgència s’indiqui en la sol·licitud un 
termini més curt, i ha d’indicar les mesures, les de-
cisions o els acords adoptats, i també les actuacions 
realitzades.

Article 311-4. Coordinació entre òrgans adminis-
tratius de defensa de les persones consumidores

1. Tots els organismes de l’Administració pública de 
Catalunya han d’actuar coordinadament en la defensa 
dels drets i interessos de les persones consumidores.

2. Els organismes de l’Administració pública de Catalu-
nya han d’actuar conjuntament amb l’Agència Catalana 
del Consum i establir els criteris i les pautes d’actuació 
en matèria de mesures disciplinàries per a garantir la 
protecció dels drets de les persones consumidores.

3. Si els organismes d’àmbit territorial tenen la com-
petència delegada per una altra administració pública, 
aquesta ha de tutelar l’actuació d’aquests òrgans, els ha 
de donar instruccions, pautes i criteris i ha de vetllar 
perquè es compleixin.

4. L’Agència Catalana del Consum ha de lliurar la in-
formació necessària als organismes d’àmbit territorial i 
els ha de facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, 
els mitjans adequats perquè puguin acomplir llur tasca 
eficaçment.
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Article 312-6. Principi de proporcionalitat

1. Les sancions han d’ésser proporcionals a la gravetat 
dels fets, atenent especialment el nombre de persones 
consumidores afectades, el perill per a la salut o la se-
guretat de les persones consumidores, la reincidència 
o reiteració, la intencionalitat en la comissió i el volum 
de lucre obtingut com a conseqüència de la infracció.

2. Les sancions i mesures cautelars no poden ésser més 
beneficioses per a l’infractor o infractora que el com-
pliment de la normativa infringida.

Article 312-7. Principi de precaució

1. En funció del risc acceptable per a la salut, la se-
guretat o els interessos de les persones consumidores, 
les administracions públiques poden adoptar mesures 
proporcionals i coherents amb el risc per a minorar-
lo, encara que afectin els drets dels administrats. Les 
mesures cautelars s’han de mantenir durant el temps 
mínim indispensable per a garantir la finalitat per a la 
qual s’han adoptat.

2. Les mesures cautelars o precautòries únicament es 
poden adoptar si hi ha indicis racionals d’infracció ad-
ministrativa o de perill per a la salut o seguretat de 
les persones consumidores, i s’han d’adoptar amb les 
garanties establertes amb aquesta finalitat. En aquests 
supòsits, la càrrega de la prova recau sobre qui produ-
eix, fabrica, importa o comercialitza el bé o servei.

Article 312-8. Principi de prescripció

Les infraccions i les sancions prescriuen d’acord amb 
el que estableix aquesta llei.

Article 312-9. Principi de concurrència de san-
cions

No es poden sancionar les infraccions que hagin estat 
sancionades penalment o administrativament, si hi ha 
identitat de subjecte, fet i fonament.

Article 312-10. Principi de competència terri-
torial

1. Els organismes públics de consum poden actuar, in-
vestigar, controlar, inspeccionar i adoptar mesures res-
pecte als fets que afectin o puguin afectar les persones 
consumidores en llur àmbit territorial, amb independèn-
cia del domicili de la persona responsable o del lloc on 
es trobi l’establiment.

2. Els òrgans de la Generalitat amb competències san-
cionadores les han d’exercir respecte a les infraccions 
que afectin o puguin afectar les persones consumidores 
en llur àmbit territorial, amb independència del domicili 
de la persona responsable o del lloc on es trobi l’es-
tabliment, sense que puguin inhibir-se a favor d’altres 
administracions de fora de Catalunya.

3. La competència sancionadora correspon a l’Agència 
Catalana del Consum si la infracció afecta l’àmbit ter-
ritorial de més d’un municipi.

mativa en matèria de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Els òrgans administratius encarregats d’exercir les 
funcions de disciplina del mercat i de defensa de les 
persones consumidores han de garantir el compliment 
dels principis generals del dret i de les lleis i han de 
cercar el màxim equilibri amb l’objectiu de protegir els 
drets i interessos de les persones consumidores.

Article 312-2. Principi de legalitat

1. L’exercici de les potestats administratives en matèria 
de disciplina del mercat i de defensa de les persones 
consumidores ha d’estar regulat per una norma amb 
rang de llei.

2. Les mesures cautelars que afectin els drets i inte-
ressos legítims dels administrats han d’estar regulades 
per una llei.

Article 312-3. Principi d’irretroactivitat

Són aplicables als fets constitutius d’una infracció 
administrativa les disposicions sancionadores vigents 
en el moment en què es produeixen. No obstant això, 
s’han d’aplicar retroactivament les disposicions que si-
guin més favorables per a la persona presumptament 
infractora.

Article 312-4. Principi de tipicitat

1. Només són infraccions administratives les vulneraci-
ons de l’ordenament jurídic establertes per la llei.

2. Ningú no pot ésser sancionat si la seva conducta no 
constitueix una infracció administrativa.

3. Les disposicions reglamentàries en matèria de dis-
ciplina del mercat i de defensa de les persones consu-
midores no poden establir sancions o graduacions de 
les sancions, però poden remetre a una llei perquè llur 
incompliment pugui ésser sancionat.

Article 312-5. Principi de responsabilitat

1. Només poden ésser sancionades les persones físiques 
o jurídiques que cometin infraccions, encara que sigui 
per inobservança.

2. Si en la comissió de les infraccions o dels fets pe-
rillosos per a la salut i la seguretat hi han participat 
diverses persones físiques o jurídiques, aquestes han de 
respondre solidàriament de les infraccions, les mesures 
i les sancions que es puguin aplicar.

3. Si un empresari o empresària té el deure legal o re-
glamentari de col·laborar en la detecció o persecució 
d’una infracció i deliberadament no ho fa, en pot ésser 
considerat responsable.

4. Si la infracció és imputada a una persona jurídica, 
poden ésser considerades responsables les persones que 
n’integren els òrgans rectors o de direcció en el moment 
en què es comet la infracció. S’entén que integren els 
òrgans rectors o de direcció les persones que constin en 
els registres públics, o bé les persones que hagin mostrat 
públicament aquesta representació o hagin actuat com 
a tals.
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3. L’òrgan de l’Agència Catalana del Consum que exer-
ceix funcions d’inspecció en l’àmbit del consum i els 
serveis d’inspecció corresponents de les administra-
cions locals han d’actuar de manera coordinada, col-
laborar entre si i donar assistència a qualsevol adminis-
tració pública competent en matèria de consum que els 
ho demani per a acomplir l’activitat d’inspecció i control 
per raó de la matèria o del territori.

Article 321-3. Estatut personal dels inspectors 
de consum

1. Les persones al servei de l’Administració que exer-
ceixen funcions d’inspecció són agents de l’autoritat 
amb caràcter general i, en particular, respecte a la res-
ponsabilitat administrativa i penal de les persones que 
ofereixin resistència o atemptin contra els mateixos 
agents, de fet o de paraula, tant en acte de servei com a 
conseqüència d’aquest.

2. El personal inspector s’ha d’identificar abans d’exer-
cir les potestats derivades de les seves funcions, llevat 
que la identificació pugui frustrar la finalitat de la ins-
pecció.

3. Quan inspeccionen empreses o serveis públics, els 
inspectors de consum han d’actuar amb independència 
funcional respecte als òrgans que tinguin encomanats 
la direcció, la gestió o el control administratiu de les 
empreses o els serveis.

4. El personal inspector i el personal adscrit als òrgans 
relacionats amb la inspecció han de guardar secret sobre 
els assumptes que coneguin per raó de llur tasca.

Article 321-4. Col·laboració amb la inspecció

1. El personal inspector pot sol·licitar la col·laboració o 
l’auxili de qualsevol altra administració pública o auto-
ritat o de les forces i els cossos de seguretat per a exercir 
les funcions de control i investigació.

2. Els empresaris han de facilitar al personal inspector 
la informació i documentació sol·licitada per a l’exercici 
de les seves funcions, incloses les dades de caràcter 
personal sense consentiment de tercers, d’acord amb 
el que estableix la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal.

Capítol II. Activitats d’inspecció

Article 322-1. Funcions de la inspecció

1. Les activitats inspectores de les diferents administra-
cions públiques s’han d’acomplir en el moment, de la 
manera i amb els mitjans que permetin conèixer millor 
l’activitat del mercat i dels agents que hi actuen, i que 
permetin constatar els fets rellevants per a la protec-
ció de les persones consumidores. Aquestes funcions 
i activitats inspectores s’han d’acomplir sota el criteri 
de proporcionalitat de la mesura adoptada amb la pre-
sumpta infracció.

2. Les funcions generals dels òrgans que exerceixen 
funcions d’inspecció en l’àmbit del consum són la vi-
gilància, el control, la investigació i la inspecció dels 

Article 312-11. Principi de competència material

1. Els organismes públics de consum tenen competència 
per a sancionar les infraccions que tipifiquen aquesta 
llei i les altres normes específiques de protecció de les 
persones consumidores, sens perjudici de la potestat 
sancionadora que correspongui a altres òrgans per raó 
de la matèria.

2. Els organismes públics poden investigar, inspeccio-
nar i sancionar els fets que, pel fet d’incomplir qualsevol 
normativa sectorial o específica de protecció dels drets 
i interessos de les persones consumidores, poden ésser 
considerats infracció als efectes d’aquesta llei.

Article 312-12. Principi pro persona consumidora

1. La normativa en matèria de protecció dels drets i 
interessos de les persones consumidores s’ha d’inter-
pretar a llur favor.

2. Si un mateix supòsit o infracció està tipificat en diver-
sos preceptes d’aquesta llei, s’ha d’aplicar el que tipifica 
la infracció més greu.

Títol II. De la inspecció i el control de mercat

Capítol I. Disposicions generals

Article 321-1. La inspecció i el control de mercat

1. L’Administració de la Generalitat i les administraci-
ons locals, en l’àmbit de les competències respectives 
i d’acord amb les funcions inscrites en el Registre de 
serveis públics de consum de Catalunya, han de dur a 
terme les actuacions d’inspecció i control necessàries 
per a garantir que les empreses i els establiments que 
produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o ser-
veis, fins i tot els serveis de la societat de la informació, 
compleixin els deures, les prohibicions i les limitacions 
que estableix la normativa dels diversos sectors d’activi-
tat econòmica, l’incompliment de la qual pot lesionar els 
interessos generals de la persona consumidora protegits 
per aquesta llei.

2. L’activitat d’inspecció i control pot recaure sobre els 
béns i serveis destinats a les persones consumidores 
i sobre els elements, les condicions i les instal·lacions 
utilitzats per a produir-los, distribuir-los i comercialit-
zar-los.

Article 321-2. Competències

1. L’activitat d’inspecció i control a la qual es refereix 
l’article 321-1 és acomplerta pels òrgans competents 
de l’Administració de la Generalitat i els serveis d’ins-
pecció corresponents de les administracions locals en 
l’àmbit de les respectives competències per raó de la 
matèria.

2. La funció d’inspecció dels ens locals consisteix prin-
cipalment en la comprovació i el control en llur àmbit 
territorial dels béns i serveis d’ús comú, ordinari i ge-
neralitzat, del compliment dels requisits generals dels 
establiments i de la seguretat dels productes, i també en 
l’adopció de mesures cautelars.



19 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 770

38

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

cialitzen, emmagatzemen, distribueixen o manipulen 
productes o es presten serveis a fi de portar a terme 
les comprovacions inspectores corresponents o fer els 
requeriments a què fa referència la lletra c.

e) Practicar les proves, les investigacions o els exàmens 
necessaris per a comprovar el compliment de la norma-
tiva i poder prendre mostres i fer les comprovacions i 
els assaigs sobre els béns o serveis posats a disposició 
de les persones consumidores.

f) Advertir les persones inspeccionades de les irregula-
ritats detectades i requerir-los que les esmenin i s’ade-
qüin a la normativa.

g) Adoptar, fins i tot de manera immediata, les mesures 
cautelars que estableix la normativa per a garantir els 
interessos generals de les persones consumidores.

2. Si l’accés als locals i les instal·lacions a què fa refe-
rència l’apartat 1.a està restringit al públic en general, 
el personal inspector ha de tenir el consentiment de la 
persona inspeccionada, sens perjudici de les respon-
sabilitats administratives que puguin derivar de la ne-
gativa o resistència a permetre l’accés als locals i les 
instal·lacions.

3. L’Administració de consum pot sol·licitar l’autoritza-
ció judicial per a accedir als locals i les instal·lacions de 
les persones inspeccionades. Si la negativa o resistència 
a permetre-hi l’accés persisteix, pot sol·licitar l’auxili 
dels cossos i les forces de seguretat per a accedir a les 
dependències objecte d’inspecció.

4. El personal inspector pot obtenir una còpia o repro-
ducció de la documentació a què fa referència l’apartat 
1.b, incloses les dades de caràcter personal, sense con-
sentiment de tercers, d’acord amb el que estableix la 
normativa reguladora en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal, per a incorporar-la a les diligències 
inspectores.

5. La documentació i les dades obtingudes pels òr-
gans competents en matèria d’inspecció de consum 
en l’exercici de llurs funcions d’investigació i control 
tenen caràcter reservat i únicament es poden utilitzar 
per a la finalitat de l’actuació inspectora, de manera 
que queda expressament prohibida la cessió o la co-
municació a tercers, llevat que una norma amb rang 
de llei obligui a comunicar els fets si posen en relleu 
indicis d’infraccions penals o administratives en altres 
matèries.

6. Les citacions de les persones inspeccionades, d’acord 
amb el que estableix l’apartat 1.d, han d’indicar el lloc, 
la data, l’hora i l’objecte de la compareixença i han 
d’evitar pertorbar, tant com sigui possible, les obliga-
cions laborals i professionals de les persones citades, 
que poden comparèixer acompanyades del personal 
d’assessorament que considerin pertinent.

Article 322-3. Deures de les persones inspec-
cionades

1. Les persones inspeccionades han de permetre i facili-
tar l’actuació inspectora d’acord amb el que estableixen 
l’article 322-2. En aquest sentit, han de facilitar l’accés 
als locals i les instal·lacions objecte d’inspecció i a la 

béns i serveis amb la finalitat de garantir els drets de 
les persones consumidores.

3. Als òrgans que exerceixen funcions d’inspecció en 
l’àmbit del consum els corresponen, a més de les funci-
ons generals, l’exercici de les funcions següents:

a) Investigar les irregularitats amb la finalitat de com-
provar-ne l’abast, les causes i les responsabilitats dels 
presumptes autors.

b) Emetre informes complementaris relatius a llurs ac-
tuacions.

c) Informar els empresaris sobre el compliment de la 
normativa que els pugui afectar.

d) Advertir els inspeccionats de les irregularitats obser-
vades i requerir-los que facin les modificacions neces-
sàries en els terminis adequats.

e) Proposar als òrgans competents les mesures adequa-
des a les irregularitats constatades i col·laborar en llur 
execució.

f) Adoptar, en casos d’urgència, les mesures cautelars 
necessàries, que han d’ésser ratificades per l’òrgan com-
petent.

g) Supervisar les entitats col·laboradores de l’Adminis-
tració de consum en matèria de control.

h) Elaborar informes relatius a l’adequació normativa 
dels diferents sectors.

i) Col·laborar en els procediments administratius san-
cionadors en matèria de consum.

j) Qualsevol altra funció relativa a la protecció de les 
persones consumidores que li encomanin els òrgans 
competents en matèria de consum.

Article 322-2. Facultats del personal inspector

1. El personal inspector de les diferents administracions 
públiques, d’acord amb el principi de proporcionalitat 
i respecte als drets dels administrats, en el marc de les 
competències de l’Administració de consum, té les fa-
cultats següents:

a) Accedir sense cap avís previ als locals i les instal-
lacions de les persones inspeccionades i fer-hi visites 
d’inspecció i control, amb independència que als dits 
locals i instal·lacions hi pugui tenir accés el públic en 
general.

b) Exigir a la persona inspeccionada l’exhibició de la 
documentació que ha de tenir obligatòriament per raó 
de l’activitat que acompleix, i també la documentació 
mercantil, industrial i comptable i qualsevol altra que 
sigui rellevant als efectes de la investigació dels fets.

c) Requerir la tramesa a les dependències administra-
tives de la documentació a què fa referència la lletra b 
o de les dades que siguin necessàries si no s’han pogut 
facilitar en el moment de la visita inspectora.

d) Requerir, de manera fefaent, la presència de les per-
sones inspeccionades, de llurs representants legals o 
de qualsevol altra persona a les dependències adminis-
tratives, al domicili de l’empresa o al lloc on es comer-
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Article 322-5. Valor probatori de les actes d’ins-
pecció

1. Els fets constatats pel personal inspector i recollits en 
les actes d’inspecció tenen valor probatori i presumpció 
de certesa, llevat de prova en contra.

2. Les actes d’inspecció que compleixin els requisits 
formals establerts per aquesta llei que hagin estat este-
ses per serveis d’inspecció d’organismes públics altres 
que aquells a què fa referència aquesta llei tenen el ma-
teix valor probatori en els procediments administratius 
derivats de l’aplicació d’aquesta llei.

Article 322-6. Els informes de la inspecció

1. El personal inspector pot emetre informes si són re-
llevants per a l’esclariment dels fets investigats i resulta 
impossible o clarament innecessari estendre una acta 
d’inspecció. Els informes han de contenir la identifica-
ció de l’inspector o inspectora i la data, l’hora i el lloc 
en què s’emeten. A més, s’hi han d’indicar forçosament 
les circumstàncies que en motiven l’emissió i han de 
recollir els fets constatats per l’inspector o inspectora 
i, si escau, la seva valoració. Els informes han d’anar 
signats per l’inspector o inspectora.

2. Els fets recollits en els informes de la inspecció tenen 
el mateix valor probatori que els fets constatats, contin-
guts o recollits en les actes d’inspecció.

3. Els informes de la inspecció poden annexar la docu-
mentació necessària per a acreditar els fets investigats, 
incloent-hi tant els documents en paper com en qualse-
vol altre suport durador.

Article 322-7. La presa de mostres reglamentària

El personal inspector pot fer una presa de mostres re-
glamentària per a comprovar l’adequació a la normativa 
aplicable de la composició, l’etiquetatge, la presentació, 
la publicitat i els nivells de seguretat dels béns posats a 
disposició de les persones consumidores.

Article 322-8. Les proves i les comprovacions

El personal inspector pot prendre mostres indicatives i 
fer comprovacions i proves sobre instal·lacions, béns i 
serveis a fi de constatar-ne l’adequació a la normativa.

Article 322-9. Pràctica de les proves

1. Les anàlisis i els assaigs derivats de la presa de mos-
tres i les proves i comprovacions sobre instal·lacions, 
béns i serveis poden ésser fets per organismes i entitats 
degudament acreditats per al tipus d’actuació de què 
es tracti. També poden ésser fets, si escau, pel mateix 
personal inspector, sens perjudici del dret de l’empresari 
o empresària a dur a terme proves contradictòries.

2. L’Administració ha de pagar el cost de les mostres i 
les despeses de les anàlisis, els assaigs, les proves i les 
comprovacions que promogui.

3. Un cop la sanció, si s’escau, sigui ferma, l’Adminis-
tració pot exigir als responsables de la infracció el re-
emborsament de les despeses ocasionades. Si es neguen 
a reemborsar-les, aquesta obligació és exigible en via de 
constrenyiment.

documentació i informació requerida en les condicions 
que estableix aquesta llei.

2. Les persones inspeccionades, llurs representants le-
gals o les persones amb poders suficients han de com-
parèixer a les dependències administratives, al domicili 
de l’empresa o al lloc on es comercialitzen, emmagatze-
men, distribueixen o manipulen productes o es presten 
serveis si el personal inspector, en l’exercici de les seves 
tasques, els cita.

3. A més de les persones a què fa referència l’apartat 2, 
es pot citar qualsevol altra persona si és estrictament 
necessari per a l’activitat inspectora.

Article 322-4. Les actes d’inspecció

1. El personal inspector ha d’estendre actes de les seves 
visites d’inspecció, de les altres actuacions d’investiga-
ció i control i sempre que constati irregularitats admi-
nistratives.

2. L’acta d’inspecció ha d’estar numerada i ha d’identi-
ficar l’inspector o inspectora actuant, la data i l’hora de 
la inspecció i el lloc on s’estén.

3. L’acta d’inspecció ha d’identificar el nom o la raó 
social, el número d’identificació fiscal o el codi d’iden-
tificació fiscal i l’adreça o la seu social del subjecte 
presumptament responsable. També s’ha d’identificar 
el nom i el cognom i el document oficial d’identitat del 
compareixent o la compareixent, i també la qualitat de 
la seva representació, llevat que s’investiguin activitats 
o serveis de la societat de la informació, que no sigui 
possible la visita al subjecte presumptament responsa-
ble o que la seva presència pugui frustrar la finalitat de 
l’actuació inspectora. En aquests darrers supòsits, s’ha 
de notificar el contingut de l’acta al subjecte presump-
tament responsable perquè pugui fer les manifestacions 
pertinents per a defensar els seus drets i interessos.

4. L’acta d’inspecció ha de recollir els fets rellevants 
per a la investigació o el control i les altres circums-
tàncies i dades objectives que permetin determinar 
millor les irregularitats observades, llur abast i els 
presumptes responsables.

5. L’acta d’inspecció pot recollir les manifestacions que 
el compareixent o la compareixent vol fer constar.

6. La signatura de l’acta d’inspecció pel compareixent 
o la compareixent no suposa el reconeixement de les 
presumptes irregularitats descrites ni l’acceptació de les 
responsabilitats que en derivin. Així mateix, la negativa 
a signar-la no invalida el seu contingut ni el procedi-
ment administratiu a què doni lloc, ni desvirtua el valor 
probatori a què fa referència l’article 322-5.

7. L’acta d’inspecció pot recollir en un annex la docu-
mentació necessària per a esclarir els fets investigats, 
incloent-hi tant els documents en paper com en qual-
sevol altre suport durador. En tot cas, els documents 
annexos han d’ésser diligenciats per l’inspector o ins-
pectora actuant.

8. Les actes d’inspecció són un document públic i han 
d’anar signades pel personal inspector que les estengui.



19 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 770

40

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

peccionada. Si no es compleixen aquests preceptes, les 
mesures cautelars resten sense efecte.

Article 323-2. Procediment per a l’adopció de me-
sures definitives

1. Un cop acordada una mesura cautelar, s’inicia el 
procediment administratiu corresponent d’acord amb 
la legislació aplicable.

2. La resolució del procediment administratiu ha de 
confirmar, modificar o aixecar les mesures cautelars 
adoptades i ha d’incloure els terminis i les condicions 
per a l’execució de les mesures definitives.

3. Si els fets són greus, per a evitar danys irreparables, 
es pot acordar una tramitació d’urgència del procedi-
ment administratiu. L’òrgan competent en qualsevol 
moment pot ordenar la pràctica d’inspeccions i controls 
necessaris per a la resolució del procediment.

4. La resolució del procediment administratiu no im-
pedeix la iniciació simultània d’un procediment san-
cionador si es comprova la concurrència d’infraccions 
administratives.

5. La persona responsable ha d’assumir les despeses 
derivades de l’adopció de les mesures cautelars i defi-
nitives quan siguin definitives per una resolució admi-
nistrativa ferma. Les despeses derivades de les proves i 
els assaigs són a càrrec de qui els promogui.

Article 323-3. Multes coercitives

Per a garantir l’execució de les mesures cautelars i defi-
nitives es poden imposar multes coercitives.

Article 323-4. Competències municipals

Les administracions locals poden adoptar mesures cau-
telars i definitives si la situació de risc no acceptable per 
a la salut i seguretat o els interessos econòmics i socials 
i el dret a la informació de les persones consumidores 
afecta llur àmbit territorial. En tot cas, ho han de co-
municar a l’Agència Catalana del Consum als efectes 
pertinents.

Article 323-5. Comunicació dels riscos i les irre-
gularitats greus

Els òrgans competents han de comunicar a les persones 
consumidores els riscos i les irregularitats greus objecte 
de mesures cautelars i informar-les de les precaucions 
necessàries per a evitar lesions greus dels seus drets, 
especialment de la salut i la seguretat. També han de 
comunicar aquestes irregularitats a les altres adminis-
tracions potencialment afectades seguint els procedi-
ments establerts.

Capítol IV. Altres activitats de control

Article 324-1 Estudis i prospeccions de mercat

1. Les administracions competents en matèria de con-
sum poden fer directament estudis, controls, assaigs, 
anàlisis i comprovacions sobre els béns, els serveis i 

Capítol III. Mesures cautelars i definitives

Article 323-1. Qüestions generals

1. L’òrgan competent, sens perjudici de les mesures que 
es puguin adoptar en la tramitació d’un procediment 
sancionador, pot acordar mesures cautelars de manera 
motivada i immediata si hi ha indicis racionals de risc 
no acceptable per a la salut i la seguretat, els interes-
sos econòmics i socials o el dret a la informació de 
les persones consumidores. Aquestes mesures no tenen 
caràcter sancionador.

2. L’òrgan competent pot adoptar les mesures cautelars 
següents:

a) Imposar, per raons de seguretat, condicions prèvies 
a la comercialització d’un bé o la prestació d’un servei.

b) Immobilitzar béns o obligar a retirar-los del mercat 
i a recuperar els que estiguin en mans de les persones 
consumidores i, si cal, acordar de destruir-los en con-
dicions adequades.

c) Suspendre o prohibir l’activitat, l’oferta, la promoció 
o la venda de béns o la prestació de serveis.

d) Clausurar temporalment establiments i instal·lacions.

e) Mesures complementàries de les mesures a què fan 
referència les lletres a, b, c i d que en garanteixin l’efi-
càcia.

f) Qualsevol altra mesura ajustada a la legalitat que si-
gui necessària per a protegir les persones consumidores 
d’un risc.

3. Les mesures cautelars poden afectar els responsables 
de la producció, distribució i comercialització de béns 
i de la prestació de serveis o qualsevol altra persona 
responsable del bé o del servei.

4. L’òrgan competent pot obligar els afectats per les me-
sures cautelars a informar les persones exposades al 
risc derivat de l’ús d’un bé o de la prestació d’un servei, 
de manera immediata i pels mitjans més adequats, per 
mitjà de la publicació d’avisos especials.

5. L’adopció d’una mesura cautelar és compatible amb 
l’inici previ, simultani o posterior d’un procediment 
sancionador.

6. Les mesures cautelars han d’ésser proporcionades 
a la gravetat de les irregularitats detectades i tan poc 
restrictives amb la lliure circulació de mercaderies i la 
llibertat d’empresa com sigui possible. S’han de man-
tenir el temps estrictament necessari per a fer les com-
provacions i eliminar els riscos o, si les irregularitats 
són esmenables, el temps necessari per a eliminar el fet 
que va motivar la mesura cautelar, la qual cosa pot ésser 
comprovada pel personal inspector.

7. El personal inspector, per raons d’urgència, pot adop-
tar les mesures cautelars que estableix aquesta llei este-
nent una acta d’inspecció motivada. Aquestes mesures 
han d’ésser confirmades, modificades o aixecades per 
mitjà d’un acord de l’òrgan competent en el termini més 
breu possible i, en cap cas, en un termini superior a 
quinze dies a partir de l’endemà del dia en què s’hagin 
adoptat. Aquest acord s’ha de notificar a la persona ins-
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Article 331-2. Infraccions per alteració, adulte-
ració, frau o engany

Són infraccions per alteració, adulteració, frau o en-
gany:

a) Elaborar per a la distribució, el subministrament i la 
venda béns als quals s’ha addicionat o sostret qualse-
vol substància o element per variar-ne la composició, 
l’estructura, el pes o el volum, en detriment de llurs 
qualitats, per corregir-ne els defectes o per encobrir-ne 
el grau de qualitat, l’alteració o l’origen dels components 
utilitzats.

b) Alterar la composició de béns destinats al mercat 
respecte a les autoritzacions administratives o a les de-
claracions registrades corresponents.

c) Incomplir, en qualsevol de les fases de la distribució 
de béns o en la prestació de qualsevol mena de serveis, 
les normes relatives a l’origen, la intensitat, la natura-
lesa, la qualitat, la composició, la quantitat, el pes, la 
mida i la presentació per mitjà d’envasos, etiquetes, rè-
tols, tancadures, precintes o altres elements rellevants, 
segons que correspongui, d’acord amb la normativa o 
les condicions en què s’ofereixen al mercat.

d) Atorgar qualsevol distintiu que per la seva aparença o 
configuració pugui induir a error a les persones consu-
midores, fer-lo servir o fer-ne publicitat indegudament 
o fraudulentament.

e) Oferir béns o serveis, per mitjà de publicitat o d’in-
formació de qualsevol classe i per qualsevol mitjà, atri-
buint-los qualitats, característiques, comprovacions, 
certificacions o resultats que difereixin dels que real-
ment tenen o poden obtenir, i fer publicitat de qualsevol 
manera que indueixi o pugui induir a error, engany o 
confusió a les persones a qui es dirigeix o que silenciï 
dades fonamentals que impedeixin conèixer les verita-
bles característiques o naturalesa del bé o servei.

f) Anunciar béns o serveis per qualsevol mitjà publici-
tari de manera que el contingut de la publicitat es con-
fongui amb el que és propi de la missió informativa, per 
la manera d’expressar o de difondre aquesta publicitat.

g) Incomplir les obligacions envers les persones consu-
midores assumides voluntàriament per mitjà dels codis 
de conducta si s’hi ha manifestat l’adhesió.

h) Incomplir les obligacions que deriven de la manca 
de conformitat o de la garantia legalment establerta o 
oferta a la persona consumidora o imposar injustifica-
dament condicions, dificultats o retards amb relació a 
les obligacions que en deriven, fins i tot amb relació als 
béns que s’ofereixen com a premi o regal.

i) Substituir peces sense que calgui en la prestació de 
serveis d’instal·lació o reparació de béns i serveis a 
domicili i d’assistència a la llar per a aconseguir un 
augment del preu, encara que la persona consumido-
ra hagi donat el seu consentiment induït pel prestador 
o prestadora; facturar treballs no realitzats, i utilitzar 
materials de qualitat inferior a la indicada a la persona 
consumidora.

j) Posar a disposició de les persones consumidores béns 
de naturalesa duradora sense garantir un servei d’as-

els establiments on es comercialitzen i es presten, per a 
establir estratègies d’actuació administrativa que aug-
mentin l’eficàcia de la protecció de les persones con-
sumidores.

2. El personal encarregat de l’activitat d’estudi i pros-
pecció de mercat, per a obtenir la informació necessària 
per a complir les seves funcions, pot quedar eximit de 
l’obligació d’identificar-se.

3. Les irregularitats que es detectin durant les activi-
tats d’estudi i prospecció de mercat s’han de comuni-
car immediatament als responsables perquè adoptin les 
mesures adequades per a corregir-les, sens perjudici de 
les actuacions administratives que en puguin derivar.

4. Es pot fer publicitat de les activitats d’estudi i pros-
pecció de mercat si dels resultats en deriva una millora 
dels sectors afectats o dels interessos generals de les 
persones consumidores.

5. Les entitats col·laboradores i les organitzacions de 
persones consumidores poden acomplir activitats d’es-
tudi i prospecció de mercat per encàrrec de l’Adminis-
tració.

Article 324-2. Entitats col·laboradores

1. En l’àmbit de l’acció pública de protecció i defen-
sa de les persones consumidores, l’Administració pot 
encomanar a entitats col·laboradores que acompleixin 
algunes de les activitats de control que corresponen a 
l’Administració de consum, sota la seva supervisió.

2. S’han d’establir per reglament els tipus, els camps 
d’actuació i les funcions de les entitats col·laboradores.

Títol III. De les infraccions i les sancions

Capítol I. Tipificació de les infraccions

Article 331-1. Infraccions en matèria de segure-
tat i per incompliment de disposicions o resoluci-
ons administratives

Són infraccions en matèria de seguretat i per incom-
pliment de disposicions o resolucions administratives:

a) Incomplir les disposicions sobre seguretat dels béns i 
dels serveis posats al mercat a disposició de les persones 
consumidores.

b) Fer accions o omissions que, encara que no incom-
pleixin cap disposició, produeixin un risc o un dany 
efectiu per a la seguretat de les persones consumidores, 
si es fan sense les precaucions o cauteles exigibles en 
l’activitat.

c) Incomplir les disposicions o resolucions administra-
tives sobre la prohibició de venda, comercialització o 
distribució de determinats béns o la prestació de serveis 
a determinats establiments o a tipus específics de per-
sones consumidores.

d) Vendre, comercialitzar o distribuir sense autorització 
administrativa béns que la necessiten.
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a) No formalitzar les assegurances, els avals o les altres 
garanties imposades normativament en benefici de les 
persones consumidores.

b) Incomplir les disposicions relatives a la normalització 
o la classificació de béns o serveis que es comercialitzen 
o existeixen en el mercat.

c) No complir les disposicions que regulen el marcatge, 
l’etiquetatge i l’envasament de productes.

d) Tenir disposats per a la venda béns amb data de con-
sum preferent sobrepassada.

e) Incomplir, amb relació a la protecció de la persona 
consumidora, les normes relatives a la documentació, la 
informació o els registres establerts obligatòriament per 
al règim i el funcionament adequats de l’establiment, 
l’empresa, la instal·lació o el servei.

f) Incomplir les disposicions sobre les condicions de les 
relacions de consum, en totes les modalitats, i sobre les 
condicions de les invitacions a comprar.

g) Incomplir el règim establert sobre el lliurament i el 
canvi de béns i serveis promocionals o promocionats.

h) No elaborar pressupostos, si és obligatori de fer-ne, 
o cobrar per a elaborar-los, si és prohibit.

i) No lliurar un resguard a les persones consumidores 
en el cas de dipòsit d’un bé per a qualsevol tipus d’in-
tervenció o d’operació.

j) No lliurar a les persones consumidores el document 
de garantia, si la normativa estableix que s’ha de lliurar, 
o cobrar per les reparacions que hi són incloses.

k) No lliurar a les persones consumidores les instrucci-
ons d’ús i manteniment o qualsevol altre document exi-
git per la normativa, a l’efecte de poder utilitzar, ocupar, 
mantenir i conservar un bé.

l) No informar les persones consumidores sobre el pe-
ríode de reflexió o desistiment, si aquest és preceptiu 
d’acord amb la normativa.

m) No disposar de fulls oficials de reclamació o denún-
cia o no anunciar-ne l’existència.

n) No informar les persones consumidores sobre l’ho-
rari d’atenció al públic.

o) Fer o facturar treballs de reparació o instal·lació o 
semblants, si no han estat sol·licitats o autoritzats ex-
pressament per la persona consumidora.

p) Trametre béns o prestar serveis no sol·licitats prè-
viament pel destinatari o destinatària i enviar ofertes o 
publicitat no sol·licitades, si comporten despeses per al 
receptor o receptora.

q) Considerar que la manca de resposta del destinatari 
o destinatària d’una oferta o de publicitat equival a l’ac-
ceptació del bé o servei oferts.

Article 331-5. Infraccions per incompliment 
d’obligacions o prohibicions contractuals legals

Són infraccions per incompliment d’obligacions o pro-
hibicions contractuals legals:

sistència tècnica adequat per a reparar-los i peces de 
recanvi de la manera obligada o exigida, o no disposar-
ne en els supòsits i terminis que estableix la normativa.

k) Oferir premis o regals, si llur cost ha repercutit en 
el preu de la transacció, si es redueix la qualitat o la 
quantitat de l’objecte principal de la transacció i si, de 
qualsevol altra manera, la persona consumidora no rep, 
d’una manera real i efectiva, el que se li ha promès en 
l’oferta.

Article 331-3. Infraccions en matèria de transac-
cions comercials i en matèria de preus

Són infraccions en matèria de transaccions comercials 
i condicions tècniques de venda i en matèria de preus:

a) Incomplir les disposicions que regulen la informació 
i la publicitat dels preus dels béns i serveis.

b) Vendre béns o prestar serveis a preus superiors als 
màxims autoritzats o als legalment establerts, als preus 
comunicats o als preus anunciats.

c) Restringir o limitar la quantitat o qualitat real de les 
prestacions, o causar qualsevol mena de discriminació 
per raó de les condicions, els mitjans o les formes de 
pagament dels béns o serveis.

d) Realitzar pràctiques comercials deslleials per acció 
o per omissió que provoquin o puguin provocar a la 
persona consumidora un comportament econòmic que 
d’una altra manera no hauria tingut.

e) Oferir o fer transaccions en què s’imposi la condició 
expressa o tàcita de comprar una quantitat mínima del 
bé sol·licitat o d’altres béns o serveis diferents dels que 
són objecte de la transacció, llevat que es tracti d’una 
unitat de venda o hi hagi una relació funcional entre ells.

f) Acaparar i retirar del mercat béns i serveis amb la 
finalitat d’incrementar-ne els preus o esperar-ne els 
augments previsibles en perjudici de les persones con-
sumidores.

g) No lliurar la documentació contractual, la factura 
o el comprovant de la venda de béns o de la prestació 
de serveis, o cobrar o incrementar el preu per aquest 
lliurament.

h) Negar-se injustificadament a satisfer les demandes 
de les persones consumidores i fer qualsevol tipus de 
discriminació respecte a aquestes demandes.

i) Incrementar els preus previstos en el pressupost sense 
la conformitat expressa de la persona consumidora.

j) Incrementar els preus dels recanvis o de les peces que 
s’utilitzen en les reparacions o instal·lacions de béns.

k) Cobrar per mà d’obra, trasllat o visita quantitats que 
superin el doble dels costos mitjans estimats de cada 
sector.

Article 331-4. Infraccions en matèria de norma-
lització, documentació i condicions de venda i 
en matèria de subministrament o de prestació de 
serveis

Són infraccions en matèria de normalització, documen-
tació i condicions de venda i en matèria de subministra-
ment o de prestació de serveis:
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f) No tenir la documentació reglamentària exigida o 
portar-la defectuosament, si afecta la determinació o la 
qualificació dels fets imputats.

g) Negar-se o resistir-se a subministrar fulls oficials de 
reclamació o denúncia a les persones consumidores que 
ho sol·licitin o subministrar fulls que no siguin oficials.

h) Incomplir les obligacions d’atenció a les persones 
consumidores d’acord amb el que estableix la norma-
tiva.

i) Imposar a les persones consumidores el deure de 
comparèixer personalment per a exercir llurs drets o 
per a fer cobraments, pagaments o tràmits semblants; 
exigir la formalització d’impresos i l’aportació de dades 
innecessàries, i obstaculitzar, impedir o dificultar que 
les persones consumidores puguin exercir llurs drets.

j) Incomplir l’acord a què s’hagi arribat amb la persona 
consumidora en el procés de mediació o incomplir el 
laude arbitral en el termini fixat, llevat d’acord de les 
parts.

k) Vulnerar els drets lingüístics de les persones consu-
midores o incomplir les obligacions en matèria lingüís-
tica que estableix la normativa.

l) Incomplir els requisits, les obligacions o les prohibici-
ons que estableixen aquesta llei i les altres disposicions 
en matèria de defensa de les persones consumidores.

Capítol II. Classificació de les infraccions

Article 332-1. Classificació de les infraccions

Les infraccions que tipifica aquesta llei es classifiquen 
en lleus, greus i molt greus.

Article 332-2. Infraccions lleus

1. Les accions o omissions tipificades com a infracció 
en matèria de defensa de les persones consumidores te-
nen la qualificació inicial de lleus, llevat que es puguin 
qualificar com a greus o molt greus d’acord amb el que 
estableix aquest capítol.

2. Les infraccions que tinguin la qualificació de greus 
s’han de qualificar com a lleus si, per llur escassa entitat 
o transcendència, queda provat en l’expedient sanciona-
dor que hi ha una desproporció manifesta entre la sanció 
a imposar i els efectes de la infracció comesa.

Article 332-3. Infraccions greus

1. Tenen la qualificació de greus les infraccions que 
tipifiquen els articles següents:

a) Els articles 331-1 i 331-2.

b) Els apartats a, b, c i d de l’article 331-3.

c) L’apartat a de l’article 331-4.

d) Els apartats a, b i c de l’article 331-5.

e) Els apartats a, b, c, d i e de l’article 331-6.

a) Incloure clàusules abusives en els contractes o rea-
litzar pràctiques abusives dirigides a les persones con-
sumidores.

b) Realitzar pràctiques adreçades a excloure o reduir 
la llibertat de la persona consumidora per a contractar 
qualsevol prestació.

c) Incloure en els contractes clàusules o realitzar pràc-
tiques que excloguin o limitin els drets de les persones 
consumidores.

d) Incloure en els contractes amb persones consumido-
res remissions a condicions generals o característiques 
contingudes en documents que no es faciliten prèvia-
ment o simultàniament a la signatura del contracte o 
sense permetre a l’adherent una possibilitat efectiva 
de conèixer-ne l’existència, l’abast i el contingut en el 
moment de fer el contracte, llevat que es tracti d’una 
remissió a textos legals o reglamentaris.

e) Incloure en els contractes un format, una mida de 
lletra o un contrast que no en facilitin la lectura i la 
comprensió o que incompleixin la normativa específica 
aplicable.

Article 331-6. Altres infraccions

A més de les infraccions que tipifiquen els articles 331-1 
a 331-5, són també infraccions:

a) No subministrar dades o no facilitar la informació 
requerida per les autoritats competents o llurs agents per 
al compliment de les funcions d’informació, vigilància, 
investigació, inspecció, tramitació i execució de les ma-
tèries que regula aquesta llei; subministrar informació 
inexacta o incompleta o documentació falsa; impedir o 
dificultar l’accés del personal inspector als locals i les 
dependències per a fer visites d’inspecció i control, i fer 
actuacions que comportin negativa o obstrucció als ser-
veis d’inspecció i que, en conseqüència, impossibilitin 
totalment o parcialment l’acompliment de les tasques 
atribuïdes per llei o per reglament.

b) No permetre a la inspecció l’accés a la documentació 
industrial, mercantil, comptable o de qualsevol altre ti-
pus de les empreses inspeccionades.

c) Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures 
adoptades per l’Administració, incloses les de caràcter 
provisional.

d) Manipular, traslladar, fer desaparèixer, ocultar o co-
mercialitzar les mostres dipositades reglamentàriament 
o la mercaderia immobilitzada pels funcionaris com-
petents com a mesura cautelar, o bé disposar-ne sense 
autorització, i també actuar amb manca de diligència 
respecte a l’obligació de custòdia de la mercaderia im-
mobilitzada.

e) Coaccionar o amenaçar el personal funcionari en-
carregat de les funcions que estableix aquesta llei, les 
empreses, els particulars o les entitats representatives 
de persones consumidores i comerciants que hagin ini-
ciat o pretenguin iniciar una acció legal, que hagin pre-
sentat una denúncia o que participin en procediments 
ja incoats, o bé exercir-hi represàlies o qualsevol altra 
forma de pressió.
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Capítol III. Sancions

Article 333-1. Classificació de les sancions

1. Les sancions aplicables a les infraccions que tipifica 
aquesta llei són les següents:

a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 
euros.

b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 
10.001 i 100.000 euros, quantitat que es pot ultrapassar 
fins a assolir el quíntuple del valor dels béns o els ser-
veis objecte de la infracció.

c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa 
entre 100.001 i 1.000.000 d’euros, quantitat que es pot 
ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor dels béns 
o els serveis objecte de la infracció.

2. En els casos que estableix aquesta llei i com a com-
plement de les sancions principals que estableix l’apar-
tat 1, es pot acordar la imposició de les sancions acces-
sòries següents:

a) Comís i destrucció de la mercaderia.

b) Tancament temporal de l’empresa infractora.

c) Rectificació pública.

d) Publicació de la sanció.

Article 333-2. Graduació de les sancions

1. Per a determinar la quantia i l’extensió de la sanció 
dins dels mínims i màxims establerts, s’han de tenir 
en compte les circumstàncies agreujants, atenuants i 
mixtes.

2. Són circumstàncies agreujants les següents:

a) La reincidència o la reiteració de les conductes in-
fractores.

b) L’incompliment dels advertiments o requeriments 
previs formulats per l’Administració perquè s’esmenin 
les irregularitats detectades.

c) La posició rellevant de l’infractor o infractora en el 
mercat.

d) El fet que els afectats siguin col·lectius especialment 
protegits.

3. Són circumstàncies atenuants les següents:

a) La reparació o esmena total o parcial de manera 
diligent de les irregularitats o els perjudicis que han 
originat la incoació de la sanció.

b) La submissió dels fets a l’arbitratge de consum.

4. Són circumstàncies mixtes les següents:

a) El volum de negoci amb relació als fets objecte de la 
infracció i la capacitat econòmica de l’empresa.

b) La quantia del benefici obtingut.

c) Els danys o perjudicis causats a les persones consu-
midores.

d) El nombre de persones consumidores afectades.

2. Les infraccions qualificades com a lleus s’han de 
qualificar com a greus si hi concorre alguna de les cir-
cumstàncies següents:

a) Que s’hagin comès conscientment o deliberadament 
o sense complir els més elementals deures de diligència 
exigibles.

b) Que es tracti d’una infracció continuada o d’una pràc-
tica habitual.

c) Que tinguin una alta repercussió en el mercat, de 
manera que afectin un nombre elevat de persones con-
sumidores.

d) Que la quantia del perjudici produït com a conse-
qüència directa o indirecta de la infracció superi l’im-
port màxim establert per a les sancions aplicables a les 
infraccions qualificades com a lleus.

e) Que es reincideixi en la comissió d’una infracció lleu.

f) Que vulnerin els principis del consum responsable.

g) Que es tracti de pràctiques il·lícites del mateix tipus 
generalitzades en un sector determinat.

h) Que comportin risc per a la salut o la seguretat de 
les persones consumidores, llevat que el risc formi part 
del tipus infractor.

i) Que s’utilitzin fraudulentament marques o distintius 
oficials.

Article 332-4. Infraccions molt greus

Les infraccions que hagin estat qualificades com a greus 
d’acord amb l’article 332-3 s’han de qualificar com a 
molt greus si hi concorre alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Que produeixin una alteració social greu, que origini 
alarma o desconfiança en les persones consumidores o 
que les perjudiqui amb caràcter general amb relació a 
un sector econòmic.

b) Que s’hagin comès aprofitant la situació especial 
de desequilibri o indefensió de determinades persones 
consumidores o de col·lectius especialment protegits.

c) Que s’hagin comès valent-se de situacions de neces-
sitat de determinades persones o de béns o serveis d’ús 
o consum ordinari i generalitzat.

d) Que hagin creat o originat situacions de necessitat a 
les persones consumidores.

e) Que els infractors les hagin comeses valent-se de llur 
situació de predomini en un sector del mercat.

f) Que hi hagi reincidència en infraccions greus, sempre 
que no siguin alhora conseqüència de la reincidència en 
infraccions lleus.

g) Que s’hagi creat una situació de desproveïment d’un 
sector o una zona de mercat.

h) Que la quantia del benefici obtingut com a conse-
qüència directa o indirecta de la infracció superi l’im-
port màxim establert per a les sancions aplicables a les 
infraccions qualificades com a greus.
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4. L’acord de tancament ha d’ésser executat per l’òrgan 
competent un cop la resolució sancionadora sigui ferma.

Article 333-6. Restitució de quantitats percebu-
des indegudament

Independentment de les sancions que estableix aques-
ta llei, l’òrgan sancionador ha d’imposar a l’infractor 
o infractora l’obligació de restituir immediatament la 
quantitat percebuda indegudament, en els casos d’apli-
cació de preus superiors als autoritzats, comunicats, 
pressupostats o anunciats.

Article 333-7. Indemnització per danys i perju-
dicis provats

Amb independència de les sancions que estableix aques-
ta llei, en el procediment sancionador es pot dictar una 
resolució per a exigir a l’infractor o infractora la re-
posició de la situació alterada per la infracció al seu 
estat original i, si escau, la indemnització per danys i 
perjudicis provats causats a la persona consumidora, 
que han d’ésser determinats per l’òrgan competent per 
a imposar la sanció. Si l’infractor o infractora no com-
pleix voluntàriament aquesta resolució, queda oberta la 
via judicial pertinent.

Article 333-8. Rectificacions públiques

En el cas d’infraccions en matèria de publicitat, l’òr-
gan competent pot exigir a l’infractor o infractora que 
publiqui un comunicat de rectificació en les mateixes 
condicions o en condicions semblants a les condicions 
en què es va fer l’actuació sancionada. L’execució de 
la rectificació pública s’ha de dur a terme un cop sigui 
ferma la resolució sancionadora.

Article 333-9. Publicitat de les sancions

1. Les resolucions sancionadores poden acordar com a 
sanció accessòria, per raons d’exemplaritat i en previsió 
de futures conductes infractores, la publicació de les 
sancions imposades de conformitat amb aquesta llei. 
L’execució de la publicació de les sancions s’ha de dur 
a terme un cop sigui ferma la resolució sancionadora.

2. La publicitat de les sancions ha de fer referència 
als noms i cognoms de les persones físiques respon-
sables, la denominació o la raó social de les persones 
jurídiques responsables, la classe i la naturalesa de les 
infraccions, i la quantia de les sancions, i s’ha de fer 
per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya i dels mitjans de comunicació social adequats. 
El cost de la publicació de les resolucions ha d’anar a 
càrrec de la persona o empresa sancionada.

Capítol IV. Responsabilitat per infraccions

Article 334-1 Subjectes responsables

1. Són responsables de les infraccions que tipifica 
aquesta llei les persones físiques o jurídiques que per 
acció o per omissió hi hagin participat, amb les parti-
cularitats que estableix aquest capítol.

e) El grau d’intencionalitat.

f) El període durant el qual s’ha comès la infracció.

5. Les circumstàncies agreujants o atenuants no s’han 
de tenir en compte si aquesta llei les ha incloses en el 
tipus infractor o si han estat tingudes en compte per a 
qualificar la gravetat de la infracció.

6. Les sancions s’han d’imposar de manera que la co-
missió de la infracció no resulti més beneficiosa per a 
l’infractor o infractora que el compliment de les normes 
infringides.

Article 333-3. Reincidència i reiteració

1. S’entén que hi ha reincidència si el subjecte que co-
met una infracció tipificada per aquesta llei ja ha estat 
sancionat per una infracció de la mateixa naturalesa 
per mitjà d’una resolució ferma recaiguda dins de l’any 
anterior a la comissió de la nova infracció. Tenen la 
mateixa naturalesa les infraccions que estan tipificades 
per un mateix article del capítol I.

2. S’entén que hi ha reiteració si, dins de l’any anterior a 
la comissió de la nova infracció, l’infractor o infractora 
ha estat sancionat per mitjà d’una resolució ferma per 
la comissió d’una altra infracció tipificada per aquesta 
llei o per altres normes en què el bé jurídic protegit si-
guin els interessos de les persones consumidores, o ha 
estat condemnat executòriament per un delicte en què 
hagin resultat perjudicats subjectes en llur condició de 
persones consumidores.

Article 333-4. Comís i destrucció de la mercaderia

1. L’autoritat a qui correspon resoldre l’expedient pot 
acordar, com a sanció accessòria, el comís de la merca-
deria immobilitzada que impliqui un risc no acceptable 
per a la salut, la seguretat, els interessos econòmics o 
el dret a la informació de les persones consumidores. 
Aquesta mercaderia ha d’ésser destruïda si la seva uti-
lització o el seu consum comporten un perill per a la 
seguretat de la persona consumidora. En qualsevol cas, 
l’òrgan sancionador ha de determinar la destinació final 
que cal donar a les mercaderies comissades.

2. Les despeses que originen les operacions d’interven-
ció, dipòsit, comís, transport i destrucció de la merca-
deria objecte de la sanció són a càrrec de l’infractor o 
infractora.

Article 333-5. Tancament o cessament de l’acti-
vitat de l’empresa infractora

1. En el cas d’infraccions qualificades com a molt greus, 
es pot decretar el tancament de l’empresa, l’establiment 
o la indústria infractors, o el cessament de llur activitat, 
per un període màxim de cinc anys.

2. El tancament o cessament de l’activitat pot comportar 
l’adopció de mesures complementàries per a garantir 
l’eficàcia plena de la decisió adoptada.

3. L’acord de tancament o cessament s’ha de comunicar 
a l’empresa sancionada i s’ha de traslladar a l’ajunta-
ment del terme municipal on es troba la dita empresa.
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Capítol V. Prescripció de les infraccions i de les 
sancions

Article 335-1. Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions que tipifica aquesta llei prescriuen:

a) En el cas de les infraccions lleus, en el termini de dos 
anys comptats des del dia en què s’ha comès la infrac-
ció, o des de la finalització del període de comissió si 
es tracta d’infraccions continuades.

b) En el supòsit d’infraccions greus, en el termini de 
tres anys comptats des del dia en què s’ha comès la in-
fracció, o des de la finalització del període de comissió 
si es tracta d’infraccions continuades.

c) En el cas d’infraccions molt greus, en el termini de 
quatre anys comptats des del dia en què s’ha comès la 
infracció, o des de la finalització del període de comis-
sió si es tracta d’infraccions continuades.

2. Excepcionalment, si els fets són totalment descone-
guts per manca de signes externs, el termini es comença 
a computar en el moment en què els fets es manifesten 
o són coneguts.

3. Les actuacions judicials penals i la tramitació d’altres 
procediments administratius sancionadors, si impedei-
xen iniciar o continuar el procediment per a sancionar 
les infraccions que tipifica aquesta llei, interrompen el 
termini de prescripció de les infraccions. També l’in-
terrompen la incoació del procediment sancionador i 
les altres actuacions que legalment comportin la inter-
rupció.

Article 335-2. Prescripció de les sancions

Les sancions prescriuen en el termini de quatre anys a 
partir de l’endemà del dia en què la resolució sanciona-
dora esdevé ferma.

Article 335-3. Prescripció de l’execució de les 
sancions

1. L’acció per a exigir el pagament de les multes prescriu 
en el termini de quatre anys a partir de l’endemà del dia 
en què la resolució sancionadora esdevé ferma.

2. L’acció de tancament dels establiments comercials 
prescriu al cap de sis mesos de la data en què l’auto-
ritat competent rep la comunicació per a l’execució de 
l’acord, d’acord amb el que estableix l’article 333-5.3.

3. La publicació de les dades a què fa referència l’ar-
ticle 333-9 prescriu en el termini de sis mesos a partir 
del moment en què la resolució sancionadora que l’hagi 
acordat esdevingui ferma en via administrativa.

2. Són responsables de les infraccions que tipifica 
aquesta llei, com a autors, les persones físiques o jurí-
diques que les cometin.

3. Si en la cadena de producció, elaboració o comercia-
lització dels béns o serveis hi intervenen diferents sub-
jectes, cadascun d’ells és responsable de les infraccions 
que hagi comès.

4. Són responsables solidaris de les infraccions les 
persones que cooperin en la comissió d’una conducta 
infractora o que l’encobreixin.

5. Si una infracció és imputada a una persona jurídica, 
poden ésser considerades també com a responsables 
les persones que n’integren els organismes rectors o de 
direcció. A efectes d’aquesta llei, integren els òrgans 
rectors o de direcció les persones que constin en els 
registres públics com a tals, les que hagin fet ostentació 
pública d’aquesta condició o les que hagin actuat com 
si la tinguessin.

6. En cas d’infraccions comeses per persones jurídiques 
que s’extingeixin abans d’ésser sancionades, la respon-
sabilitat administrativa s’ha d’exigir a les persones fí-
siques que des dels òrgans de direcció van determinar, 
amb una conducta dolosa o negligent, la comissió de 
la infracció.

7. Les sancions imposades abans de l’extinció de la per-
sonalitat jurídica, si no són satisfetes en la liquidació, es 
transmeten als socis o partícips en el capital, els quals 
han de respondre mancomunadament i fins al límit del 
valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.

Article 334-2. Béns identificats

1. En les infraccions comeses en béns envasats o iden-
tificats, es considera responsable la firma o la raó so-
cial que figura en l’etiqueta o identificació, llevat que 
es demostri que s’ha falsificat o que n’és responsable 
algun altre integrant de la cadena de distribució o co-
mercialització.

2. El primer comercialitzador a Catalunya d’un bé en-
vasat o identificat pot ésser considerat responsable de 
la infracció comesa.

Article 334-3. Béns no identificats

Si el bé no porta les dades necessàries per a identificar 
el responsable de la infracció, d’acord amb el que esta-
bleix la normativa, es consideren responsables els qui 
han comercialitzat el bé, llevat que demostrin la respon-
sabilitat d’algun integrant de la cadena de distribució o 
comercialització anterior.

Article 334-4. Serveis

1. En les infraccions comeses en la prestació de ser-
veis, l’empresa o la raó social obligada a prestar-los, 
legalment o per mitjà d’un contracte amb la persona 
consumidora, és considerada responsable.

2. Si es pot provar la manca de diligència d’un interme-
diari o intermediària en la prestació d’un servei, se’l pot 
considerar responsable.
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Article 341-4. Procediment abreujat

En el supòsit d’infraccions que s’hagin de qualificar 
com a lleus, es pot instruir un procediment sancionador 
abreujat, sempre que es tracti d’una infracció flagrant i 
els fets hagin estat recollits en l’acta corresponent o en 
la denúncia de l’autoritat competent.

Article 341-5. Prova

1. La manca de la documentació exigida per reglament 
o d’una part d’aquesta, o l’existència de documentació 
portada defectuosament, si afecta la determinació dels 
fets imputats o la qualificació d’aquests, constitueix una 
presumpció d’infracció.

2. La persona interessada, dins el procediment, pot pro-
posar de practicar la prova de la qual s’intenti valer per 
a defensar el seu dret. En qualsevol cas, l’Administració 
ha d’apreciar la prova practicada en l’expedient sancio-
nador i n’ha de valorar el resultat en conjunt.

Article 341-6. Caducitat

1. El termini per a notificar la resolució expressa d’un 
procediment sancionador és de dotze mesos a partir 
de la notificació de l’acord d’incoació, excepte en els 
procediments sancionadors abreujats, en què el termini 
de caducitat és de sis mesos. El venciment d’aquests 
terminis sense que s’hagi notificat la resolució produeix 
la caducitat de l’expedient.

2. La sol·licitud de practicar proves tècniques o una 
anàlisi contradictòria i l’acord pel qual es decideix la 
pràctica d’una anàlisi diriment suspenen el termini de 
caducitat del procediment fins al moment en què l’or-
ganisme competent coneix els resultats.

3. Si s’ha de practicar la notificació edictal de qualse-
vol dels tràmits del procediment, els terminis que fixa 
l’apartat 1 s’amplien pel temps transcorregut entre el 
primer intent de notificació i la finalització de la publi-
cació en el tauler d’anuncis corresponent.

Article 341-7. Òrgans competents per a imposar 
sancions

Els òrgans competents per a imposar les sancions que 
estableix aquesta llei són els següents:

a) El Govern i el conseller o consellera competent en 
matèria de consum, per a les infraccions molt greus i 
per al tancament d’establiments o el cessament de l’ac-
tivitat.

b) El departament o l’organisme que tingui assignades 
les competències en matèria de protecció i defensa de 
les persones consumidores, per a les infraccions lleus 
i greus.

c) Els alcaldes, en l’àmbit de llurs competències segons 
la legislació de règim local, per a la imposició de sanci-
ons per infraccions lleus i greus, d’acord amb les quanti-
es establertes. També poden imposar multes coercitives.

Article 341-8. Efecte de les sancions

1. La imposició de sancions greus i molt greus comporta 
limitacions per a contractar amb l’Administració en els 

Títol IV. Del procediment sancionador

Capítol I. Procediment sancionador

Article 341-1. Inici

1. El procediment sancionador s’inicia d’ofici com a 
conseqüència de les actes esteses pels serveis d’ins-
pecció, per la comunicació d’una autoritat o un òrgan 
administratiu, o per la denúncia formulada per les orga-
nitzacions de persones consumidores o pels particulars 
sobre algun fet o alguna conducta que puguin constituir 
una infracció.

2. L’òrgan actuant, si la presumpta infracció advertida 
és inclosa en altres àmbits competencials, ha de comu-
nicar els fets al departament i als òrgans afectats, amb la 
finalitat que puguin actuar d’acord amb llurs atribucions 
o emetre, si escau, l’informe corresponent.

3. En el cas que els fets que constitueixen infraccions 
administratives d’acord amb aquesta llei puguin ésser 
constitutius d’infracció penal, l’òrgan competent per a 
iniciar el procediment, d’ofici o a instància de l’òrgan 
instructor del procediment, els ha de posar en coneixe-
ment de la jurisdicció penal. Especialment, en el cas de 
conductes reiterades de posada al mercat de productes 
que generin un risc greu a les persones consumidores, la 
comunicació a la jurisdicció penal s’ha de dur a terme, 
al més aviat possible, amb la indicació de totes les dades 
que l’òrgan administratiu disposi per a identificar-ne les 
persones responsables. En tots dos casos, si el procedi-
ment administratiu ha estat iniciat, se n’ha d’acordar la 
suspensió fins que s’hi pronunciï la resolució judicial 
corresponent, i pot adoptar les mesures cautelars opor-
tunes per mitjà de resolució notificada als interessats.

Article 341-2. Diligències prèvies

1. Abans d’acordar la incoació de l’expedient sancio-
nador, es pot ordenar la pràctica de diligències prèvies 
amb la finalitat d’esbrinar les circumstàncies dels fets i 
els subjectes responsables.

2. En cas de presa de mostres reglamentària, es pot 
incoar l’expedient amb el resultat de l’anàlisi inicial.

3. S’han d’establir per reglament els òrgans competents 
per a acordar la incoació o, si escau, l’arxivament de les 
diligències practicades per la inspecció.

4. Les diligències prèvies tenen caràcter reservat.

Article 341-3. Mesures cautelars

1. L’òrgan competent, en els supòsits en què es pugui co-
missar la mercaderia com a sanció accessòria, pot adop-
tar motivadament les mesures cautelars que estableix 
l’article 323-1 per a garantir l’eficàcia de la resolució, 
sens perjudici que aquesta estableixi el comís definitiu 
o deixi sense efecte les mesures adoptades.

2. Les mesures cautelars s’han de mantenir fins que el 
comís definitiu sigui executiu.
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Disposicions addicionals

Primera. Informes d’avaluació

L’Agència Catalana del Consum ha d’avaluar periòdi-
cament la vigència, aplicació i execució d’aquesta llei, 
d’acord amb la finalitat i els objectius exposats en el pre-
àmbul. Tenint en compte les dades obtingudes, l’Agèn-
cia Catalana del Consum ha de formular i proposar al 
Govern, cada cinc anys, les reformes que convingui 
introduir als conceptes que utilitza aquesta llei.

Segona. Modificació de la Llei 9/2004

1. Es modifica l’article 12 de la Llei 9/2004, del 24 de 
desembre, de creació de l’Agència Catalana del Con-
sum, que resta redactat de la manera següent:

«Article 12. Desconcentració territorial

»L’estructura de l’Agència Catalana del Consum, per 
a l’assoliment dels seus objectius i en l’exercici de les 
seves funcions i competències, és constituïda per òrgans 
centrals i territorials.»

2. S’afegeix un nou article, el 22, a la Llei 9/2004, amb 
el text següent:

«Article 22. Tractament de les dades de caràcter per-
sonal

»1. L’Agència Catalana del Consum pot recollir i tractar 
les dades de caràcter personal de les persones consumi-
dores i empresàries que siguin necessàries per a l’exer-
cici de les funcions establertes per l’article 3.

»2. La presentació d’una queixa, reclamació o denúncia 
a l’Agència Catalana del Consum implica el consenti-
ment exprés de la persona afectada pel tractament de les 
dades personals que ha comunicat en la seva petició i, 
si escau, la cessió de les dades a altres organismes ad-
ministratius de caràcter estatal, d’altres estats membres 
de la Unió Europea o d’altres estats, amb la finalitat de 
continuar la tramitació de les actuacions.

»3. En el tractament de les dades de les persones con-
sumidores i empresàries s’ha de garantir la seguretat i 
la confidencialitat, amb ple respecte per la legislació en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.»

Disposicions transitòries

Primera. Procediments en tramitació i aplicació 
de la legislació més favorable

1. Els preceptes d’aquesta llei no són aplicables als ex-
pedients incoats abans de la seva entrada en vigor, sens 
perjudici de llur retroactivitat si són més favorables per 
al presumpte infractor o infractora.

2. Aquesta llei, pel que fa a les infraccions, s’aplica no-
més a les comeses a partir de la seva entrada en vigor.

casos i les condicions que estableix la legislació sobre 
contractes.

2. L’òrgan sancionador pot proposar a l’autoritat corres-
ponent, en el cas d’infraccions greus i molt greus, la su-
pressió, cancel·lació o suspensió de crèdits, subvencions, 
desgravacions fiscals i altres ajuts oficials que l’empresa 
sancionada tingui reconeguts o hagi sol·licitat.

3. Si correspon a la Generalitat atorgar un ajut sol·licitat 
per una empresa que hagi estat objecte d’una sanció 
ferma per una infracció greu o molt greu, l’òrgan a qui 
correspongui resoldre la sol·licitud pot denegar la con-
cessió de l’ajut si no s’han cancel·lat els antecedents.

3. Les sancions imposades, un cop esdevingudes fermes 
en la via administrativa, s’han d’executar de manera 
immediata. No obstant això, si una resolució que ha 
exhaurit la via administrativa és objecte d’un recurs ad-
ministratiu, l’òrgan competent pot acordar la suspensió 
de l’acte en els supòsits i amb els efectes que estableix 
la normativa del procediment administratiu comú.

Capítol II. Multes coercitives

Article 342-1. Competència de l’Administració

Les administracions competents en matèria de con-
sum poden imposar multes coercitives un cop fet el 
requeriment d’execució dels actes i de les resolucions 
administratives destinades al compliment del que esta-
bleixen aquesta llei i les altres disposicions relatives a 
la disciplina del mercat i a la defensa dels interessos de 
les persones consumidores.

Article 342-2. Comunicació i compliment del 
requeriment

L’òrgan competent ha de comunicar per escrit el reque-
riment a què fa referència l’article 341-1 i ha d’advertir 
la persona requerida del termini per a complir-lo i de la 
quantia de la multa que, en cas d’incompliment, li pot 
ésser imposada. El termini ha d’ésser, en qualsevol cas, 
suficient per a complir l’obligació, i la multa no pot ex-
cedir els 3.000 euros o el 10% de l’import de l’obligació 
si aquesta és quantificable.

Article 342-3. Reiteració de les multes

1. L’Administració, si comprova l’incompliment d’allò 
que ha ordenat, pot reiterar les multes, subjectant-se al 
que estableix l’article 342-2, per períodes que siguin 
suficients per a complir-ho. Els nous terminis no poden 
ésser inferiors a l’assenyalat en el primer requeriment.

2. Les multes a què fa referència l’apartat 1 són inde-
pendents de les que es poden imposar en concepte de 
sanció, i hi són compatibles.
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»Article 3

»Corresponen al director o directora de l’Agència Cata-
lana del Consum les funcions següents:

»a) Imposar sancions per les infraccions greus.

»b) Imposar multes coercitives de fins a 3.000 euros o 
fins al 10% de l’import de l’obligació.

»Article 4

»Correspon al conseller o consellera del departament 
competent en matèria de consum imposar sancions de 
fins a 500.000 euros per infraccions molt greus, i també 
ordenar el tancament de l’empresa infractora o el cessa-
ment de la seva activitat.

»Article 5

»Correspon al Govern imposar sancions a partir de 
500.001 euros per infraccions molt greus, i també orde-
nar el tancament de l’empresa infractora o el cessament 
de la seva activitat.»

Cinquena. Creació i funcionament dels serveis 
públics de consum d’abast comarcal

Les comarques que, d’acord amb l’article 126-10.3, en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no disposin 
d’un servei públic de consum l’han de crear i posar en 
funcionament en un termini de tres anys des de la dita 
entrada en vigor.

Disposició derogatòria

Es deroguen la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut 
del consumidor, i les disposicions de rang igual o infe-
rior a aquesta llei que s’oposin al que estableix aquesta 
llei.

Disposicions finals

Primera. Referències a les lleis 1/1998 i 1/1990

Les referències en matèria de consum fetes a la Llei 
1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i a la 
Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del 
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, 
s’entenen fetes a aquesta llei.

Segona. Desplegament reglamentari

El Govern, en el termini d’un any a comptar de la data 
d’entrada en vigor d’aquesta llei, n’ha d’aprovar el des-
plegament reglamentari per a regular les matèries se-
güents:

a) El procediment de mediació. S’han d’establir les nor-
mes relatives a l’inici, el desenvolupament i l’acabament 
del procediment de mediació, i també els efectes de la 
mediació en el consum.

b) El procediment per a practicar la presa de mostres re-
glamentària i l’autoritat competent per a acordar les im-
mobilitzacions cautelars i altres actuacions inspectores.

Segona. Adaptació d’empreses i entitats

Les obligacions que estableix el llibre segon i que no 
recollia la normativa anterior són exigibles a les em-
preses i les entitats afectades un cop passats sis mesos 
des de la publicació d’aquesta llei. A aquests efectes, 
per als empresaris que tenen la consideració de micro-
empresa o de petita o mitjana empresa, d’acord amb la 
Recomanació CE/2003/361, del 6 de maig, el termini 
d’adaptació és d’un any.

Tercera. Règim transitori de les actuacions d’ins-
pecció

Mentre no es faci el desplegament reglamentari relatiu 
a les matèries a què fa referència la lletra b de la dispo-
sició final tercera, les actuacions de la inspecció s’han 
d’ajustar al que estableix el Decret 206/1990, del 30 
de juliol, sobre la inspecció de disciplina del mercat i 
consum.

Quarta. Transitorietat dels òrgans sancionadors

1. Mentre no es faci el desplegament reglamentari re-
latiu a les matèries a què fa referència la lletra c de la 
disposició final tercera, és aplicable el que estableix el 
Decret 108/1997, del 29 d’abril, pel qual s’estableixen 
els òrgans competents en la imposició de sancions i al-
tres mesures en matèria de defensa dels consumidors 
i dels usuaris, i en l’adopció de mesures per garantir 
la seguretat dels productes destinats al mercat, d’acord 
amb les modificacions que en fa l’apartat 2.

2. Es modifiquen els articles 1 a 5 del Decret 108/1997, 
que resten redactats de la manera següent:

«Article 1

»Les infraccions en matèria de defensa de les persones 
consumidores i usuàries són objecte de les sancions cor-
responents, les quals són imposades, d’acord amb el que 
estableix aquest decret, per:

»a) Els directors dels serveis territorials del departa-
ment competent en matèria de consum.

»b) El subdirector o subdirectora general de Disciplina 
de Mercat de l’Agència Catalana del Consum.

»c) El director o directora de l’Agència Catalana del 
Consum.

»d) El conseller o consellera del departament competent 
en matèria de consum.

»e) El Govern.

»Article 2

»Corresponen als directors dels serveis territorials 
del departament competent en matèria de consum i 
al subdirector o subdirectora general de Disciplina de 
Mercat de l’Agència Catalana del Consum les funcions 
següents:

»a) Imposar sancions per les infraccions lleus.

»b) Imposar multes coercitives de fins a 1.500 euros o 
fins al 5% de l’import de l’obligació.

Fascicle segon
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Llei d’aprovació de l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques

Preàmbul

La situació actual de crisi ha incidit en les finances de 
la Generalitat, la qual ha vist reduïts, sensiblement, els 
ingressos tributaris a causa de l’alentiment que ha sofert 
l’activitat econòmica. Per aquest motiu és un objectiu 
prioritari reduir el dèficit públic que resulta d’aquesta 
situació. Amb aquesta finalitat, ja s’han adoptat deter-
minades mesures, tant per la via de la reducció de la 
despesa pública com per la de l’increment selectiu d’al-
guns impostos.

En aquest escenari, cal que tota la ciutadania compartei-
xi l’esforç per a reduir el dèficit, tenint en compte, però, 
criteris de justícia tributària, de manera que l’esforç dels 
ciutadans amb una capacitat econòmica més elevada 
sigui superior. Per això, i en el marc de les competències 
normatives que té atribuïdes la Generalitat, en l’àmbit 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques s’in-
crementen els tipus de gravamen de la base liquidable 
general a partir d’uns imports determinats, que identi-
fiquen aquesta major capacitat contributiva.

Aquesta llei conté un sol article i una disposició final.

En el marc de les competències normatives establertes 
per l’article 46.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 
de desembre, per la qual es regula el sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim comú 
i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen de-
terminades normes tributàries, l’article únic estableix 
l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, que passa de quatre a sis trams: els 
tres primers coincideixen amb els trams de l’escala 
establerta per a l’exercici del 2010 per la disposició 
addicional tercera de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions; el 
quart tram es manté, pel que fa al tipus impositiu, si 
bé abasta només fins a una base liquidable general de 
120.000,20 euros; el cinquè tram, que és nou, abasta la 
base liquidable general compresa entre els 120.000,20 
euros i els 175.000,20 euros i té fixat el tipus impo-
sitiu en el 23,5%; i el sisè tram i darrer, també nou, 
fa tributar l’excés de base liquidable general sobre els 
175.000,20 euros al 25,5%.

La disposició final estableix l’entrada en vigor, que con-
creta l’eficàcia de la nova tarifa a partir de l’exercici 
del 2011.

Article únic. Escala autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques

S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques següent:

c) Els òrgans de l’Administració de la Generalitat com-
petents per a incoar, instruir i resoldre els procediments 
sancionadors en matèria de defensa de les persones 
consumidores que estableix aquesta llei; els òrgans que 
poden adoptar les mesures pertinents per a garantir la 
seguretat dels productes destinats al mercat, i el proce-
diment per a dur a terme la indemnització per danys i 
perjudicis que estableix l’article 333-7.

d) L’organització i el funcionament del Registre dels 
serveis públics de consum de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 126-11.

e) Els requisits, la documentació i el procediment per a 
inscriure les organitzacions de persones consumidores 
en el Registre d’organitzacions de persones consumido-
res de Catalunya i per a donar-les-en de baixa, i també 
els mecanismes de control.

f) El procediment per a l’atorgament i la pèrdua de la 
condició d’organització més representativa, d’acord amb 
l’article 127-7.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

Llei	d’aprovació	de	l’escala	autonòmica	
de	l’impost	sobre	la	renda	de	les	perso-
nes	físiques
Tram. 200-00094/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 83, 14.07.2010, DSPC-P 127

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de 
juliol de 2010, a proposta del Govern, escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única el 
Projecte de llei d’aprovació de l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram. 
200-00094/08).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament 
del Parlament, ha aprovat la llei següent:
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 Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus aplicable
 Fins a (euros) (euros) Fins a (euros) Percentatge (%)

 0 0 17.707,20 12
 17.707,20 2.124,86 15.300,00 14
 33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5
 53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5
 120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,5
 175.000,20 35.283,36 En endavant 25,5

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2011.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2010

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	745/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	inscripció	en	sis-
tema	braille	de	dades	significatives	del	
model	de	targeta	sanitària	de	les	per-
sones	cegues	i	deficients	visuals	que	
ho	sol·licitin
Tram. 250-02783/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 57, 08.07.2010, DSPC-C 896

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 8 de 
juliol de 2010, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la incorporació del sistema braille a les 
targetes sanitàries (tram. 250-02783/08), presentada 
per tots els grups parlamentaris.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar, 
abans de finalitzar el 2010, l’Ordre SLT/46/2007, del 5 
de març, per la qual es regula el contingut i el model de 
la targeta sanitària individual a Catalunya, publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
4839, del 12.3.2007, pàg. 8889, per tal d’incorporar al 
model de targeta sanitària, en el cas de les persones 
cegues i deficients visuals que ho sol·licitin, la inscrip-
ció en braille de sigles o dades que siguin significatives 
del document i que permetin identificar-lo de manera 
autònoma, com ara les sigles de targeta sanitària indi

vidual (TSI), les de Servei Català de la Salut (SCS) i la 
numeració del codi d’identificació.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol

Resolució	746/VIII	del	Parlament	de		
Catalunya,	sobre	el	millorament	de	la	in-
formació	als	pacients	en	llista	d’espera	
d’operacions	quirúrgiques	del	Servei	
Català	de	la	Salut
Tram. 250-02810/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 57, 08.07.2010, DSPC-C 896

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 8 de  
juliol de 2010, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’expedició del certificat d’inclusió 
en el Registre de seguiment i gestió de pacients en 
llista d’espera per a procediments quirúrgics (tram. 
250-02810/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72065).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
mesures per a millorar la informació als pacients en 
llista d’espera d’operacions quirúrgiques garantides als 
usuaris del Servei Català de la Salut facilitant-los la 
consulta de llur situació per telèfon a Sanitat Respon.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

I. Ús de la llengua pròpia i de les llengües oficials a 
Catalunya en els serveis públics

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, 
en l’àmbit de les administracions públiques catalanes, 
el dret a l’ús de la llengua pròpia i de les llengües ofi-
cials a Catalunya en els mitjans de suport a la comu-
nicació oral, per tal que les persones sordes que es co-
muniquen oralment puguin accedir als serveis públics 
en condicions d’igualtat, d’acord amb la normativa 
d’accessibilitat a la comunicació.

II. Aprenentatge de la llengua oral

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir, per mitjà dels serveis públics educatius i 
d’acord amb un protocol d’acollida de famílies de nens 
sords, la informació a les mares, els pares o els tutors 
d’infants sords o sordcecs sobre les modalitats educati-
ves disponibles per a llur escolarització, i facilitar que 
puguin conèixer de prop diferents experiències que es 
duen a terme, a fi que puguin escollir lliurement entre 
la modalitat educativa oral, en què la llengua oral és la 
llengua vehicular, i la modalitat educativa bilingüe, en 
què la llengua de signes catalana és la llengua vehicular.

b) Garantir, per mitjà del departament competent en 
matèria d’educació, l’accés dels infants sords o sordcecs 
a la modalitat educativa oral, i garantir a aquests infants 
i llurs mares, pares o tutors els suports i els recursos 
adequats.

c) Garantir en l’àmbit escolar l’aprenentatge del cata-
là en la modalitat educativa oral, en què és la llengua 
vehicular, i de les altres llengües, d’acord amb el que 
estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

d) Difondre entre tot els alumnes, mitjançant el depar-
tament competent en matèria d’educació i per mitjà dels 
plans d’estudis generals, el coneixement de l’existència 
de les persones sordes que es comuniquen en llengua 
oral i dels recursos lingüístics i tecnològics que els faci-
liten la comunicació, i fomentar el respecte pels valors 
de la diversitat.

e) Facilitar, mitjançant l’Administració educativa i 
l’autoritat competent en matèria de política lingüística, 
l’aprenentatge del català a les persones sordes i sordce-
gues adultes nouvingudes.

III. Educació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofun-
dir, mitjançant el Departament d’Educació, en els pro-
cessos d’inclusió en l’educació dels alumnes sords de 
Catalunya dotant el sistema amb recursos equitatius i 
necessaris en les dues modalitats educatives i, alhora, 
adaptant la resposta educativa a les necessitats de cada 
alumne. Actualment, l’ensenyament dels alumnes sords 

Resolució	747/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	el	Projecte	del	Pla	
estratègic	de	serveis	socials	de	Cata-
lunya	2010-2013
Tram. 259-00002/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 56, 06.07.2010, DSPC-C 893

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 6 de juliol de 2010, ha votat les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents al debat sobre el Projecte del Pla estratègic 
de serveis socials de Catalunya 2010-2013.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 133 del 
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya es pronuncia favorablement 
a l’aprovació del Projecte del Pla estratègic de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2010

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella

Resolució	749/VIII	del	Parlament	de		
Catalunya,	sobre	les	mesures	per	a	ga-
rantir	l’accés	a	l’aprenentatge	i	als	recur-
sos	de	la	modalitat	oral	a	les	persones	
sordes	que	es	comuniquen	oralment
Tram. 250-02894/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 83, 15.07.2010, DSPC-P 128

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de  
juliol de 2010, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre les mesures per a garantir l’accés a 
l’aprenentatge i als recursos de la modalitat oral a les 
persones sordes que es comuniquen oralment (tram. 
250-02894/08), presentada per tots els grups parla-
mentaris (reg. 73066), i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
73157) i pel Grup Mixt (reg. 73163).
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al personal docent i els logopedes que hagin d’aten-
dre alumnes sords en la modalitat oral, i la certificació 
d’aquesta formació.

b) Donar prioritat als acords de recerca amb les univer-
sitats i l’Institut d’Estudis Catalans sobre l’aprenentatge 
del català per les persones sordes que es comuniquen 
oralment, sens perjudici que també s’hi pugui arribar 
amb altres institucions o entitats que facin recerca en 
aquest àmbit.

V. Accessibilitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
dels treballs del nou decret sobre condicions d’acces-
sibilitat, a:

a) Promoure en diversos àmbits les eines necessàries 
per a establir la comunicació, la comprensió i l’inter-
canvi del missatge per a les persones amb discapacitat 
auditiva.

b) Garantir l’existència de canals visuals, a més dels au-
ditius, per a la comunicació d’incidències, emergències 
i avisos en espais d’ús públic, quan són especialment 
rellevants per a la seguretat de les persones amb dis-
capacitats o limitacions, com ara en els ascensors, en 
els transports i en el conjunt dels serveis de prestació 
pública, especialment en les àrees de salut.

c) Proveir els equipaments de serveis culturals i d’oci 
amb plànols i plafons informatius de localització, a més 
d’altres suports tecnològics, per tal que les persones 
amb discapacitat auditiva rebin la mateixa informació 
que la resta d’usuaris.

d) Promoure la disponibilitat de la transcripció de tex-
tos i de la subtitulació en els materials audiovisuals de 
difusió pública.

e) Garantir que els actes públics, els congressos i les 
conferències d’aforament important disposin de serveis 
d’estenotípia o de transcripció, o de tots dos, quan hi 
assisteixin persones amb deficiències auditives que ne-
cessitin aquests serveis i els hagin demanat prèviament.

f) Instal·lar, en un termini raonable, bucles d’inducció 
magnètica als edificis públics, especialment als que acu-
llen serveis d’atenció a la ciutadania, amb prioritat pels 
que tenen una afluència de públic molt gran. S’ha de 
fomentar aquesta instal·lació en els edificis privats que 
allotgen centres de prestació de serveis.

g) Instal·lar indicacions i passos alternatius accessibles 
als llocs on hi ha arcs de seguretat, perquè no es pro-
dueixin interferències amb els implants coclears o amb 
els audiòfons.

VI. Mitjans de comunicació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar 
perquè les cadenes de televisió públiques i privades a 
Catalunya desenvolupin plans d’actuació per a incor-
porar progressivament en llur programació els sistemes 
de subtitulació, transcripció de textos i traducció a la 

compta a Catalunya amb el suport de diferents centres 
de recursos per a deficients auditius (CREDA), que són 
serveis educatius que actuen com a suport logopèdic, 
audioprotètic i psicopedagògic dels alumnes sords en 
l’escola ordinària.

El Departament d’Educació ha d’intensificar la seva 
acció en els aspectes següents:

a) Assegurar els recursos per als alumnes sords escola-
ritzats en la modalitat oral. En concret, el Departament 
d’Educació ha de vetllar perquè l’atenció dels alumnes 
sords en l’entorn ordinari del centre en la modalitat oral 
es porti a terme amb els recursos suficients i afegint-hi 
els mecanismes de subtitulació i transcripció de textos 
necessaris per a garantir un accés complet a la informa-
ció i la comunicació (material educatiu, conferències, 
sortides escolars, reunions amb famílies sordes, etc.), 
i també amb l’ús d’emissores de freqüència modulada.

b) Definir el mapa de l’escolarització dels alumnes sords 
en centres d’agrupament. En concret, el Departament 
d’Educació ha de definir en el mapa escolar els centres 
que es determini que són d’agrupament d’alumnes sords 
en la modalitat oral i els centres que es determini que 
són d’agrupament d’alumnes sords en la modalitat bilin-
güe. El Departament ha de garantir una distribució justa 
i equitativa dels recursos humans i de suport específics 
entre aquestes dues modalitats educatives.

c) Assegurar als alumnes sords els recursos per a l’es-
colaritat postobligatòria. Així, el Departament d’Edu-
cació, amb l’objectiu d’afavorir l’accés al currículum 
dels alumnes sords que segueixen l’escolaritat posto-
bligatòria (batxillerat, cicles formatius, programes de 
qualificació professional inicial) tant dins l’horari lectiu 
com en activitats curriculars fora d’aquest horari, ha de 
garantir en les dues modalitats educatives la disposició 
dels recursos diferents i específics necessaris: el suport 
logopèdic, el suport curricular i la subtitulació.

d) Afavorir els processos d’inclusió dels alumnes pro-
cedents de famílies desafavorides econòmicament als 
centres d’agrupament quan ho determini llur grau de 
pèrdua auditiva, mitjançant ajuts de menjador, mate-
rial escolar i transport, perquè en puguin disposar de 
la mateixa manera que si estiguessin escolaritzats en 
qualsevol centre d’educació especial.

e) Assegurar als CREDA el recurs tècnic d’un banc 
d’audiòfons en préstec per als alumnes en procés de 
diagnòstic o de demanda d’ajuts socials per dificultats 
econòmiques greus.

f) Posar en marxa protocols estandarditzats que perme-
tin avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels diferents models 
d’escolarització dels alumnes sords, i també els resultats 
obtinguts.

IV. Docència en modalitat oral i recerca sobre l’apre
nentatge del català

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir, mitjançant el departament competent en ma-
tèria d’educació, els plans de formació específics per 
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	els	resul-
tats	acadèmics	dels	alumnes	de	primà-
ria
Tram. 300-00301/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 83, tinguda el dia 15.07.2010, 
(DSPC-P 128).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	modifi-
cació	de	les	lleis	aprovades	en	desple-
gament	de	l’Estatut	en	funció	de	la	sen-
tència	del	Tribunal	Constitucional
Tram. 300-00302/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 83, tinguda el dia 15.07.2010, 
(DSPC-P 128).

llengua de signes catalana, d’acord amb la normativa 
vigent. Així mateix, el Govern, en el desenvolupament 
del punt VII del primer mandat marc del sistema públic 
audiovisual, ha de treballar a favor de la universalitat 
en l’accés a les prestacions del servei públic audiovisual 
impulsant el desenvolupament d’instruments tecnolò-
gics que facin possible l’accés als continguts emesos 
en els mitjans públics.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2010

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	turisme
Tram. 300-00299/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 83, tinguda el dia 14.07.2010, 
(DSPC-P 127).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	finança-
ment	de	la	Generalitat
Tram. 300-00300/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 83, tinguda el dia 15.07.2010, 
(DSPC-P 128).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	pròrroga	
del	Pla	2000E	d’ajuts	per	a	l’adquisició	
de	vehicles
Tram. 250-02797/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 49, tinguda el dia 
13.07.2010 (DSPC-C 900).

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	programa	d’escoles	taller
Tram. 250-02809/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 49, tinguda el dia 
13.07.2010 (DSPC-C 900).

Proposta	de	resolució	sobre	la	convo-
catòria	de	la	comissió	de	seguiment	de	
l’Acord	de	mesures	per	a	l’ocupació	ju-
venil	a	Catalunya
Tram. 250-02818/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 49 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 900).

Proposta	de	resolució	sobre	la	progra-
mació	d’accions	per	a	incrementar	el	
turisme	israelià	als	Pallars,	l’Alta	Riba-
gorça	i	l’Aran
Tram. 250-02824/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 49, tinguda el dia 
13.07.2010 (DSPC-C 900).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Decret	90/1990,	sobre	la	targe-
ta	sanitària	individual	a	Catalunya
Tram. 250-02636/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 57, 
tinguda el dia 08.07.2010 (DSPC-C 896).

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	protocol	per	a	donar	respos-
ta	a	les	necessitats	dels	alumnes	amb	
diabetis
Tram. 250-02782/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 57, 
tinguda el dia 08.07.2010 (DSPC-C 896).

Proposta	de	resolució	sobre	la	pro-
moció	de	la	fabricació	de	motocicletes	
elèctriques
Tram. 250-02793/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 49, tinguda el dia 
13.07.2010 (DSPC-C 900).
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	mesures	adoptades	
per	a	fer	front	a	la	crisi	econòmica
Tram. 302-00247/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 83, 
tinguda el dia 15.07.2010 (DSPC-P 128).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	reforma	del	mercat	la-
boral
Tram. 302-00248/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 83, 
tinguda el dia 15.07.2010 (DSPC-P 128).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	inversió	en	infraestruc-
tures
Tram. 302-00249/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 83, 
tinguda el dia 15.07.2010 (DSPC-P 128).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	campanya	de	prevenció	
i	extinció	d’incendis
Tram. 302-00250/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 83, 
tinguda el dia 15.07.2010 (DSPC-P 128).

Proposta	de	resolució	sobre	el	sis-
tema	de	guàrdies	mèdiques	al	CAP		
de	Móra	la	Nova	i	a	l’ABS	Móra	la	Nova	-		
Móra	d’Ebre
Tram. 250-02825/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 57, 
tinguda el dia 08.07.2010 (DSPC-C 896).

Proposta	de	resolució	sobre	el	plante-
jament	d’un	conflicte	de	competències	
amb	relació	al	Reial	decret	199/2010,	re-
latiu	a	la	venda	ambulant
Tram. 250-02836/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 49 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 900).

2.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	29	de	la	
Llei	35/2006,	de	l’impost	sobre	la	renda	
de	les	persones	físiques
Tram. 270-00011/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 83, tinguda el dia 14.07.2010 (DSPC-P 127)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 83, tinguda el 
dia 14.07.2010 (DSPC-P 127), ha aprovat l’esmena a 
la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa 
legislativa resta rebutjada.
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Projecte	de	llei	d’aprovació	de	l’escala	
autonòmica	de	l’impost	sobre	la	renda	
de	les	persones	físiques
Tram. 200-00094/08

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 83, tinguda el dia 
14.07.2010 (DSPC-P 127).

Projecte	de	llei	de	protecció	civil	de	
Catalunya
Tram. 200-00095/08

Text presentat
Reg. 73186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

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 del conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació s’aprova l’Avantprojecte de llei 
de protecció civil de Catalunya i s’autoritza l’esmentat 
conseller perquè el presenti al Parlament.»

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

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de protecció civil de Catalunya

Exposició de motius

En data 29 de maig de 1997 es publicava al Diari Ofi
cial de la Generalitat de Catalunya, la Llei 4/1997, de 
20 de maig de protecció civil de Catalunya. Aquesta 
Llei es va aprovar amb un sostre competencial molt 
concret, donada la manca de referència específica de la 
matèria de la protecció civil tant en la Constitució com 
en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 1978, 
de manera que l’Estat i la Generalitat prenien títols 
competencials sectorials que els han permès regular i 
intervenir en aquesta matèria, establint els seus límits a 
través de la doctrina del Tribunal Constitucional.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
11/2007,	de	l’11	d’octubre,	de	la	Corpo-
ració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 200-00092/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 73263) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 73267).

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

Finiment del termini: 15.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Projecte	de	llei	de	l’Agència	per	a	la	
Qualitat	del	Sistema	Universitari	de	Ca-
talunya
Tram. 200-00093/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 73262) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 73268).

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

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.
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l’article 84 de l’Estatut atribueix als governs locals de 
Catalunya la competència pròpia en protecció civil, en 
els termes que determinin les lleis.

El nou plantejament estatutari comporta una desvin-
culació de la submatèria «emergències protecció civil» 
de la seguretat pública i la configuració d’una nova 
competència específica, que s’atribueix en exclusiva a 
la Generalitat. D’aquesta manera, si bé la protecció civil 
té com a objectiu la protecció de persones i béns igual 
que la seguretat pública, en aquest cas la protecció civil 
s’ofereix front a situacions d’emergències, catàstrofes 
o calamitats públiques que poden comportar un risc 
col·lectiu i extraordinari. En aquesta distribució com-
petencial el criteri de «l’interès nacional» no és l’únic 
aplicable, sinó també l’abast territorial del risc, el qual, 
no determina de forma automàtica el desapoderament 
de la Generalitat, sinó que habilita a aquesta per instar 
formes de col·laboració amb altres Comunitats Autòno-
mes i amb l’Estat.

D’altra banda, l’experiència que el departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria de pro-
tecció civil ha anat adquirint en la gestió dels riscos i 
especialment en la prevenció, planificació i coordinació 
de la intervenció en cas d’emergència, fa també neces-
sària la revisió de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de pro-
tecció civil de Catalunya. Alhora, la revisió de la Llei 
fins ara vigent respon en el seu contingut i fonament als 
canvis profunds que s’ha produït en la societat des de 
la seva aprovació, i que en tot cas impliquen una major 
complexitat en la gestió dels riscos per motius diversos 
com ara l’increment del nombre d’activitats existents 
i dels riscos generats, la major complexitat dels grups 
socials i les seves interrelacions, la major tecnificació 
de la societat i l’increment del pes específic dels grups 
crítics o especialment vulnerables, que fa que aquesta 
societat sigui més vulnerable en general.

També és té en compte l’existència de més recursos 
quant a la gestió dels riscos, especialment pel que fa a 
la intervenció i l’assegurament de l’autoprotecció, per 
motiu de la major disponibilitat de tecnologies que en 
alguns casos s’han desenvolupat específicament per a 
la funció de protecció civil (detecció de transport de 
mercaderies perilloses, analitzadors de substàncies tò-
xiques, simuladors d’emergències, sistemes de difusió 
d’avisos i informació...).

Ara aquesta Llei, té per finalitat adaptar aquest nou 
marc legal al marc estatutari en matèria de la protec-
ció civil, afegint també l’experiència obtinguda des de 
l’aprovació de la Llei 4/1997, de 20 de maig de protecció 
civil de Catalunya. Aquesta Llei ha d’impulsar i reforçar 
un sistema integral per a la prestació del servei de pro-
tecció civil en termes de planificació, eficiència, eficàcia 
i rendibilitat de mitjans. Però, a més, cal acollir de for-
ma coordinada, les competències que el mateix Estatut 
d’Autonomia de Catalunya reconeix a l’Administració 
local així com també totes aquelles altres parcel·les dels 
demés òrgans i serveis de l’Administració Pública que, 
de forma indirecte, resulten parts implicades en un su-
pòsit d’emergència.

Per a materialitzar els objectius projectats, aquesta nor-
ma s’estructura en 138 articles, 5 disposicions addicio-

Concretament aquesta matèria ha estat definida pel 
Tribunal Constitucional com un conjunt d’accions 
adreçades a evitar, reduir o corregir els danys causats 
a persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió 
i pels elements naturals o extraordinaris en temps de 
pau, quan l’amplitud i la gravetat de llurs efectes els fa 
assolir el caràcter de calamitat pública. Accions que, 
per tal de dur-les a terme amb eficiència i eficàcia, és 
necessari que es regeixi pels principis de solidaritat en 
l’assumpció de risc i danys, la responsabilitat pública i 
l’autoprotecció, la proximitat i immediatesa de l’acció 
pública i la integració de plans i recursos.

La jurisprudència constitucional, davant la manca d’un 
títol competencial propi en matèria de protecció civil, 
va considerar que aquesta matèria havia de configurar-
se com una submatèria dins de la matèria genèrica de 
l’article 149.1.29 de la Constitució, relatiu a la seguretat 
pública. En aquesta matèria, ha afirmat el Tribunal, que 
l’Estat no té una competència exclusiva, ja que alguns 
estatuts d’autonomia també han atribuït competències 
sobre seguretat pública, com és el cas de Catalunya, i 
davant això el Tribunal ha vingut considerant que el 
criteri per delimitar les competències en la matèria 
«protecció civil» és l’interès que entra en joc davant 
el sinistre, calamitat o emergència, de forma tal que es 
donen competències concurrents de la Comunitat Au-
tònoma i de l’Estat. D’aquesta manera, corresponen a 
la Comunitat Autònoma la totalitat de les potestats, des 
de la legislativa fins a les executives, si l’emergència no 
comporta la declaració nacional. Per contra, si la emer-
gència té una intensitat o dimensió supraautonòmica, 
la competència esdevé estatal, amb subordinació de la 
resta de les comunitats.

Aquest marc competencial ha estat vigent fins a l’any 
2006, moment en que amb l’aprovació del nou Estatut 
d’Autonomia s’estableixen nous títols competencials en 
la matèria, concretament, i per primera vegada, s’esta-
bleix el títol competencial en matèria de protecció civil, 
sense excepcions, a tot el territori de Catalunya. Així 
és que en l’article 132 del text estatutari atribueix a la 
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en 
la matèria de protecció civil, que inclou en tot cas la re-
gulació, la planificació i l’execució de mesures relatives 
a les emergències i la seguretat civil, que inclouen el 
servei de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici 
de les facultats dels govern locals en aquesta matèria, 
respectant el que estableixi l’Estat en l’exercici de les 
seves competències en matèria de seguretat pública.

En aquesta mateixa línia, aquest precepte estatutari es-
tableix que la Generalitat, en els casos relatius a emer-
gències i protecció civil d’abast superior a Catalunya, 
ha de promoure mecanismes de col·laboració amb altres 
comunitats autònomes i amb l’Estat, que li correspon 
la competència executiva en matèria de salvament ma-
rítim, en els termes que determini la legislació de l’Es-
tat, així com la Generalitat participa en l’execució en 
matèria de seguretat nuclear, en els termes que siguin 
acordats en els convenis subscrits a aquest efecte i, si 
s’escau, en les lleis.

Junt amb aquestes competències estatutàries de la Ge-
neralitat de Catalunya cal tenir en compte també que 
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i suplència en matèria de la protecció civil municipal, 
sense perjudici de les funcions d’autoritat que correspo-
nen als alcaldes i a les alcaldesses. Es fa un esment es-
pecial a les competències d’«Era Valh d’Aran» d’acord 
amb la seva nova llei de règim especial.

A continuació s’estableix un llistat d’autoritats i òrgans 
de protecció civil, amb les atribucions que corresponen 
a cadascun dels òrgans o administracions amb funcions 
de protecció civil, entre els que cal destacar el Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i la Co-
missió de Protecció Civil de Catalunya, com a òrgan col-
legiat de caràcter consultiu i homologador superior en 
aquesta matèria, habilitada per crear els grups de treball 
tècnicament especialitzats que tingui per necessaris.

El següent punt que tracta aquesta Llei són els serveis, 
públics i privats, de protecció civil, fent un esment es-
pecial al Servei de la Protecció Civil de Catalunya, for-
mat pel personal tècnic en aquesta matèria, amb unes 
funcions especials, com ara les d’anàlisi, avaluació del 
risc, inspectores, però també amb una dedicació espe-
cial a l’hora de realitzar les funcions necessàries del 
seu lloc de treball, com ara les guàrdies localitzables 
i presen cials que els dota d’unes particularitats que 
els diferencia de la resta de personal del Cos General 
d’Administració i les fa més properes a altres cossos 
com els de Bombers, policia de la Generalitat - mos-
sos d’esquadra i Agents Rurals, col·lectius que d’altre 
banda, ja presten serveis al CECAT i, en qualsevol cas, 
posseeixen funcions de protecció civil.

Finalitza aquest apartat amb els voluntaris i les volun-
tàries de Protecció Civil i les seves associacions, do-
nant un caire diferent al que existeix en la realitat amb 
aquest col·lectiu, de forma que no es solapin les funcions 
del personal propi de l’Administració de la Generalitat 
o dels ens locals amb aquest col·lectiu. En qualsevol 
cas, s’haurà de desenvolupar per via reglamentària o 
bé modificar els reglaments que sobre aquest tema ja 
existeixen.

El capítol cinquè del Títol 3, dedicat a les relacions en-
tre les Administracions, les autoritats, els òrgans i els 
serveis de protecció civil, tracta d’encabir les relacions 
de la diversitat d’administracions i òrgans en aquesta 
estructura integrada, basada en el deure de col·laboració 
recíproca i amb lleialtat institucional. En primer lloc 
es dibuixa clarament quines són les competències de 
les diferents Administracions (Generalitat, municipal 
i comarcal). En segon lloc, s’identifiquen les autoritats 
de la protecció civil, amb la novetat del Síndic d’Aran, 
a més d’alcaldes o alcaldesses, de la persona titular del 
departament competent en matèria de protecció civil i 
del Govern de la Generalitat.

Aquest nou sistema per la prestació del servei de pro-
tecció civil reforça les estructures de l’Administració 
de la Generalitat per tal de donar cabuda, d’una forma 
coordinada i en règim de cooperació recíproca, a to-
tes les autoritats, serveis i administracions implicades 
davant una emergència. En aquest nou marc de coor-
dinació i cooperació entre tots els implicats en matèria 
de protecció civil, s’emfatitza la coresponsabilitat, fent 
més eficients i eficaços els recursos dels que ja disposen 

nals, 3 disposicions transitòries, 1 disposició derogatò-
ria, 3 disposicions finals i dos annexos.

El capítol primer del Títol 1 està dedicat a determinar 
l’àmbit d’aplicació de la Llei, els conceptes que s’empren 
al llarg d’aquesta Llei i el seu significat. El capítol segon 
està dedicat als principis inspiradors en la que s’ha de 
dur a terme la prestació del servei de protecció civil de 
Catalunya. Principis com ara la solidaritat en l’assump-
ció de riscos i danys; autoprotecció de les persones i res-
ponsabilitat pública, proporcionalitat, transparència, in-
formació a la ciutadania i multiculturitat, universalitat, 
qualitat, eficàcia, celeritat i eficiència de l’acció pública, 
proximitat i integració, coresponsabilitat i complemen-
tarietat entre autoritats. Aquest és un capítol rellevant a 
l’hora d’entendre i interpretar correctament la resta dels 
preceptes d’aquesta norma.

El capítol tercer del Títol 1 concreta també les matèries 
objecte d’aquesta Llei d’acord amb l’Estatut d’Autono-
mia, perfilant ja el contingut de com es realitza aquesta 
execució en matèria de salvament marítim i participació 
en matèria de seguretat nuclear per part de la Genera-
litat de Catalunya.

El Títol 2 preveu els drets, deures i obligacions relatius 
a la protecció civil. Entre els drets trobem matèries, 
que inclouen una visió multicultural, tant importants 
com ara la informació i la col·laboració, temes cabdals 
en parlar de l’autoprotecció. A més inclou una sèrie de 
possibilitats d’intervenció, obligacions i prestacions que 
poden resultar útils en situacions d’activació de plans, 
respectant, evidentment, els drets constitucionals i es-
tatutaris.

El Títol 3 dóna resposta al necessari encaix que ha 
d’existir entre les diferents administracions i òrgans 
administratius, per tal que el sistema de protecció civil 
formi un grup harmònic. S’estableix amb precisió la 
distribució de les responsabilitat públiques en aquesta 
matèria sense que hi hagi una ruptura amb les com-
petències i responsabilitats que ja tenien fins aquest 
moment les administracions i els organismes adminis-
tratius existents.

En aquesta línia el paper de la Generalitat de Catalunya 
es centra en tres funcions fonamentals: la intervenció en 
emergències d’àmbit supralocal, les funcions de previsió 
i prevenció dels riscos de protecció civil i la superior co-
ordinació de la protecció civil. Per desenvolupar aques-
tes funcions es preveu el desenvolupament reglamentari 
de la Llei, l’existència d’un personal especialitzat i propi 
de protecció civil i impulsar la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya, tot dotant-la d’un caràcter més di-
nàmic i participatiu.

Els municipis, com a entitat bàsica de la protecció civil 
catalana, mantenen la responsabilitat de prestar serveis 
primaris de protecció civil, tant a nivell de planificació 
com d’implantació, amb l’afegit que, per determinats 
municipis, s’hagin de prestar uns serveis suplementa-
ris degut al nombre d’habitants o al valor especialment 
important d’algun risc concret que els facin més vul-
nerables.

Els consells comarcals exerceixen funcions de gestió, 
informació, difusió, impuls, col·laboració, coordinació 
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Aquests plans han de comptar amb unes infraestruc-
tures i recursos suficients per a l’aplicació de les seves 
previsions, ja siguin aquests públics (de la mateixa o 
distintes administracions) o privats. D’aquí l’elaboració 
d’un catàleg d’activitats susceptibles de generar greus 
riscos col·lectius, de catàstrofe o de calamitat pública 
i també dels centres i instal·lacions, públics o privats, 
que poden resultar afectats, els quals són prèviament 
detectats per tal de prevenir-los i actuar amb eficàcia en 
el moment que esdevenen un perill real per a la població 
i el medi ambient. D’aquesta manera es generen nous 
sistemes que donin els paràmetres adequats per a la pre-
visió de futurs riscos, i es preveuen els mitjans que han 
de donar resposta immediata a qualsevol emergència.

L’activació d’aquests plans, a més, pot anar acompanya-
da d’unes mesures d’intervenció, amb una supervisió i 
direcció de les operacions necessàries per a la execució 
del mateixos que facin gestionable l’emergència i acon-
segueixi els mínims danys possibles en el menor temps 
necessari. Així mateix, calen unes accions de recupe-
ració que prevegin el necessari restabliment de certa 
normalitat, per tal que, un cop produïda l’emergència 
els serveis essencials afectats quedin restablerts en el 
termini més curt possible. A aquests efectes es preveu 
que els poders públics han de fer tot el necessari per tal 
de restaurar la normalitat social, fent una avaluació a 
posteriori de la intervenció.

El Títol 5, que tracta del finançament, referma el gra-
vamen de protecció civil que serà meritat per les acti-
vitats, equipaments, centres i instal·lacions de titularitat 
privada definits a la Llei que siguin generadors de riscs. 
Aquesta implica un finançament per a les actuacions de 
previsió, prevenció, planificació i informació a les quals 
està subjecte aquest gravamen, obtenint recursos per a 
la implantació dels objectius fixats a la Llei.

Així mateix es crea el Fons de Protecció Civil amb el 
producte del gravamen esmentat i altres aportacions, 
públiques i privades, amb la voluntat de distribució en-
tre la Generalitat i els ens locals, d’acord amb els serveis 
prestats per aquestes entitats i les obligacions assumides 
derivades de l’aplicació d’aquesta Llei.

Una de les novetats importants la trobem al Títol 6 
amb un règim d’inspeccions que obligarà a mantenir 
en òptimes condicions els serveis i recursos afectats 
pels plans, inclosos els d’autoprotecció. Es preveu un 
règim de controls i d’inspeccions d’activitats, instal-
lacions, edificis, establiments i centres generadors de 
riscs, que va acompanyat d’un règim sancionador basat 
en les sancions que ja existien a la Llei 4/1997, de 20 de 
maig, però amb la inclusió de nous tipus en funció de 
les noves previsions que efectua aquesta Llei. Per últim, 
s’estableixen els òrgans competents segons la gravetat 
de la sanció, la possibilitat d’establir mesures cautelars 
o provisionals i la responsabilitat per danys i perjudicis.

aquests, amb la generació de noves dinàmiques en la 
utilització dels recursos tant materials com personals.

El Títol 4, sobre els instruments de Protecció Civil dóna 
una especial importància a tres punts: El Mapa de Pro-
tecció Civil entès com a document que assenyala, des-
criu, qualifica i localitza en el territori els diversos ele-
ments de risc col·lectiu greu que concorren a cada indret, 
i la visió territorial de totes les actuacions de la protecció 
civil que se’n deriven, tant des del punt de vista de la 
planificació i la gestió d’emergències, com de regulació i 
control dels processos que determinen la implantació de 
noves poblacions, activitats socials i humanes i elements 
vulnerables en zones de risc col·lectiu. Neix amb la visió 
de donar resposta a les noves conjuntures de risc en el 
nostre territori, amb orígens tan diferents com ara l’in-
crement del parc mòbil i l’augment del número de car-
reteres; la complexitat de les empreses amb riscos més 
elevats de determinades matèries i noves tecnologies; 
l’increment de la xarxa de comunicacions; l’increment 
poblacional o períodes de sequera i el canvi climàtic. Tot 
aquest conglomerat de situacions comporten nous en-
clavaments de risc que fan necessari replantejar els ele-
ments necessaris per elaborar el Mapa de Protecció Civil 
amb la determinació de noves localitzacions territorials 
amb especials circumstàncies. Alhora, reflecteix també 
la implantació territorial dels processos de planificació 
i de les infraestructures i recursos operatius necessaris 
per a la gestió de les emergències.

La prevenció, en especial en la regulació dels usos del 
sòl. Tracta de posar l’urbanisme al servei de la protecció 
civil, amb la creença de que els plans urbanístics han de 
tenir en compte els possibles riscos, de manera que la 
ubicació dels nous elements vulnerables sempre tingui 
en compte la gestionabilitat del risc.

La formació, tant escolar, com universitària i del per-
sonal al servei de la protecció civil. Figura cabdal que 
pretén un cert nivell de coneixement, i actualització, 
per a gran part de la societat, així com una especia-
lització tècnica dels recursos humans destinats a la 
Protecció Civil.

El capítol segon d’aquest Títol 4 tracta la planificació 
com un dels nuclis essencials de l’acció pública en ma-
tèria de protecció civil; així l’adequada planificació de 
les respostes operatives a les possibles emergències a 
través dels plans, la millora dels sistemes d’alarma i 
avís a la població i la generalització de les comunica-
cions en xarxa d’aquests pren especial importància per 
assolir l’eficàcia, eficiència, rendibilització i coordinació 
necessària entre les autoritats i serveis actuants en la 
protecció civil.

La Llei contempla a aquests efectes tres tipus de plans: 
els Plans territorials (Pla Territorial de Protecció Civil 
de Catalunya - PROCICAT, plans bàsics municipals i 
Plans d’Assistència i Suport comarcals), els Plans Es-
pecials o Específics (per riscos determinats) i els Plans 
d’Autoprotecció. Els plans han d’elaborar-se conforme 
a una estructura homogènia determinada reglamentà-
riament. Els plans poden ser municipals o supramuni-
cipals.
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solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diver-
ses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i 
controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emer-
gències i garantir la integració d’aquestes actuacions a 
les del sistema públic.

6. Autoprotecció ciutadana: L’autoprotecció és un con-
junt de comportaments i actituds que es posen a la pràc-
tica durant la previsió o materialització d’una situació 
de risc als efectes de la protecció pròpia o protecció per 
un mateix, els mètodes i tècniques amb aquesta finalitat.

7. Avaluació del risc: Comparació, a través de l’anàlisi 
del risc, entre un nivell de risc determinat i els nivells 
d’acceptabilitat del risc.

8. Calamitat pública: Catàstrofe en la que hi ha una 
afectació generalitzada a la població.

9. Catàstrofe: Emergència que per la seva gravetat ge-
nera una desproporció entre les necessitats d’atenció 
ocasionades pels danys produïts o factibles i les pos-
sibilitats del sistema per resoldre-les, exigint mitjans 
extraordinaris per atendre-les.

10. Coordinació: Establiment dels fins, de la metodolo-
gia, dels procediments o dels criteris d’intervenció que 
faciliten que les actuacions d’òrgans o d’administracions 
diferents es produeixin de forma ordenada i congruent, 
sense perjudici de les competències i de les responsa-
bilitats respectives.

11. Confinament: Mesura de protecció de les persones, 
davant d’un accident o emergència, que consisteix a tan-
car-se i refugiar-se en un local protegit suficientment 
aïllat de l’exterior i romandre en aquest fins que les 
condicions a l’exterior d’aquest són segures.

12. Element vulnerable: Qualsevol element (construc-
ció, instal·lació, servei, persona o persones, medi) que, 
un cop exposat a un nivell de perill concret, és suscep-
tible intrínsecament de patir danys.

13. Element especialment vulnerable: Aquell element 
vulnerable que exposat a un nivell de perill concret és 
susceptible intrínsicament de rebre i patir més danys 
que la mitjana dels elements vulnerables exposats a 
aquest mateix perill.

14. Emergència: Situació de risc col·lectiu greu, catàs-
trofe o calamitat pública, en la que la vida o la integritat 
física de les persones, els béns o el medi ambient patei-
xen danys reals o potencials, de manera que s’exigeix 
l’adopció immediata de mesures per evitar el risc, per 
minimitzar els danys o per atendre les persones i béns 
afectats.

15. Emergència no catastròfica: Situació en la que, sense 
suposar risc col·lectiu greu, catàstrofe o calamitat pú-
blica, es produeix una afectació d’elements vulnerables 
que requereix mesures coordinades de diversos serveis 
operatius per tal de protegir-los.

16. Exposició: Quantificació de la ubicació d’un element 
o sistema en relació amb un perill, de forma que el fa 
vulnerable o susceptible de patir danys.

17. Evacuació o allunyament: Mesura de protecció de 
les persones, davant un accident o emergència, que 

Títol 1. Disposicions generals

Capítol primer. Objectes i finalitats

Article 1. Objecte

1. Aquesta Llei regula la protecció civil de Catalunya, 
entesa com el servei públic essencial de gestió del risc 
col·lectiu que integra el conjunt d’accions adreçades a 
evitar, reduir o corregir els danys causats a persones, 
béns i medi ambient per tota classe de perills o d’ame-
naces d’origen natural, tecnològic o antròpic en temps 
de pau, quan l’amplitud o la gravetat de llurs efectes, 
potencials o efectius, els fa assolir el caràcter d’afectació 
col·lectiva, de catàstrofe o de calamitat pública.

2. També forma part de la protecció civil la gestió del 
sistema general d’avisos i alarmes i la coordinació dels 
mitjans operatius per atendre qualsevol tipus de situació 
d’urgència o d’emergència, sempre que es requereixi 
l’actuació de serveis diversos i per tal de garantir l’efi-
càcia i eficiència operativa.

3. Aquesta Llei es dicta en exercici de la competència 
exclusiva que l’article 132 de l’Estatut d’autonomia atri-
bueix a la Generalitat de Catalunya per regular, plani-
ficar i executar les mesures relatives a les emergències 
i a la seguretat civil, per dirigir i coordinar els serveis 
de protecció civil, per exercir les funcions executives 
en matèria de salvament marítim i per participar en 
l’execució de la seguretat nuclear.

4. Aquesta Llei és aplicable sens perjudici de les altres 
normes sectorials que regulen el risc i la seguretat en 
relació amb matèries que formen part de l’objecte o de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma.

5. Aquesta Llei s’aplica a tot l’àmbit de Catalunya i tot 
el que no estigui establert en aquesta norma, s’aplica la 
normativa de l’Estat en matèria de protecció civil de 
forma supletòria.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei i de la normativa que la de-
senvolupa, s’entén per:

1. Afectació col·lectiva: Quan el nombre de persones 
afectades, realment o potencialment, per una situació 
de risc és plural i indeterminat.

2. Alarma social: Qualsevol situació percebuda per la 
població com una amenaça específica i greu de caràcter 
col·lectiu, es correspongui o no amb una situació de 
perill.

3. Amenaça: Un fet o un fenomen fortuït o intencionat 
que pot produir un dany.

4. Anàlisi de risc: La determinació quantitativa o quali-
tativa del risc. Per a l’anàlisi dels riscos cal conèixer la 
perillositat, la vulnerabilitat i l’exposició; si es coneixen 
els escenaris accidentals i les conseqüències d’aquests 
escenaris, segons la seva probabilitat, es pot calcular 
el risc.

5. Autoprotecció corporativa: Conjunt de mesures (pro-
cediments, sistemes i organització) implantades en un 
determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, 
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27. Pandèmia: epidèmia d’una malaltia a nivell mundial, 
entenent com a epidèmia l’aparició de més casos d’una 
malaltia dels que són habituals. Les epidèmies de grip 
es produeixen quan apareix un virus per la qual les po-
blacions humanes no estan immunitzades.

28. Perillositat o perill: freqüència amb la qual es pre-
senten fenòmens d’una determinada severitat (inten-
sitat o magnitud) en un interval de temps i en un es-
pai determinat i que previsiblement puguin ocasionar 
danys. La perillositat indica el fenomen que produeix 
el risc. La perillositat es pot expressar numèricament 
com una freqüència associada a un fenomen de certa 
intensitat. Per a què el perill pugui produir un dany, el 
fenomen ha de trobar elements exposat al dany que li 
siguin vulnerables.

29. Plataforma logística per a la protecció civil: el con-
junt de recursos disponibles que es poden mobilitzar en 
cas d’activació d’un pla de protecció civil, en els termes 
que són definits i especificats pel Catàleg dels recursos 
disponibles regulat per l’article 102.

30. Prevenció i control de riscos: estudi i implantació 
de les mesures necessàries per mantenir sota observa-
ció, evitar o reduir les situacions de risc potencial i els 
danys que se’n puguin derivar. Les accions preventives 
es poden establir abans de què es produeixi la incidèn-
cia o emergència, com a conseqüència de l’anàlisi de 
risc o després de l’emergència, a partir de l’experiència 
adquirida.

31. Pública concurrència: Qualsevol situació que suposa 
o pot suposar la presència d’un nombre més o menys 
elevat de persones en un àmbit d’espai obert al públic i 
temps delimitat concret, especialment quan aquest àm-
bit pot estar exposat al risc o el pot generar.

32. Referent: El servei o cos que, en un tipus determinat 
de situació, estableix i fixa l’estratègia i dirimeix even-
tuals discrepàncies entre els diversos serveis i cossos 
operatius.

33. Risc: Eventualitat de danys greus col·lectius que es 
poden produir per fets de qualsevol naturalesa. Se sol 
expressar en pèrdues o danys anuals esperats (com vícti-
mes/any o euros/any). També se sol expressar quantita-
tivament com el producte de la probabilitat que succeeix 
el fet pels danys esperats.

34. Risc acceptable o gestionable: El risc l’avaluació 
del qual preveu que, en situació de disponibilitat de les 
millors tecnologies i dels recursos teòrics i de llur efi-
càcia i eficiència, pot ser compatible amb la presència 
d’elements vulnerables, per raó de què si es produeix 
una emergència els serveis de protecció civil podran, a 
priori i d’acord amb les estimacions realitzades, conte-
nir els seus efectes i protegir els elements vulnerables 
exposats.

35. Risc de protecció civil: Risc en el que concorren els 
supòsits de l’article 1.1. Es caracteritza per l’afectació 
col·lectiva potencial o real en forma d’emergència.

36. Riscos de societat: Els que tenen origen en l’activitat 
humana o social.

consisteix a sortir ordenadament d’un local, centre, es-
tabliment, instal·lació o d’una zona afectada per una 
determinada situació de risc, dins de les quals les con-
dicions no són segures, i desplaçar-se a un lloc segur o 
no afectat per l’emergència.

18. Gestió de la qualitat: Els procediments, els meca-
nismes o les accions que tenen per objecte la millora de 
la qualitat en la prestació dels serveis de protecció civil.

19. Gestió del risc: Actuació transversal que inclou les 
accions de previsió del risc (anàlisi del risc), la seva 
prevenció (minimització fins a nivells acceptables), la 
planificació (elaboració i implantació de plans d’emer-
gència, que s’aplicaran en el moment en què es mate-
rialitzi el risc), la intervenció (actuació dels serveis i 
dels cossos d’emergències davant la manifestació del 
risc), la formació i la informació per fer-li front i la 
rehabilitació, un cop hagi finalitzat l’emergència. La 
gestió del risc és una activitat dinàmica i iterativa que 
exigeix una visió objectiva sobre el risc i una avaluació 
continua dels resultats de la gestió.

20. Grups crítics: Els grups de població que conformen 
els elements especialment vulnerables, d’acord amb els 
criteris d’edat, salut i malaltia, incapacitat parcial o ab-
soluta o exclusió social.

21. Implantació: Tot el conjunt de mesures a prendre 
per assegurar l’eficàcia operativa dels plans de protecció 
civil.

22. Incidència: Situació de risc o afectació a persones, 
béns o medi ambient, que no té la gravetat d’una emer-
gència.

23. Infraestructures crítiques: són aquelles instal-
lacions, xarxes i equips físics i de tecnologia de la in-
formació la interrupció o destrucció de les quals, tindria 
un impacte major en la salut, la seguretat o el benestar 
econòmic de la ciutadania o en l’eficaç funcionament 
dels Governs.

24. Modificació substancial: Qualsevol modificació de 
les característiques o del funcionament d’una activitat, 
centre, establiment, instal·lació o dependència que pu-
gui tenir repercussions perjudicials o importants per a 
la població, els béns i el medi ambient, des del punt de 
vista de la protecció civil.

25. Modificació no substancial: Modificació de les ca-
racterístiques o del funcionament d’una activitat, centre, 
establiment, instal·lació o dependència que no implica 
conseqüències previsibles per a les persones, els béns i 
el medi ambient, des del punt de vista de la protecció ci-
vil. També constitueixen modificacions no substancials 
aquelles modificacions que poden tenir conseqüències 
sobre la població en matèria de protecció civil i que no 
són de magnitud significativa.

26. Múltiples víctimes: Qualsevol situació de dany a 
les persones que comporta la presència d’un nombre 
significatiu de ferits i ferides greus o de víctimes mor-
tals, d’acord amb els plans i els criteris que estableixi 
l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de pro-
tecció civil.
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d) Els béns en general.

e) Les activitats humanes i socials i el seu desenvolu-
pament normal.

Article 5. Finalitats i actuacions bàsiques

La finalitat del sistema de protecció civil és la protecció 
dels elements vulnerables d’acord amb el que preveu 
l’artice 4 anterior. Aquesta finalitat es realitzarà amb 
la gestió del risc col·lectiu en matèria de protecció civil 
que alhora incorpora les actuacions bàsiques següents:

a) La previsió dels riscos greus, mitjançant la correspo-
nent anàlisi del risc, entesa aquesta com l’anàlisi objec-
tiva dels factors, les activitats, els elements vulnerables 
o les circumstàncies de risc i la seva localització en el 
territori, així com, i de manera especial, la seva deter-
minació quantitativa o qualitativa.

b) La prevenció, entesa com el conjunt d’actuacions en-
caminades tant a la correcció i disminució dels riscos 
o a evitar o minimitzar l’exposició de les persones i 
béns als mateixos, com a la seva detecció immediata, 
mitjançant la vigilància, i també la seva detecció a mig 
i a llarg termini, mitjançant els indicadors adequats. 
Aquestes accions s’han de desenvolupar especialment 
quan l’avaluació del risc en determina la seva necessi-
tat a fi de tendir a què tots els riscos, especialment els 
antròpics i els tecnològics, siguin gestionables o accep-
tables. La prevenció inclou també les accions encami-
nades a evitar que els riscos que l’avaluació del risc 
considera gestionables o acceptables s’incrementin fins 
a nivells no gestionables o inacceptables, tant pel que fa 
a l’activitat generadora de perill, com a l’exposició dels 
elements vulnerables. Entre les actuacions de prevenció 
cal destacar les de regulació i planificació del territori i 
de les activitats humanes i socials, que ha de dur a terme 
les administració públiques competents en la matèria i 
que han d’assegurar la seva compatibilitat amb els di-
ferents riscos de protecció civil, tenint en compte les 
característiques dels riscos i les capacitats de gestió i 
autoprotecció en cas d’emergència.

La prevenció és una matèria que es desenvolupa amb la 
participació activa dels òrgans de l’Administració Pú-
blica amb competències sectorials sobre les diferents 
activitats generadores de risc.

c) La planificació anticipada de les respostes que caldrà 
donar davant de les situacions que es puguin produir de 
risc greu col·lectiu i de les emergències, especialment 
quan la previsió del risc en determini la necessitat.

d) L’establiment i la gestió de l’estructura de coordina-
ció, el sistema de comunicacions i avisos, el comanda-
ment i el control dels diferents organismes, entitats i 
serveis que actuen en aquestes respostes.

e) La intervenció, entesa com l’adopció de les mesures 
especials o extraordinàries, hagin estat o no planifica-
des, adequades per anular les causes de les catàstrofes 
o les calamitats públiques i per pal·liar, corregir i mi-
nimitzar els efectes de les mateixes sobre la integri-
tat de les persones, dels béns o del medi ambient. La 
intervenció inclou l’avaluació continua de la situació 
d’emergència i la seva progressió, amb integració de 

37. Risc natural: És la possibilitat que un territori i la 
societat que l’habita pugui veure’s afectat per un feno-
men d’origen natural de rang extraordinari.

38. Riscos tecnològics: Els riscos amb origen específi-
cament en activitats industrials o assimilades.

39. Serveis essencials: Els serveis a la comunitat o a 
les persones que són així definits per la seva normativa 
específica. En tot cas s’inclouen els subministraments 
bàsics (aigua, alimentació, medicaments, energia i te-
lecomunicacions) i les activitats associades a la seva 
distribució, així com els serveis de salut, seguretat i 
emergències.

40. Simulacre: Assaig d’un pla d’emergència, pla d’au-
toprotecció o pla de Protecció Civil, on a partir d’un 
escenari previst es posen en marxa tots els seus proce-
diments als efectes de fer una comprovació de la seva 
operativitat i capacitat de resposta i que inclou la revi-
sió dels resultats obtinguts amb la finalitat de millorar 
l’esmentat Pla.

41. Urgència: Situació de danys o de risc imminent que 
afecta un nombre limitat i determinat de persones, que 
requereix l’actuació immediata dels operatius corres-
ponents.

42. Vulnerabilitat: grau de predisposició d’un element 
(persona, edifici, etc) a ser afectat per un fenomen d’una 
severitat (intensitat o magnitud) determinada i a patir 
danys.

43. Zona calenta: zona d’actuació exclusiva del grup ac-
tuant de referència en l’emergència en qüestió. Aquesta 
exclusivitat ve donada per la intensitat del risc.

Article 3. Els riscos de la protecció civil

1. Els riscos que constitueixen l’objecte de la protecció 
civil de Catalunya són tots aquells que tenen el seu ori-
gen en l’entorn natural, en la societat o en la tecnologia, 
i que poden suposar una afectació a persones, béns, 
serveis bàsics o essencials, infraestructures o medi am-
bient i biodiversitat en forma d’emergència o afectació 
col·lectiva, ja sigui de manera episòdica o puntual o a 
mig o a llarg termini.

2. També són objecte de la protecció civil els riscos que, 
si bé no suposen una emergència o afectació col·lectiva, 
hi poden evolucionar des d’una urgència o afectació 
individual, o requereixen la coordinació entre opera-
tius o serveis diferents. En tot cas, hi queden inclosos 
els fenòmens meteorològics susceptibles de provocar 
catàstrofes o calamitats públiques, especialment en la 
perspectiva de la influència del canvi climàtic.

Article 4. Elements vulnerables a protegir

Els elements vulnerables a protegir per la protecció civil 
de Catalunya són els següents:

a) Les persones i la seva integritat.

b) Els serveis bàsics o essencials per a la població i les 
infraestructures crítiques i les demés infraestructures i 
serveis públics.

c) El medi ambient i la biodiversitat.
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2. Es reconeix, empara i fomenta la solidaritat de les 
persones privades amb aquelles que de manera directa 
pateixen o poden patir els efectes de les catàstrofes i 
les calamitats públiques. Aquesta solidaritat ha de ser 
especialment objecte de promoció per part de les admi-
nistracions i de l’acció pública en el seu conjunt.

3. El Govern ha d’establir un sistema de distincions i 
honors en matèria de protecció civil, amb la finalitat de 
reconèixer públicament les persones físiques o jurídi-
ques que es distingeixin en la tasca de protecció de les 
persones, els béns i el medi ambient, tant en els aspectes 
preventius, com en els operatius.

Article 8. Autoprotecció de les persones i res-
ponsabilitat pública subsidiària

La protecció civil de Catalunya es fonamenta en els 
necessaris equilibri i col·laboració entre el deure i l’obli-
gació d’autoprotecció de les persones, les entitats i les 
empreses, d’una banda, i la responsabilitat de les admi-
nistracions públiques, de l’altra. De conformitat amb 
aquest principi general:

a) Les persones titulars d’activitats, centres o establi-
ments generadors o receptors de risc tenen l’obligació 
d’adoptar les mesures preventives i d’autoprotecció i fer 
els avisos i les actuacions i reparacions que es determi-
nin reglamentàriament i per la planificació de protecció 
civil. En qualsevol cas aquestes persones han de respon-
dre íntegrament i plenament pels danys ocasionats per 
les seves activitats, han d’avisar als serveis d’emergència 
a través del 112 i del CECAT segons correspongui i 
en cas d’accident han de prendre les mesures adients 
per eliminar o minimitzar el risc mentre no arriben els 
serveis públics de protecció civil.

b) La responsabilitat pública de protecció civil és com-
plementària i subsidiària de la de les persones, entitats i 
empreses privades de les quals estan obligades protegir-
se adequadament i d’evitar situacions de risc.

c) La ciutadania en general té el deure d’adoptar les 
precaucions adequades per evitar o minimitzar les si-
tuacions de risc.

d) Les administracions públiques tenen la responsabili-
tat d’exercir les funcions de regulació, planificació i de 
supervisió i control de les activitats privades afectades.

Article 9. Proporcionalitat

1. Les mesures preventives, de planificació i d’inter-
venció en matèria de protecció civil han de guardar 
proporció amb la previsió dels riscos i amb el valor 
dels elements vulnerables a protegir. Quan les mesures 
de protecció civil comporten privacions o restriccions 
als drets i llibertats de la ciutadania, aquesta relació de 
proporcionalitat ha de quedar especialment justificada.

2. Si l’administració pot optar entre diverses mesures de 
protecció civil, sempre ha d’escollir la que sigui menys 
lesiva per als drets i llibertats de la ciutadania afectada.

tots els recursos disponibles d’anàlisi i seguiment que 
siguin escaients. En la intervenció també s’inclou l’aten-
ció i l’assistència immediates i urgents a les persones 
afectades per catàstrofes o calamitats públiques, per tal 
de proporcionar-les els elements bàsics d’assistència sa-
nitària i psicològica, manutenció, sopluig i abric, mentre 
no puguin iniciar el seu retorn a la normalitat.

f) El restabliment dels serveis i de les infraestructures, 
la confecció de plans de recuperació de la normalitat 
i l’adopció de mesures tendents a iniciar i impulsar la 
reconstrucció de les infraestructures, les construccions 
o els equipaments malmesos per catàstrofes o calami-
tats públiques.

g) La preparació adequada de les persones que exercei-
xen funcions o responsabilitats determinades en l’àmbit 
de la protecció civil, especialment les que pertanyen als 
grups d’intervenció.

h) La promoció d’una cultura ciutadana d’autoprotecció 
que estimuli a la població a estar en condicions d’adop-
tar mesures preventives eficaces davant dels riscos i de 
minimitzar les conseqüències lesives dels que es pro-
dueixen.

i) La informació i la formació de les persones i els col-
lectius que puguin ser afectats per riscos, catàstrofes i 
calamitats públiques.

Capítol 2. Principis generals

Article 6. Enumeració

La protecció civil de Catalunya s’inspira en els prin-
cipis generals següents, i ha de ser coherent amb els 
mateixos:

a) Solidaritat en l’assumpció de riscos i danys.

b) Autoprotecció de les persones i responsabilitat pú-
blica.

c) Proporcionalitat.

d) Transparència, informació a la ciutadania i multi-
culturitat.

e) Universalitat, continuïtat i adequació dels serveis de 
protecció civil.

f) Qualitat, eficàcia, celeritat i eficiència de l’acció pú-
blica.

g) Proximitat i integració.

h) Coresponsabilitat

i) Complementarietat entre autoritats

Article 7. Solidaritat en l’assumpció de riscos 
i danys

1. Les activitats i el servei públic de protecció civil es 
basen en el principi general de solidaritat de la comu-
nitat amb les persones directament afectades per l’as-
sumpció dels riscos i dels danys regulats per aquesta 
Llei.
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c) Els altres que s’estableixin reglamentàriament.

2. Les administracions públiques han de vetllar per 
l’assignació eficient dels recursos i mitjans, públics i 
privats, destinats a la protecció civil.

3. Els objectius de qualitat establerts per aquest article 
afecten especialment les administracions, organismes 
i entitats titulars de recursos i serveis que participen 
en la planificació i en els operatius de protecció civil.

Article 13. Proximitat i integració

L’estructura administrativa i el sistema de competèn-
cies públiques en matèria de protecció civil s’inspiren 
en els principis de proximitat i d’integració, en virtut 
dels quals:

a) Les competències i les responsabilitats públiques en 
matèria de protecció civil s’atribueixen preferentment, 
d’acord amb criteris de descentralització, a les adminis-
tracions territorials més properes a la ciutadania, sem-
pre que tinguin la capacitat adequada per assumir-les i 
que, per la seva dimensió, els riscos o les emergències 
a combatre afectin el seu àmbit territorial.

b) La pluralitat de competències públiques sobre les 
matèries objecte d’aquesta Llei, així com les autoritats 
i els recursos corresponents, s’integren en un sistema de 
protecció civil de Catalunya, que garanteix l’exercici efi-
caç, eficient i equitatiu de les mateixes a tot el territori.

c) L’Administració de la Generalitat té atribuïdes les 
funcions de coordinació que han d’assegurar que les 
autoritats i els serveis locals de protecció civil actuaran 
segons mètodes, procediments i fins compartits, sense 
detriment de la seva autonomia.

d) L’acció de l’Administració de la Generalitat, en 
l’àmbit dels interessos locals, serà subsidiària del com-
pliment efectiu de les competències i de les respon-
sabilitats que corresponen a aquest nivell de govern i 
administració.

e) Les polítiques públiques de protecció civil han de ga-
rantir la transversalitat entre els diversos departaments 
i organismes públics afectats.

Article 14. Coresponsabilitat

Tots els serveis previstos a l’article 57 estan obligats 
i són responsables de dur a terme totes les actuacions 
de previsió, prevenció, planificació, anàlisi, avaluació, 
informació, formació i la gestió de l’emergència que 
aquesta Llei els atribueix en matèria de protecció civil, 
de manera que no poden traslladar la seva responsabi-
litat a d’altres òrgans de l’Administració ni poden eludir 
la seva realització, llevat del supòsit de dispensa previst 
en aquesta Llei.

Article 15. Complementarietat

Tots els organismes competents han de poder ser assis-
tits per d’altres en els supòsits de dificultats justificades 
per dur a terme una actuació en matèria de protecció 
civil, per tal de poder garantir els objectius de l’article 5.

Article 10. Transparència, informació a la ciu-
tadania i multiculturitat.

1. Les administracions públiques han d’assegurar la 
transparència de les regulacions, plans, programes i 
protocols de protecció civil i la difusió a la ciutadania 
de la informació sobre riscos i sobre les precaucions i 
mesures adoptades i que cal adoptar per minimitzar-los 
i per reaccionar davant de situacions de catàstrofe o 
calamitat pública.

2. Les accions públiques d’informació i transparència 
en matèria de protecció civil han de tenir en compte la 
diversitat cultural i social existent a la nostra societat, a 
fi de què la informació i la formació en matèria de pro-
tecció civil siguin plenament accessibles i intel·ligibles.

3. En aplicació del principi general de transparència, els 
plans de protecció civil, en els termes que s’establiran 
reglamentàriament:

a) Han d’establir mecanismes concrets per assegurar la 
transparència en les diferents etapes de gestió del risc, 
inclosa l’avaluació independent posterior a què s’hauran 
de sotmetre les emergències més significatives.

b) Han d’establir mecanismes determinats per recollir 
l’opinió de la població i dels grups socials afectats, amb 
la finalitat de millorar la qualitat del servei.

4. Les mesures de transparència, publicitat i infor-
mació han de ser sense perjudici del que estableix la 
legislació sobre protecció de dades.

Article 11. Universalitat, continuïtat i adequa-
ció dels serveis de protecció civil

1. Les administracions públiques han de garantir l’exis-
tència i la vigència a tot el territori i a tots els indrets de 
Catalunya dels instruments bàsics, adequats a les neces-
sitats i demandes de cada lloc, de previsió, prevenció i 
planificació i dels serveis, potestats i recursos necessaris 
d’intervenció, per tal d’assegurar a tota la ciutadania 
l’accés efectiu al servei públic de la protecció civil.

2. Les administracions públiques han de garantir la 
coordinació i la prestació adequades dels serveis de 
protecció civil segons principis de continuïtat i dispo-
nibilitat permanents, les vint-i-quatre hores del dia, els 
set dies de la setmana, els dotze mesos de l’any.

Article 12. Qualitat, eficàcia, celeritat i efi-
ciència

1. Les administracions publiques han d’establir sistemes 
de gestió de la qualitat dels seus serveis de protecció ci-
vil per poder donar una resposta eficaç i eficient en totes 
les etapes de gestió del risc que garanteixi la immedi-
atesa de l’acció i de les decisions públiques requerides 
en cada moment. En tot cas, són obligats els següents:

a) La formulació i aprovació de cartes de serveis de 
protecció civil.

b) L’avaluació transparent, independent i rigorosa dels 
plans de protecció civil i de les intervencions operatives 
i la seva coordinació en les emergències més signifi-
catives.
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Article 18. Salvament marítim

1. En matèria de salvament marítim, seguint l’article 
132.3 de l’Estatut d’Autonomia, les autoritats i els ser-
veis de la Generalitat executaran les funcions pròpies 
d’aquesta matèria d’acord amb el règim establert per la 
legislació de l’Estat.

2. En allò no previst per la legislació de l’Estat citada 
per l’apartat anterior, són d’aplicació supletòria les dis-
posicions d’aquesta Llei que resultin adequades a les 
actuacions i serveis de salvament marítim.

3. La Generalitat formularà i aprovarà el Pla de Salva-
ment Marítim de Catalunya, al qual hi restaran vincu-
lats i potencialment assignats dels recursos escaients de 
l’Administració General de l’Estat radicats en el territori 
de Catalunya.

Article 19. Riscos i emergències d’abast superior 
a Catalunya

1. En els casos relatius a emergències i protecció civil 
d’abast superior a Catalunya, la Generalitat ha de pro-
moure mecanismes de col·laboració amb altres comu-
nitats autònomes i amb l’Estat, de conformitat amb el 
previst per l’article 132.2 de l’Estatut d’autonomia. Amb 
aquesta finalitat:

a) El departament competent en matèria de protecció 
civil ha d’elaborar una relació dels riscos i de les emer-
gències que poden transcendir el territori de Catalunya i 
l’ha de posar en coneixement de les altres administraci-
ons i autoritats públiques que puguin resultar afectades.

b) En els casos de l’apartat anterior, la Generalitat ha 
de proposar a les administracions afectades la forma-
lització de convenis, acords o protocols de col·laboració 
i de coordinació.

c) En l’exercici de les seves potestats de planificació en 
matèria de protecció civil, la Generalitat ha de donar, 
si s’escau, participació a les altres comunitats autòno-
mes afectades i a l’Administració General de l’Estat en 
relació amb els riscos i les emergències considerats que 
puguin transcendir el territori de Catalunya.

2. En qualsevol cas, les disposicions d’aquesta Llei 
s’apliquen als casos previstos per l’apartat anterior, amb 
caràcter supletori als mecanismes de col·laboració citats 
pel mateix.

Article 20. Emergències derivades d’actuacions 
criminals

1. Les previsions generals d’aquesta Llei també s’apli-
quen a les emergències provocades amb intenció cri-
minal tenint en compte el tractament específic que 
requereix la protecció de múltiples víctimes o de deter-
minades infraestructures.

2. Les funcions de policia judicial i d’investigació cri-
minal en matèria de terrorisme que la policia de la 
Generalitat - mossos d’esquadra exerceix en els termes 
establerts per les lleis, s’integren de manera prioritària 
i es coordinen amb les corresponents mesures de pro-
tecció civil i en els plans d’emergència en els supòsits 
corresponents.

Capítol 3. Àmbit d’aplicació

Article 16. Àmbit general d’aplicació directa

L’àmbit general d’aplicació directa d’aquesta Llei, 
d’acord amb el principi general de competència exclu-
siva de la Generalitat en la matèria, és la protecció civil 
dels elements vulnerables establerts a l’article 4 que es 
troben o formen part del territori de Catalunya i de les 
seves aigües territorials, essent per tant d’aplicació a 
totes les situacions de risc col·lectiu, emergència, ca-
tàstrofe o calamitat que s’hi produeixin. D’acord amb 
aquest criteri general, aquesta Llei:

a) Estableix el règim jurídic de la protecció civil a Ca-
talunya, que inclou, en tot cas, la regulació, la planifica-
ció i l’execució de les mesures relatives a la gestió dels 
riscos col·lectius o de protecció civil i a qualsevol tipus 
d’emergències i d’aspectes de la seguretat civil, sobre els 
riscos i béns definits per l’article 3, que han d’adoptar les 
administracions públiques catalanes i els serveis, infra-
estructures i establiments de l’Administració General de 
l’Estat i de les entitats i empreses que en depenen situats 
en el territori de Catalunya, així com també les entitats, 
empreses i persones privades generadores o receptores 
d’aquests riscos.

b) Fixa i regula l’organització i els serveis públics i les 
potestats de direcció i de coordinació dels òrgans de 
protecció civil de la Generalitat i dels ens locals de Ca-
talunya, sense perjudici de les competències i de l’au-
tonomia d’aquests.

c) Vincula a les autoritats i a la planificació de protecció 
civil de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya tots 
els serveis i recursos de protecció civil situats en el seu 
territori, així com els altres recursos de l’Estat, d’altres 
comunitats autònomes o d’autoritats d’altres països o 
internacionals que actuïn a Catalunya.

Article 17. Seguretat nuclear

1. De conformitat amb el previst per l’article 132.4 de 
l’Estatut d’autonomia, en matèria de seguretat nuclear, 
les autoritats i els serveis de la Generalitat i dels ens 
locals de Catalunya participaran amb els de l’Estat en 
l’execució de les funcions de prevenció i de protecció 
civil vinculades a aquesta matèria, d’acord amb el que 
estableixin les lleis i acordin els convenis que preveu 
l’article 76.

2. Les centrals nuclears de potència resten subjectes al 
gravamen regulat per l’article 119, atès que tenen ele-
ments patrimonials situats en el territori de Catalunya 
que es troben afectes a activitats que poden originar 
l’activació de plans de protecció civil, i que l’activació 
d’aquests plans comporta la incorporació de mitjans de 
la Generalitat.

3. Les previsions generals d’aquesta Llei s’apliquen a 
les centrals i demés instal·lacions nuclears radicades a 
Catalunya amb caràcter supletori a les disposicions i 
mesures específiques previstes per l’apartat 1 d’aquest 
article.
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i local, adequada a les circumstàncies de risc de cada 
lloc.

b) Les autoritats i òrgans de protecció civil capacitats 
per adoptar les mesures necessàries de precaució i de 
reacció davant de situacions de risc o d’emergència.

c) Els serveis de protecció civil per detectar les situa-
cions de risc, informar-ne a la població i a les persones 
directament afectades, aplicar mesures de precaució i de 
reacció, atendre a les persones damnificades i restablir 
els serveis essencials i les infraestructures, en els termes 
que s’establiran reglamentàriament.

2. El contingut i la qualitat de les prestacions garanti-
des per aquest article seran els determinats pel Pla de 
Qualitat i per la Carta dels serveis de protecció civil 
que han d’aprovar, en l’àmbit de les competències de la 
Generalitat, el conseller o la consellera competent en 
matèria de protecció civil, amb participació de la resta 
de serveis i departaments que integren el Sistema de 
protecció civil, i per les cartes de serveis de protecció 
civil municipals, que han d’aprovar els ajuntaments, en 
l’àmbit de les competències que els correspon. La Carta 
de serveis de protecció civil ha d’informar dels serveis 
que es presten i els nivells de qualitat d’aquests i els 
ciutadans i les ciutadanes en relació amb la protecció 
civil o les entitats que els representen poden demanar 
comptes a l’administració quan el servei que ofereix no 
arriba als nivells de qualitat establerts per la seva carta 
de serveis.

Article 23. Dret a participar en els plans de pro-
tecció civil

1. Totes les persones que resideixen a Catalunya tenen 
dret a participar en el procés d’elaboració, modificació i 
seguiment dels plans de protecció civil i d’autoprotecció 
que puguin afectar-les directament.

2. Les normes reglamentàries que regularan l’exercici 
d’aquest dret han d’assegurar mecanismes especialment 
intensos de participació quan aquesta es fa a través de 
les entitats i associacions constituïdes amb la finalitat 
de participació ciutadana en la protecció civil.

3. Per a l’efectivitat d’aquest dret de participació, els 
procediments d’elaboració de les normes i dels plans 
de protecció civil han de preveure els corresponents 
tràmits d’informació pública i consulta.

Article 24. Dret a formular queixes, peticions 
i propostes

1. La ciutadania té dret a adreçar-se a les autoritats, als 
demés òrgans i als serveis de protecció civil per tal de 
formular-los queixes, peticions i propostes en relació 
amb els riscos, les previsions i els dispositius relacio-
nats amb aquesta matèria, en l’àmbit de les seves com-
petències.

2. Les administracions que exerceixen competències en 
matèria de protecció civil han de disposar d’un servei, 
del que n’hauran de fer difusió pública, i que en tot cas 
serà accessible a través de la seva pàgina web, per a 
la recepció, tramitació i resposta d’aquestes queixes, 
peticions i propostes.

3. L’Administració de la Generalitat formularà i aprova-
rà el Pla d’emergències per a aquests supòsits, al qual hi 
estaran vinculats i potencialment assignats els recursos 
escaients de l’Administració General de l’Estat en el 
territori de Catalunya.

Títol 2. Drets, deures i obligacions

Capítol 1. Drets

Article 21. Dret a la informació i a una comuni-
cació àgil amb l’administració

1. La ciutadania té dret a ser informada dels riscos col-
lectius greus que la poden afectar, de les mesures pú-
bliques i d’autoprotecció i de les precaucions generals 
que han d’adoptar per afrontar-los, de les regulacions 
i els plans de protecció civil vigents i de les autoritats 
competents i els serveis existents de protecció civil.

2. Les persones que, per les seves circumstàncies o per 
la situació en què es troben, es poden veure afectades 
per situacions de risc col·lectiu greu han de rebre infor-
mació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç 
sobre les mesures d’autoprotecció específiques a pren-
dre i la conducta a seguir en cas d’emergència

3. Aquesta Llei garanteix l’existència de serveis i dispo-
sitius clars de comunicació de les autoritats i els serveis 
de protecció civil amb la ciutadania, amb la finalitat de 
prestar-li l’atenció deguda, enviar i rebre amb celeritat 
i eficàcia qualsevol informació i alarma o per atendre 
qualsevol dubte. Amb aquesta finalitat s’utilitzaran les 
diverses possibilitats que ofereixen les tecnologies de la 
informació i el coneixement.

4. Per a l’efectivitat dels drets regulats per aquest article, 
l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb 
el que s’establirà reglamentàriament, ha de redactar i 
mantenir actualitzat un Pla i un Dispositiu d’Informa-
ció i Comunicació de la protecció civil, amb serveis i 
connexions a tot el territori i plenament accessible als 
mitjans de comunicació social i a la ciutadania, sense 
perjudici de la responsabilitat disciplinària en què po-
den incórrer els càrrecs i el personal empleat públic si 
incompleixen el seu deure d’informació a la ciutadania 
en matèria de protecció civil. El Dispositiu d’Informa-
ció i Comunicació establert per aquest precepte es ba-
sarà en la informació actualitzada proporcionada pels 
serveis i pels grups d’actuació i proveirà, entre d’altres, 
la informació oficial sobre emergències amb múltiples 
víctimes.

5. La informació facilitada a la ciutadania en aplicació 
de les previsions d’aquest article en cap cas no pot in-
cloure dades protegides per la legislació vigent.

Article 22. Dret als serveis i a les prestacions 
públiques de protecció civil

1. Totes les persones tenen dret a què arreu del territori 
de Catalunya estigui garantida l’existència de:

a) La prevenció i planificació de protecció civil, de ca-
ràcter bàsic o territorial, especial, específic, autonòmic 
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les entitats públiques i privades, l’activitat de les quals 
estigui relacionada amb la seguretat de les persones 
i dels béns, així com els serveis sanitaris i d’extinció 
d’incendis i salvament de totes les entitats i empre-
ses públiques i privades i els serveis de manteniment, 
conservació i subministrament de telecomunicacions, 
aigua i energia, tenen el deure específic de col·laborar 
en les tasques de protecció civil, tant en proporcionar 
informació, com en les operacions de previsió, preven-
ció i planificació i, de manera especial, en les actuaci-
ons que procedeixin en cas d’emergència o d’activació 
dels plans.

4. Els titulars d’ubicacions, edificis o infraestructures 
necessàries per al desplegament de la Xarxa de Radio-
comunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya 
i la xarxa d’alarmes, quan no existeixi altre alternativa, 
pel temps estrictament necessari i a través de les formes 
que estableixi l’ordenament jurídic, hauran de cedir l’ús 
de l’espai suficient per ubicar la instal·lació de la infra-
estructura de les xarxes.

Article 28. Obligació específica d’autoprotecció

1. Les persones, físiques o jurídiques, que es troben en 
alguna de les situacions previstes per l’article 81 o per la 
normativa reguladora de l’autoprotecció són obligades 
a adoptar les mesures següents d’autoprotecció, en els 
termes que s’establiran reglamentàriament:

a) Formular, si s’escau, el respectiu Pla o altres mesures 
d’autoprotecció, amb els continguts i d’acord amb el 
procediment regulats per aquesta Llei i pels Reglaments 
que la desenvolupin, i comunicar a l’administració com-
petent el Pla i les altres mesures d’autoprotecció que 
adoptin, així com les seves modificacions.

b) Nomenar una persona responsable de la seva auto-
protecció, si així resulta del previst reglamentàriament 
o del corresponent Pla d’autoprotecció.

c) Informar amb celeritat a les autoritats i als serveis 
de protecció civil de qualsevol emergència i també de 
qualsevol incidència que pugui comportar un increment 
significatiu del risc derivat de les seves activitats.

d) Aplicar les mesures previstes pel respectiu Pla d’auto-
protecció, o les que siguin més adients, si es produeixen 
les circumstàncies que ho justifiquen.

e) Col·laborar en difondre informació i en proporcio-
nar mesures d’autoprotecció al seu entorn, si l’activitat, 
instal·lació o establiment comporta riscos que poden 
requerir resposta immediata en cas d’emergència.

f) Facilitar a les autoritats de protecció civil i als seus 
agents la informació que els requereixin sobre la seva 
activitat, i accés a la mateixa, als efectes de comprovar 
el compliment de les obligacions establertes per aquesta 
Llei, i d’obtenir dades per a l’exercici adequat de les 
seves competències de protecció civil.

g) Mantenir els mitjans personals i materials necessaris 
per afrontar situacions de risc i d’emergència.

h) Subscriure un contracte de responsabilitat civil en 
l’àmbit de la protecció civil, sempre que no estiguin 
ja coberts per contractes d’assegurances o garanties fi-

3. La carta de serveis referida a l’article 22 establirà 
els terminis i mecanismes de resposta a les queixes, 
peticions i propostes dels ciutadans en matèria de pro-
tecció civil.

Article 25. Dret a col·laborar en les tasques de 
protecció civil

1. Les persones que resideixen a Catalunya tenen dret a 
col·laborar en les tasques de protecció civil mitjançant:

a) L’elaboració, actualització i aplicació dels seus plans 
i demés mesures d’autoprotecció, si s’escau, i de pre-
venció i precaució.

b) La seva incorporació a les estructures i organitzaci-
ons de voluntariat en el servei de protecció civil.

c) La seva participació i la seva contribució puntual a 
les tasques de protecció civil.

2. L’exercici d’aquest dret resta condicionat al respecte 
de les normes i de les instruccions i indicacions de les 
autoritats i dels i les responsables dels serveis de pro-
tecció civil.

Capítol 2. Deures i obligacions

Article 26. Deures generals de precaució i de 
prevenció

1. La ciutadania té els deures generals de la precaució, 
per tal d’evitar, en tot moment i en la mida del possible, 
de posar-se en situació de risc, i de la prevenció, en vir-
tut del qual ha de prendre les mesures necessàries per 
protegir-se dels riscos i de les situacions de catàstrofe o 
calamitat pública que puguin afectar-la, de conformitat 
amb el previst pel sistema de protecció civil.

2. L’existència de plans, serveis i d’altres dispositius 
públics de protecció civil no eximeix de la necessitat 
de què totes les persones compleixin els deures indicats 
per l’apartat anterior.

3. Les persones que incorrin en l’incompliment dels 
deures de precaució i de prevenció definits en aquest ar-
ticle han de compensar el cost dels serveis d’intervenció 
de què hagin de ser destinatàries com a conseqüència de 
l’esmentat incompliment, sens perjudici de les mesures 
sancionadores que procedeixin.

Article 27. Deures de col·laboració en les tas-
ques de protecció civil

1. La ciutadania té el deure general de col·laborar en les 
tasques de protecció civil, d’acord amb aquesta Llei, els 
plans i les instruccions de les autoritats de protecció 
civil. El deure general de col·laboració s’estén als simu-
lacres que organitzin les autoritats de protecció civil.

2. En aplicació del deure general de col·laboració i del 
principi de solidaritat, la ciutadania ha de contribuir 
especialment en ajudar a cobrir les necessitats bàsiques 
de les persones afectades per situacions d’emergència.

3. Sense perjudici de les obligacions i càrregues es-
pecífiques establertes pels articles 28, 31, 32, 33 i 34, 
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b) L’evacuació o l’allunyament de les persones dels llocs 
de perill.

c) Restringir l’accés a zones de perill o a zones d’ope-
ració.

d) Limitar o condicionar l’ús de serveis públics i privats 
o el consum de béns.

e) Les altres que es considerin necessàries per les carac-
terístiques de l’emergència i dels béns a protegir.

2. Les mesures d’emergència per a la població s’han 
d’adoptar, amb caràcter general, de conformitat amb els 
plans vigents de protecció civil. A falta de planificació 
de protecció civil, o si la vigent no preveu la mesura 
d’emergència pertinent, aquesta pot ser adoptada per 
l’autoritat competent de protecció civil, que fins i tot pot 
adoptar mesures d’emergència contràries a la planifica-
ció de protecció civil, si la situació així ho requereix i 
sempre que sigui de forma motivada.

Article 31. Prestacions personals i requisitòries

1. Un cop activat un pla de protecció civil o declarada 
una situació d’alerta o d’emergència, l’autoritat compe-
tent de protecció civil pot ordenar a les persones, les 
entitats o les empreses la prestació de serveis destinats 
a afrontar l’emergència, de manera proporcionada a la 
situació creada i a les possibilitats de cadascú. La pres-
tació d’aquests serveis és obligatòria i no dóna lloc a 
indemnització per aquesta causa.

2. Un cop activat un pla de protecció civil o declarada 
una situació d’emergència, si la naturalesa de l’emergèn-
cia ho fa necessari, l’autoritat competent de protecció 
civil pot ordenar la requisa, la intervenció o l’ocupació 
temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar 
l’emergència. Les persones que sofreixin danys i perju-
dicis per aquestes actuacions tenen dret a ser indemnit-
zades, d’acord amb les lleis. En les mateixes condicions 
pot ordenar l’ocupació dels locals, d’indústries i de tota 
classe d’establiments.

3. Les autoritats de protecció civil han de promoure 
convenis amb les persones, les empreses o les entitats 
en general, o amb les associacions que les representen, 
a fi de preveure la posada a disposició eficaç de llurs 
mitjans i serveis en casos d’emergència. De manera 
especial, cal promoure aquests convenis amb els titu-
lars de béns susceptibles de formar part del Catàleg de 
recursos i serveis previst per l’article 102 i dels serveis 
bàsics en general.

Article 32. Obligacions específiques dels mitjans 
de comunicació

1. En les situacions d’alerta o d’emergència regulades 
per aquesta Llei els mitjans de comunicació social de 
titularitat pública són obligats a col·laborar amb les 
autoritats de protecció civil i han de transmetre o pu-
blicar, de manera prioritària i immediata, si l’alerta o 
l’emergència així ho requereix, i gratuïta la informació, 
els avisos i les instruccions que aquestes autoritats els 
facilitin. En tots els casos s’ha d’indicar l’autoritat de 
protecció civil que genera el comunicat.

nanceres exigides per altres autoritats competents en 
les matèries.

2. Per tal de facilitar el compliment d’aquesta obligació, 
el Govern de la Generalitat ha de promoure les mesures 
i la cultura de l’autoprotecció i especialment la formació 
d’organitzacions d’autoprotecció entre les empreses i 
entitats que fan activitats d’especial risc, i ha de facili-
tar-los assessorament tècnic i assistència.

3. Reglamentàriament es determinaran les obligacions 
i les responsabilitats d’autoprotecció, els instruments 
en els que aquesta es manifesta i les mesures de control 
i d’inspecció que adoptarà el Govern per assegurar el 
compliment d’aquestes obligacions específiques d’au-
toprotecció, especialment les relatives a la inspecció i 
revisió de l’estat de les mesures i dels mitjans corres-
ponents.

Article 29. Subjecció a instruccions

1. La ciutadania està subjecta a l’obligació de seguir 
les instruccions i recomanacions emanades dels serveis 
públics de protecció civil i especialment a la de complir 
les ordres emanades de les autoritats competents, un 
cop declarada l’activació en alerta o emergència d’un 
pla de protecció civil. Poden ser objecte d’aquestes ins-
truccions:

a) La limitació o prohibició de determinades activitats 
a indrets donats.

b) L’obligació d’adoptar determinades precaucions o 
prevencions.

c) Altres comportaments determinats.

2. En cas d’emergència o de risc imminent, la ciutadania 
resta obligada a facilitar l’entrada als edificis i establi-
ments de la seva titularitat a les autoritats de protecció 
civil i als seus agents, en exercici de les seves funcions 
d’inspecció, d’intervenció o de prevenció i, en cas de la 
seva negativa, es sol·licitarà la corresponent autorització 
judicial. Aquesta obligació inclou l’entrada en domicili 
si és per evitar danys imminents i greus en casos de 
catàstrofe, calamitat, ruïna imminent o altres situacions 
de necessitat extrema i urgent, de conformitat amb el 
previst per la legislació de protecció civil.

3. L’autoritat competent de protecció civil pot dictar 
ordres i instruccions que afectin drets de la ciutadania 
en els termes establerts per les lleis.

4. Les mesures restrictives i les que imposen càrregues 
personals tenen vigència durant el temps estrictament 
necessari i han de ser proporcionals a la situació d’emer-
gència, d’acord amb el principi general que estableix 
l’article 8.

Article 30. Subjecció a les mesures d’emergència 
per a la població

1. La ciutadania està subjecta a l’obligació de complir 
les mesures d’emergència que adopti l’autoritat de pro-
tecció civil. Entre d’altres, pot adoptar les següents:

a) El confinament de persones en llurs domicilis o en 
llocs segurs.
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prevenció, planificació i capacitat de reacció per evitar 
i anticipar riscos col·lectius i per combatre i pal·liar els 
efectes de les situacions de catàstrofe o calamitat públi-
ca i recuperar la normalitat.

Article 36. Elements bàsics

Integren el sistema de protecció civil de Catalunya els 
elements bàsics següents:

a) Les administracions públiques i les competències i 
les responsabilitats de protecció civil respectives.

b) Les autoritats i els òrgans de protecció civil.

c) Els cossos i els serveis públics i privats de protecció 
civil.

d) El sistema de relacions entre les administracions, les 
autoritats, els òrgans i els cossos i serveis de protecció 
civil.

Capítol 2. Competències de les Administracions 
Públiques

Article 37. Les competències de la Generalitat

El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’exercir les competències següents en matèria de pro-
tecció civil:

a) El desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei i, en 
general, l’exercici de la potestat reglamentària sobre la 
protecció civil en l’àmbit de Catalunya, sense perjudici 
de les ordenances locals.

b) L’elaboració i aprovació del Mapa de protecció civil 
de Catalunya.

c) L’elaboració, homologació i aprovació dels plans de 
protecció civil de la Generalitat, l’homologació dels 
locals i l’homologació dels d’autoprotecció, quan ho 
requereixi el reglament que els regularà.

d) Les mesures d’intervenció per a la protecció civil 
previstes en els seus plans i les demés que siguin ne-
cessàries per atendre situacions d’emergència d’àmbit 
supralocal.

e) Les funcions de previsió i prevenció dels riscos de 
protecció civil, incloses les inherents a informar plans i 
projectes urbanístics i territorials i activitats que poden 
generar risc o estar exposats a situacions de risc d’acord 
amb els articles 80 a 84.

f) La coordinació de les competències locals en matèria 
de protecció civil, la col·laboració amb els ajuntaments 
i els consells comarcals i l’exercici supletori de compe-
tències locals en aquesta matèria si no les exerceixen 
les administracions competents.

g) La col·laboració i la coordinació amb les autoritats i 
els serveis de protecció civil d’altres comunitats autò-
nomes, de l’Administració General de l’Estat i d’altres 
països.

h) Qualsevol altra que es pugui considerar inclosa dins 
de les competències en matèria de protecció civil que 

2. A més del previst per l’apartat anterior, els mitjans 
públics de comunicació social han de col·laborar, sense 
cost per a l’administració, en campanyes d’informació i 
sensibilització de la població sobre riscos determinats, 
tant de caràcter permanent, com estacionals.

Article 33. Obligacions específiques de les empre-
ses de serveis i subministres bàsics

1. Les empreses titulars i les gestores de serveis i sub-
ministres bàsics, en qualsevol cas les de distribució i 
subministrament d’aigua, gas i electricitat i les presta-
dores de serveis de telefonia i telecomunicacions, han 
de proporcionar a les autoritats de protecció civil la 
informació que els sol·licitin sobre les seves xarxes per 
tal d’assegurar-ne la protecció adequada i, si s’escau, el 
restabliment del servei en cas d’emergència. També han 
de facilitar la informació que detectin sobre riscos de 
protecció civil i la seva evolució.

2. En les situacions d’alerta i d’emergència regulades per 
aquesta Llei les empreses titulars de les xarxes i dels 
serveis de telecomunicació han de posar-los a disposició 
de les autoritats de protecció civil per emetre avisos o 
alertes a la població i han de desenvolupar les tecnolo-
gies que facilitin aquestes emissions, tot de conformitat 
amb les disposicions de les autoritats de protecció civil 
i d’acord amb el règim establert per l’article 31.

3. Les companyies subministradores d’energia elèctrica 
a centres d’infraestructures de xarxa de radiocomuni-
cacions d’emergències i seguretat de Catalunya i de 
la xarxa d’alarmes hauran de tractar com a crític el 
subministrament dels mateixos, prioritzant el servei i 
garantint els mitjans de contingència de l’alimentació 
i altres recursos necessaris.

Article 34. Obligacions específiques de les infra-
estructures crítiques

1. Aquelles infraestructures crítiques i que figuren pre-
vistes als apartats a), c) d) i f) de l’annex II han de pro-
veir de les comunicacions necessàries per tal que siguin 
operatives les comunicacions de la xarxa de radiocomu-
nicacions d’emergències i seguretat de Catalunya i de 
la xarxa d’alarmes, amb la cessió de l’espai necessari.

2. La instal·lació i la seva posada en funcionament ha de 
ser validada pels òrgans competents en aquestes xarxes, 
així com s’ha de garantir el seu accés per a dur a ter-
me el seu manteniment en els termes que s’estableixin 
mitjançant protocol.

Títol 3. El sistema de protecció civil de Cata-
lunya

Capítol 1. Aspectes generals

Article 35. Concepte

El sistema de protecció civil de Catalunya és el con-
junt integrat de les administracions, les autoritats i els 
serveis de protecció civil, amb la finalitat de garantir 
a tota la ciutadania i a tot el territori uns nivells subs-
tancialment homogenis, eficaços i eficients de previsió, 
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e) Mantenir una xarxa d’alertes, avisos i comunicaci-
ons, adreçada tant a la seva població, com a la resta del 
sistema de protecció civil.

f) Subscriure un conveni amb una associació de vo-
luntariat, si s’escau, i inscriure-la al registre especial 
previst per l’article 63.5.

4. En tot cas, els municipis de més de 20.000 habitants 
i aquells amb menor població pel seu caràcter turístic 
o per les seves especials circumstàncies de risc, segons 
estableixi la Comissió de protecció civil de Catalunya, 
tenen l’obligació de prestar directament els serveis de 
protecció civil establerts a l’apartat tercer.

5. Els municipis de menys de 20.000 habitants i que no 
tinguin caràcter turístic o especials circumstàncies de 
risc, segons estableixi la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya, poden delegar la prestació dels serveis 
establert a l’apartat tercer en el servei de protecció civil 
del consell comarcal corresponent. Aquesta delegació 
s’ha de formalitzar en qualsevol de les formes admeses 
per l’ordenament jurídic i se n’ha de donar coneixement 
a la unitat directiva competent en matèria de protecció 
civil, que a l’hora n’informarà a la Comissió de Protec-
ció Civil de Catalunya.

6. Els municipis que directament prestin els serveis 
establerts pels apartats anteriors tenen dret a rebre les 
aportacions econòmiques que s’estableixin amb càrrec 
al Fons de Protecció Civil regulat per l’article 124.

7. Els municipis també poden exercir les competències 
que els atribueix aquest article, especialment els serveis 
obligatoris definits pels apartats 3, pel seu compte, as-
sociant-se amb altres o encàrrec de gestió en el consell 
comarcal respectiu.

8. En els municipis que no disposin de pla de protec-
ció civil l’ajuntament és competent per declarar la situ-
ació d’emergència i per adoptar, si s’escau, les mesures 
establertes pels articles 29, 30, 31, 32, 33 i 34.

Article 39. Competències comarcals

1. Els consells comarcals exerceixen funcions de gestió, 
informació, difusió, impuls, col·laboració, coordinació 
i suplència en matèria de la protecció civil municipal, 
sense perjudici de les funcions d’autoritat que corres-
ponen als alcaldes i a les alcaldesses.

2. Correspon als consells comarcals en matèria de pro-
tecció civil:

a) Impulsar i col·laborar en l’aprovació i la implantació 
de plans municipals d’emergències.

b) Col·laborar en activitats de formació per al personal 
municipal i per al voluntariat en matèria de protecció 
civil.

c) Col·laborar en la gestió de les competències i dels ser-
veis municipals de protecció civil, inclòs el seu exercici 
per delegació o encàrrec.

d) Tenir cura de la difusió d’informació i de bones pràc-
tiques en matèria de protecció civil entre els municipis 
de la comarca i promoure la coordinació entre les fun-

atribueix a la Generalitat l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

Article 38. Competències municipals

1. Els municipis són les entitats bàsiques de la protecció 
civil a Catalunya i disposen de capacitat general de pla-
nificació i d’actuació en aquesta matèria. Exerceixen les 
funcions que els atribueix aquesta Llei i tenen capacitat 
per exercir-ne qualsevol altra que, sense contravenir-la 
ni estar atribuïda legalment a cap altra administració 
pública, resulti necessària en el seu àmbit per a la pro-
tecció de les persones, els béns i el medi ambient davant 
situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de 
calamitats públiques.

2. Correspon als municipis l’exercici de les competèn-
cies següents:

a) La regulació i l’execució de les condicions de segu-
retat de les activitats organitzades en els espais públics 
i en els locals de concurrència pública.

b) L’elaboració, l’aprovació i la implantació del Pla bàsic 
d’emergència municipal i de la planificació especial i 
específica de protecció civil que els correspongui.

c) Les relatives a l’homologació, informe i control dels 
plans d’autoprotecció previstes per aquesta Llei i pel seu 
desenvolupament reglamentari.

d) Les declaracions o altres mesures d’intervenció que 
corresponguin en cas d’emergència d’àmbit municipal.

e) La rehabilitació i restauració dels béns i serveis de 
la seva titularitat damnificats com a conseqüència de 
catàstrofes o calamitats públiques.

f) La prestació del servei de salvament a les platges i 
als passeigs marítims.

g) La potestat sancionadora, en els termes establerts en 
aquesta Llei.

h) Si s’escau, les relatives a la prestació dels serveis 
obligatoris definits per l’apartat següent i les demés que 
els atribueixin aquesta i les altres lleis.

i) Col·laborar en el manteniment actualitzat del Mapa 
de Protecció Civil a través de les informacions de perill, 
vulnerabilitat i cartografia del detall del municipi, que 
estiguin previstos en els seus plans de protecció civil.

3. El municipi ha d’assegurar directament la prestació 
dels serveis tècnics en protecció civil que consten en 
aquest epígraf, llevat de les funcions previstes en els 
apartats a, b, c i f, que són delegables.

a) Elaborar i implantar el pla bàsic d’emergència mu-
nicipal i la demés planificació de protecció civil que 
els correspongui de conformitat amb els plans de la 
Generalitat.

b) Tenir comissió local de protecció civil.

c) Disposar d’un Centre de coordinació operativa.

d) Tenir els serveis personals i tècnics mínims establerts 
per l’Annex I d’aquesta Llei i els que es determinin re-
glamentàriament a proposta de la Comissió de protecció 
civil de Catalunya.
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Capítol 3. Organització administrativa

Article 41. Autoritats de protecció civil

1. Són autoritats de protecció civil:

a) El conseller o la consellera del departament compe-
tent en matèria de protecció civil, en l’àmbit de Catalu-
nya, que pot delegar funcions determinades d’autoritat 
de protecció civil en la persona titular de la unitat direc-
tiva competent en aquesta matèria. També pot delegar 
funcions directives en els delegats o delegades territori-
als del Govern, en els directors o directores territorials 
del seu Departament, en els alcaldes o les alcaldesses i 
en el Síndic d’Aran.

b) El Síndic d’Aran, en l’àmbit de la Val d’Aran.

c) L’alcalde o l’alcaldessa, en l’àmbit municipal, que pot 
delegar o encomanar a les persones membres electes del 
seu ajuntament funcions de direcció del pla municipal 
de protecció civil.

2. Les autoritats de protecció civil ostenten la direcció 
dels plans dels respectius àmbits territorials, sense per-
judici de les delegacions previstes per aquesta Llei. En 
tot cas poden delegar funcions tècniques de direcció 
operativa en la persona o en les persones previstes en 
el pla corresponent.

Article 42. Òrgans de protecció civil de la 
Generalitat

1. Exerceixen les competències i les responsabilitats del 
Govern i de l’Administració de la Generalitat en matèria 
de protecció civil els òrgans següents:

a) El Govern.

b) El conseller o la consellera del departament compe-
tent en matèria de protecció civil.

c) La unitat directiva responsable de la protecció civil.

d) Les delegacions territorials del Govern.

e) Els serveis territorials del departament competent en 
protecció civil.

2. Per al desenvolupament de les competències cal 
comptar amb:

a) La Comissió de protecció civil de Catalunya i les 
comissions de protecció civil locals.

b) El Centre de coordinació operativa de Catalunya 
(CECAT).

c) El centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 de Catalunya.

d) Els altres òrgans que determini l’organització inter-
na del Departament competent en matèria de protecció 
civil.

Article 43. Atribucions del Govern

1. El Govern de la Generalitat és l’òrgan col·legiat su-
perior de direcció i coordinació de protecció civil de 
Catalunya.

cions i els serveis locals de protecció civil en el seu 
àmbit territorial.

e) Vetllar per la prestació efectiva en tot l’àmbit de la 
comarca dels serveis municipals obligatoris de protec-
ció civil.

f) Les funcions necessàries per prestar adequadament 
els serveis obligatoris definits per l’apartat següent i les 
altres que els atribueixin les lleis.

3. En qualsevol cas, els consells comarcals han de pres-
tar els serveis següents de protecció civil:

a) Elaborar, consultar als seus ajuntaments i aprovar 
un Pla comarcal d’assistència i suport als municipis en 
matèria de protecció civil. Aquest pla, que ha de ser 
homologat per la Comissió de protecció civil de Ca-
talunya, definirà el contingut i els objectius bàsics de 
l’activitat comarcal en aquesta matèria, en exercici de 
les competències atribuïdes per l’apartat anterior.

b) Disposar del personal qualificat i dels recursos i 
mitjans de protecció civil que, segons les previsions de 
l’Annex I i les recomanacions de la Comissió de Pro-
tecció civil de Catalunya, es determinin pel Pla previst 
al paràgraf anterior i posar-los al servei dels municipis 
de la comarca.

c) Garantir l’accés als serveis obligatoris de protecció 
civil definits per l’article 38.3 a tots els municipis de la 
comarca que en deleguin formalment la prestació, sense 
perjudici de les funcions d’autoritat que corresponen als 
alcaldes i a les alcaldesses.

4. Els consells comarcals que directament prestin els 
serveis de protecció civil establerts als apartats ante-
riors per delegació dels municipis tenen dret a rebre les 
aportacions econòmiques que s’estableixin amb càrrec 
al Fons de Protecció Civil regulat per l’article 124.

Article 40. Competències del Conselh Generau 
d’Aran

1. El Conselh Generau d’Aran participa en l’exercici de 
les funcions executives en matèria de protecció civil i 
exerceix les competències sobre aquesta matèria que li 
atribueix la seva legislació específica, les que li delegui 
el Govern i l’Administració de la Generalitat i les demés 
funcions que acordi amb aquesta mitjançant conveni o 
altres instruments de col·laboració.

2. En qualsevol cas, el Conselh Gerenau d’Aran pot 
exercir, per al conjunt del seu àmbit territorial i en tot 
allò que transcendeix l’àmbit municipal d’interessos, els 
mateixos tipus de competències que aquesta Llei atribu-
eix als municipis, incloses les que comporten exercici 
d’autoritat, sense perjudici de les dels ajuntaments dins 
del seu àmbit territorial.

3. El Conselh Generau d’Aran té dret a rebre les aporta-
cions econòmiques que s’estableixin amb càrrec al Fons 
de Protecció Civil regulat per l’article 124.
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recursos afectes al pla activat i de les actuacions que es 
facin com a conseqüència d’aquesta activació.

j) Presidir la Comissió de protecció civil de Catalunya 
i la Comissió de coordinació de la protecció civil local.

k) Exercir la direcció superior del Centre de coordinació 
operativa de Catalunya i del Centre d’atenció i gestió de 
trucades 112.

l) Requerir a les altres administracions, a les entitats 
privades i als i a les particulars la col·laboració neces-
sària per al compliment de les obligacions establertes 
per aquesta Llei.

m) La coordinació, les relacions i la participació en ma-
tèria de protecció civil amb altres autoritats autònomes, 
amb les autoritats de l’Estat i en instàncies internacio-
nals.

n) L’aprovació del Pla i del Dispositiu d’Informació i 
Comunicació de la protecció civil.

o) Impulsar les facultats d’inspecció establertes pels 
articles 125 a 128.

p) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

q) Establir els criteris en matèria de protecció civil en 
relació amb la gestionabilitat de risc per a l’establiment 
de les obres i activitats previstes a l’Annex II.

r) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació 
vigent.

3. El conseller o la consellera competent en matèria 
de protecció civil pot delegar les seves funcions, llevat 
de les establertes pels apartats a), b), c), d), e), g) i n). 
Les competències establertes per l’apartat 2, f) i h) són 
delegables en els termes indicats per l’article 41.

Article 45. Atribucions de la unitat directiva 
competent en matèria de protecció civil

1. La unitat directiva competent en matèria de protecció 
civil és l’òrgan directiu responsable de la direcció, la 
vigilància, la supervisió i la coordinació dels òrgans de 
rang igual o inferior al seu i dels serveis de protecció 
civil de la Generalitat i dels serveis, mitjans i recursos 
afectats als plans de protecció civil d’àmbit supraco-
marcal, sense perjudici de les atribucions del Govern i 
del conseller o consellera competent, segons el previst 
pels articles 43 i 44.

2. Corresponen a la unitat directiva competent en matè-
ria de protecció civil les funcions següents:

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del conseller o de 
la consellera competent en matèria de protecció civil 
els instruments previstos per l’apartat 2.b), c), d), e), f) 
i g) de l’article 44.

b) Donar suport i col·laborar amb el conseller o la con-
sellera competent en matèria de protecció civil en l’exer-
cici de les funcions previstes per l’apartat 2. f), h), k), 
l) i m) de l’article 44.

c) Dirigir el Centre de coordinació operativa de Cata-
lunya.

2. Correspon al Govern:

a) Aprovar els reglaments de desenvolupament i execu-
ció d’aquesta Llei i els altres que procedeixin en exer-
cici de les competències de la Generalitat en matèria 
de protecció civil.

b) Aprovar el Reglament de la Comissió de protecció 
civil de Catalunya.

c) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya (PRO-
CICAT), els plans d’actuació del PROCICAT, els plans 
directors i els plans especials.

d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

Article 44. Atribucions del conseller o de la 
consellera del departament competent en ma-
tèria de protecció civil

1. El conseller o la consellera del departament compe-
tent en matèria de protecció civil és l’autoritat superior 
de protecció civil de Catalunya, sense perjudici de les 
funcions de direcció i coordinació que corresponen al 
Govern.

2. Corresponen al conseller o la consellera del departa-
ment competent en matèria de protecció civil les fun-
cions següents:

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Govern els ins-
truments previstos pels epígrafs a), b) i c) de l’apartat 2 
de l’article anterior.

b) Desenvolupar les normes i disposicions que en ma-
tèria de protecció civil dicti el Govern.

c) Desenvolupar, complementar i, si s’escau, proposar 
actualitzar els plans de protecció civil aprovats pel Go-
vern, d’acord amb el previst pels mateixos.

d) Aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya.

e) Elaborar i mantenir el Catàleg de recursos i serveis 
mobilitzables per a la protecció civil de Catalunya.

f) Aprovar la Carta dels serveis de protecció civil i, en 
tant que responsable màxim de la gestió de la qualitat 
d’aquests serveis, vetllar pel manteniment i per la millo-
ra continus de la qualitat de la protecció civil.

g) Declarar l’activació dels plans de protecció civil 
d’àmbit de Catalunya, així com la posada en funcio-
nament de la resta de fases preventives contemplades 
en els mateixos i, si s’escau i subsidiàriament, les ma-
teixes funcions en relació amb els plans d’emergència 
municipal i els d’autoprotecció. Així mateix, també li 
correspon declarar la desactivació o la finalització de les 
fases preventives que no impliquen activació dels plans 
de protecció civil d’àmbit de Catalunya, i comunicar als 
afectats aquesta situació.

h) Elevar al Govern l’informe sobre l’aplicació dels 
plans de protecció civil.

i) Exercir la direcció i el comandament superiors i la 
coordinació i la inspecció de tots els serveis, mitjans i 
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territorials o en grups de treball, segons determini el 
Reglament d’organització interna i de funcionament 
que pot aprovar ella mateixa amb el vot favorable de la 
majoria absoluta de les seves persones membres.

Article 48. Atribucions de la Comissió de protec-
ció civil de Catalunya

Són funcions de la Comissió de protecció civil de Ca-
talunya:

a) Emetre informes preceptius previs sobre les normes 
tècniques i les disposicions legals i reglamentàries re-
lacionades amb la protecció civil que es dictin a Cata-
lunya.

b) Participar en la coordinació de les actuacions dels 
òrgans que exerceixen competències en matèria de pro-
tecció civil.

c) Homologar els plans de protecció civil d’àmbit mu-
nicipal i supramunicipal i els d’autoprotecció que s’es-
tableixi reglamentàriament.

d) Ser informada del funcionament material dels plans 
i de les actuacions de resposta, avaluar-ne els resultats i 
formular les propostes adequades per a la seva millora.

e) Verificar el funcionament dels plans de protecció civil 
després de produir-se incidències de rellevància, sobre 
la base de l’informe emès per l’òrgan corresponent del 
Departament competent en matèria de protecció civil.

f) Proposar els serveis personals i materials mínims 
de què hauran de disposar els municipis en matèria de 
protecció civil.

g) Fer estudis, informes i propostes en matèria de pro-
tecció civil.

h) Informar els plans d’emergència de la Generalitat, 
prèviament a la tramitació d’aquests al Govern per pro-
cedir a la seva aprovació.

i) Les altres que li atribueixi la normativa vigent.

Article 49. El Centre de coordinació operativa 
de Catalunya

1. El Centre de coordinació operativa de Catalunya 
(CECAT) és el centre superior de coordinació i infor-
mació de l’estructura de protecció civil de Catalunya. 
És un òrgan administratiu adscrit al departament com-
petent en matèria de protecció civil, amb l’estructura 
i el funcionament que es determinaran reglamentà-
riament.

2. El CECAT és atès pel personal previst a l’article 60.

3. Formen part, amb caràcter permanent, de la sala de 
guàrdia del CECAT les persones membres en represen-
tació dels principals grups d’actuació, entre els quals hi 
ha d’haver en tot cas representants dels serveis i cossos 
referents definits per l’article 57.3, els quals constitui-
ran un grup d’avaluació de les situacions de risc que es 
puguin detectar.

4. Participen també en el CECAT i tenen accés a les 
seves dades persones degudament qualificades dels de-
partaments, organismes, empreses i serveis, tant públics 

d) Articular les relacions entre el departament compe-
tent en matèria de seguretat pública i els departaments 
competències en matèria d’intervenció d’una emergèn-
cia amb el Centre d’atenció i gestió de trucades d’ur-
gència 112 Catalunya, als efectes de garantir la seva 
coordinació operativa amb el CECAT, i fer seguiment, 
control i avaluació de les seves activitats.

e) Dirigir i gestionar els recursos humans i materials i 
les estructures organitzatives de la Generalitat destinats 
a la protecció civil, sens perjudici de les competències 
d’altres òrgans competents en la matèria.

f) Confegir i aplicar un pla de gestió de la qualitat dels 
serveis de protecció civil.

g) La coordinació ordinària dels òrgans i serveis de pro-
tecció civil de Catalunya.

h) Ordenar l’exercici de les facultats d’inspecció esta-
blertes pels articles 125 a 128.

i) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

j) Exercir les competències que li delegui el conseller o 
la consellera competent en matèria de protecció civil.

k) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació 
vigent.

3. La unitat directiva competent en matèria de protecció 
civil pot delegar en altres òrgans del seu departament, 
en els òrgans territorials previstos per l’article següent 
o en les administracions locals funcions previstes en 
els apartats 1 i 2.d), e), f) i i) d’aquest mateix article.

Article 46. Atribucions dels òrgans territorials

Les delegacions territorials del Govern i els serveis ter-
ritorials del departament competent en protecció civil 
exerceixen les funcions que els atribueixen els regla-
ments d’organització interna de la Generalitat i les que 
els encomanin o deleguin el conseller o la consellera. 
La persona titular de la unitat directiva competent en 
matèria de protecció civil.

Article 47. La Comissió de protecció civil de 
Catalunya

1. La Comissió de protecció civil de Catalunya és l’òr-
gan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coor-
dinador i homologador superior en aquesta matèria a 
Catalunya.

2. La Comissió de protecció civil de Catalunya és presi-
dida pel conseller o la consellera del departament com-
petent en matèria de protecció civil i s’integra orgàni-
cament i funcionalment en aquest mateix departament, 
sense perjudici de l’autonomia de funcionament que li 
reconeix aquesta Llei.

3. Integren la Comissió de Protecció civil de Catalunya, 
en els termes que es determinaran reglamentàriament, 
les persones que representin les diverses administraci-
ons i serveis vinculats al sistema de protecció civil de 
Catalunya.

4. La Comissió de Protecció civil de Catalunya pot fun-
cionar en ple, en comissions sectorials, en comissions 
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e) Pot requerir la participació de qualsevol organisme 
o servei de la Generalitat o de les altres administraci-
ons públiques previstos en els plans de protecció civil, 
i aquestes l’han d’atendre amb la major celeritat.

f) Pot requerir informació sobre la disponibilitat de re-
cursos per a emergències als diversos Departaments de 
la Generalitat, als ens locals i a la resta d’administraci-
ons, així com també a empreses i particulars.

g) Ha de disposar dels recursos personals i del personal 
dels grups referents previstos en aquesta llei de forma 
proporcional a l’emergència i de la seva evolució real 
o possible.

Article 51. Atribucions del Centre d’atenció  
i gestió de trucades d’urgència 112 de Catalunya

1. El Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 
de Catalunya exerceix les funcions previstes per la seva 
normativa específica, d’acord amb el marc organitzatiu 
i de funcionament establert per aquesta.

2. El Centre es relaciona amb el departament de la Ge-
neralitat competent en matèria de seguretat pública a 
través de la unitat directiva competent en matèria de 
protecció civil. En conseqüència:

a) El Centre ha d’exercir les seves activitats de confor-
mitat amb les potestats de direcció política d’aquesta 
unitat directiva, als efectes de garantir la seva coordina-
ció operativa amb el CECAT i, per tant, estar al servei 
de la superior gestió i coordinació de les emergències 
que exerceix el CECAT.

b) Li corresponen a aquesta unitat directiva la prepara-
ció del Contracte programa regulat per l’article 10 de la 
Llei 9/2007, de 30 de juliol, reguladora del Centre, i les 
funcions de seguiment, control i avaluació de l’activitat 
d’aquest.

Article 52. Atribucions de la resta de departa-
ments i organismes de l’Administració la Gene-
ralitat

1. La protecció civil incumbeix a tots els departaments 
i organismes de l’Administració de la Generalitat, els 
quals han de tenir-ne en compte les necessitats en llur 
àmbit sectorial d’actuació.

2. En especial, i respecte a llur àmbit de competències, 
correspon als diferents departaments i organismes de 
la Generalitat:

a) Incorporar sistemàticament en l’exercici de les se-
ves competències les funcions de previsió, avaluació 
i prevenció dels riscos, en coordinació amb els òrgans 
competents de protecció civil, de manera que la seva 
actuació sigui orientada amb caràcter general a la re-
ducció del risc, especialment quan afecta els usos del 
sòl i les activitats humanes i socials.

b) Participar en l’elaboració del Mapa de protecció civil 
de Catalunya.

c) Participar en l’elaboració dels plans de protecció ci-
vil, integrar-hi els recursos i els serveis propis i formar 
part del consell assessor corresponent, en el cas que els 
mateixos plans ho estableixin.

com privats, que poden exercir un paper rellevant, o 
tenir informació de gran importància, per a la prevenció 
i gestió de riscos i per a l’actuació en cas d’emergència, 
en els termes que es determinaran reglamentàriament. 
En qualsevol cas, el CECAT ha de donar cabuda, de 
forma coordinada i en règim de cooperació recíproca, a 
totes les autoritats, serveis i administracions implicades 
davant d’una emergència.

Article 50. Atribucions del CECAT

1. Són funcions del CECAT:

a) Exerceix les funcions de coordinació dels serveis i 
recursos destinats a la prevenció i resolució de l’emer-
gència en l’àmbit de la protecció civil.

b) Estar en contacte permanent amb els centres d’emer-
gència definits en els plans de protecció civil, acords i 
convenis. I, si cal per raó de l’emergència, coordinar les 
actuacions entre les diferents sales i mantenir el contac-
te amb el Centre de Coordinació Avançada.

c) Recollir la informació relacionada amb situacions de 
risc potencial o real, valorar-la, analitzar-la, i transme-
tre-la als grups actuants i a les entitats que gestionen 
l’emergència i als dispositius d’informació i comuni-
cació.

d) Proposar l’activació i la desactivació dels plans de 
protecció civil i dels òrgans previstos en els mateixos.

e) En situacions de risc greu i d’emergència declarada, 
establir i executar les respostes adequades d’acord amb 
els protocols d’actuació.

f) Controlar i vigilar els sinistres i els riscos significa-
tius que poden derivar en una situació d’emergència i 
avaluar-ne les conseqüències.

g) Mobilitzar, per raó de l’emergència i a través de l’au-
toritat de protecció civil de la Generalitat de Catalunya, 
qualsevol recurs que sigui necessari, tan públic com 
privat.

h) Gestionar els sistemes associats a la xarxa d’alarmes 
i comunicacions de protecció civil.

i) Participar en la difusió d’informació sobre previsió i 
prevenció, elaborada pels organismes competents.

j) Les altres que es determinin reglamentàriament.

2. Per tal de poder exercir adequadament les seves fun-
cions, el CECAT:

a) Ha de tenir, puntualment i en tot moment, coneixe-
ment de la situació dels mitjans dels diferents operatius 
previstos en els plans de protecció civil.

b) Ha d’estar informat en tot moment dels serveis dels 
diferents grups actuants previstos en els plans de pro-
tecció civil.

c) Ha de disposar dels plans d’actuació vigents dels 
grups operatius.

d) Ha de disposar en temps real de tota la informació 
que tinguin els centres d’emergència previstos en els 
plans de protecció civil.
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seller o de la consellera del departament competent en 
matèria de protecció civil en el cas d’activació d’un pla 
de la Generalitat.

2. Correspon a l’alcalde o alcaldessa:

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del ple municipal 
l’aprovació dels instruments i de les resolucions indica-
des per l’apartat 1 de l’article 53.

b) Elaborar i mantenir el Catàleg de recursos i serveis 
mobilitzables per a la protecció civil en el municipi.

c) Declarar l’activació dels plans de protecció civil 
d’àmbit municipal davant de qualsevol situació de risc 
greu col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública 
que ho requereixi i, subsidiàriament, dels plans d’au-
toprotecció, declarar-ne la desactivació si l’evolució de 
la situació ho permet i comunicar al CECAT aquestes 
declaracions. Declarar la situació d’emergència i adop-
tar les mesures previstes per l’article 38.8.

d) Exercir la direcció i el comandament superiors i la 
coordinació i la inspecció de tots els serveis i els recur-
sos afectes al pla municipal activat i de les actuacions 
que es facin, sense perjudici de les funcions que cor-
responen al conseller o a la consellera del departament 
competent en matèria de protecció civil en el cas d’ac-
tivació d’un pla de la Generalitat.

e) Presidir la Comissió municipal de protecció civil.

f) Exercir la direcció superior del Centre de coordinació 
operativa local.

g) Requerir a les entitats privades i als i les particulars 
la col·laboració necessària per complir les obligacions 
establertes per aquesta Llei.

h) Ordenar l’exercici de les facultats d’inspecció regu-
lades pels articles 125 a 128, dins l’àmbit de les seves 
competències.

i) Exercir la potestat sancionadora, en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

j) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la 
legislació vigent o que li puguin delegar.

3. L’alcalde o l’alcaldessa pot delegar les seves funcions, 
llevat les establertes per l’apartat 2.a), c), e) i i), en les 
altres persones membres electes o directives de l’ajun-
tament, sense perjudici de les delegacions previstes per 
l’article 41.2.

Article 55. Les Comissions locals de protecció 
civil

1. Els municipis de més de 20.000 habitants i els altres 
que així es determini en aplicació de l’article 38.4 han 
de crear i tenir en funcionament una Comissió muni-
cipal de protecció civil, presidida per l’alcalde o l’al-
caldessa i integrada per representants de l’ajuntament 
i de les altres administracions que disposen de serveis 
afectes als plans municipals; per una persona en re-
presentació dels serveis territorials de protecció civil 
de la Generalitat; per representants de les entitats col-
laboradores en funcions de protecció civil i de l’associ-
ació de voluntariat, en l’àmbit municipal, si n’hi ha; pels 
directors o les directores dels plans d’autoprotecció de 

d) Potenciar els serveis i les infraestructures de la seva 
responsabilitat que siguin necessaris per millorar l’ope-
rativitat dels plans de protecció civil.

e) Identificar, en l’àmbit de les seves competències, els 
serveis bàsics essencials i les infraestructures crítiques 
que han de ser objecte de la protecció civil.

f) Fer els treballs de rehabilitació que els són propis i 
impulsar, dins llur àmbit competencial, els que corres-
ponguin a altres administracions públiques o al sector 
privat.

3. Les unitats directives dels departaments i els orga-
nismes i empreses de la Generalitat amb funcions re-
lacionades amb les activitats indicades per l’article 76 
han de disposar d’una anàlisi de risc d’aquesta activitat 
i adoptar les mesures d’autoprotecció que es determinen 
reglamentàriament.

4. Els departaments i organismes competents en matèria 
de meteorologia, geologia, aigües, medi natural, qualitat 
ambiental, residus, seguretat industrial, salut pública, 
serveis socials, radiològica, energia i els demés que s’es-
tableixi reglamentàriament han d’assegurar una dispo-
nibilitat continuada als efectes de la seva participació 
en l’avaluació i seguiment dels riscos de protecció civil.

5. El Govern pot crear, a proposta de la persona titu-
lar del departament competent en matèria de protecció 
civil, els òrgans i establir els instruments adequats per 
assegurar la coordinació dels diversos departaments i 
organismes afectats en matèria de protecció civil.

Article 53. Atribucions dels plens dels ens locals

1. Correspon als plens dels ajuntaments:

a) Aprovar els plans de protecció civil d’àmbit muni-
cipal.

b) Crear la Comissió municipal de protecció civil i apro-
var-ne el reglament.

c) Aprovar el Conveni amb la respectiva associació de 
voluntariat de protecció civil, que determinarà les fun-
cions que haurà de desenvolupar aquesta entitat en la 
protecció civil del municipi.

d) Crear i definir l’estructura i la normativa de funcio-
nament del Centre municipal de coordinació operativa.

e) Adoptar les disposicions que assegurin la coherència 
de l’activitat municipal amb les polítiques de protecció 
civil, especialment les preventives.

f) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

2. Correspon als plens dels consells comarcals:

a) L’aprovació del Pla comarcal d’assistència i suport als 
municipis en matèria de protecció civil.

b) Les previstes pels epígrafs c), e) i f) de l’apartat an-
terior, en el seu àmbit.

Article 54. Atribucions dels alcaldes i de les 
alcaldesses

1. L’alcalde o alcaldessa és l’autoritat local superior de 
protecció civil, sense perjudici de les funcions del con-
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2. Els serveis que integren la protecció civil han d’estar 
connectats permanentment amb sistemes de comuni-
cació automàtics compatibles i en tot moment han de 
tenir una disponibilitat d’actuació immediata, actuen 
d’acord amb les previsions dels plans de protecció civil 
o d’autoprotecció als quals estan vinculats i en tot cas 
sota les facultats de direcció i de coordinació de les 
autoritats de protecció civil.

3. En l’àmbit dels diversos serveis que integren la pro-
tecció civil, tenen la condició de serveis o cossos refe-
rents, en els que se sustenta la intervenció de la protec-
ció civil i són per tant part necessària del sistema de 
protecció civil i tenen, en conseqüència, la capacitat de 
prendre les decisions en els centres i grups d’actuació 
en els que participen:

a) En els centres de comandament avançat, el personal 
especialitzat de protecció civil de la Generalitat.

b) En els grups d’ordre, la policia de la Generalitat - 
mossos d’esquadra.

c) En els grups d’intervenció, els Bombers de la Ge-
neralitat, si el pla de protecció civil activat no disposa 
altrament.

d) En els grups logístics, el personal especialitzat de 
protecció civil de la Generalitat.

e) En els grups sanitaris, el Servei d’emergències mè-
diques.

g) El Cos d’Agents Rurals com a referent en les actuaci-
ons que incideixen en el medi ambient i la biodiversitat.

Article 58. Serveis públics de protecció civil

Constitueixen els serveis públics de protecció civil, en la 
mesura que exerceixen funcions establertes per aquesta 
Llei:

a) El Cos de Bombers de la Generalitat i els dels ajun-
taments.

b) El Cos de la policia de la Generalitat - mossos d’es-
quadra, el Cos d’Agents Rurals, les policies locals, la 
Policia portuària i els demés cossos, forces i efectius de 
seguretat pública.

c) El Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 Catalunya.

d) Els serveis d’emergències mèdiques.

e) Els serveis de la xarxa pública de serveis socials de 
la Generalitat i dels ens locals, inclosos els concertats.

f) Els serveis o organismes de la Generalitat competents 
en matèria de meteorologia, geologia, aigua, residus, 
qualitat ambiental i radiològic.

g) La Xarxa de Radiocomunicacions d’Emegències i 
Seguretat de Catalunya.

h) Els cossos, forces, serveis i efectius de seguretat, 
protecció i salvament que depenen de l’Administració 
General de l’Estat radicats a Catalunya.

i) Els efectius de seguretat, protecció i salvament de 
l’Administració General de l’Estat o d’administracions 
o entitats públiques d’altres països o de caràcter interna-

les empreses i dels centres del municipi que hi siguin 
convocats o convocades, i pel personal especialitzat en 
protecció civil que la presidència consideri necessari. 
Per a la resta de municipis, aquesta Comissió és dele-
gable. Aquesta Comissió s’ha de reunir, almenys, un 
cop a l’any.

2. La Comissió municipal de protecció civil té caràcter 
consultiu, deliberant i coordinador i exerceix les fun-
cions que li atribueixen les lleis, els reglaments i les 
ordenances municipals, entre d’altres l’homologació 
dels plans d’autoprotecció de les activitats determina-
des reglamentàriament com activitats d’interès per la 
protecció civil local.

3. Els consells comarcals poden crear una Comissió 
comarcal de protecció civil, si així ho preveu el Pla 
comarcal d’assistència i suport als municipis en matèria 
de protecció civil, amb la composició i funcions que 
aquest determini.

Article 56. Els centres locals de coordinació 
operativa

1. Els ajuntaments dels municipis de més de 20.000 ha-
bitants i els altres que així es determini en aplicació de 
l’article 38.4 han de crear i mantenir el respectiu Centre 
local de coordinació operativa, de conformitat amb el 
que s’estableixi reglamentàriament, i que en qualsevol 
cas haurà d’actuar en coordinació amb el CECAT. Per a 
la resta d’ajuntaments, aquest Centre és opcional.

2. Els consells comarcals poden crear el seu centre de 
coordinació operativa, si així ho preveu el Pla comarcal 
d’assistència i suport als municipis en matèria de pro-
tecció civil, amb la composició i funcions que aquest 
determini.

Capítol 4. Els serveis de protecció civil

Article 57. Els serveis que integren la protecció 
civil

1. Els serveis que integren la protecció civil són consti-
tuïts pel conjunt de mitjans humans i materials destinats 
a les tasques de previsió, prevenció, planificació, forma-
ció, informació, vigilància, coordinació, intervenció i 
recuperació previstes per aquesta Llei amb la finalitat 
de prevenir i gestionar els riscos col·lectius i evitar i 
combatre les situacions de catàstrofe o calamitat pú-
blica. Poden ser:

a) Els serveis públics de protecció civil definits per 
l’article 58, que són els que tenen la responsabilitat de 
garantir l’exercici i la prestació efectiva de les funcions 
i activitats previstes per l’article 22. Les persones mem-
bres dels serveis públics de protecció civil que tenen la 
condició d’autoritat o de funcionari o funcionària os-
tenten la potestat d’exercir les funcions que comportin 
l’exercici d’autoritat.

b) Els serveis privats de protecció civil definits per l’ar-
ticle 59, que exerceixen funcions de col·laboració en la 
protecció civil.

c) Els serveis competents en matèria de Salut Pública.
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recursos i serveis propis d’autoprotecció de les empre-
ses, les entitats, els centres i les instal·lacions dotats de 
plans d’autoprotecció, es consideren, a tots els efectes, 
serveis col·laboradors en la protecció civil.

2. Els recursos i els serveis indicats en l’apartat ante-
rior poden ser afectats als plans de protecció civil de 
les diverses administracions i mobilitzats en el cas que 
s’activin, sempre que no vagin en detriment del pla d’au-
toprotecció al qual estiguin adscrits. En aquest supòsit, 
actuen sota l’autoritat i la direcció superior del director 
o directora del pla activat, garantint en qualsevol cas 
que quedi un mínim de mitjans i de personal d’inter-
venció a l’empresa, entitat, centre o instal·lació a la que 
protegeixen. Aquesta mobilització de recursos es farà 
de conformitat amb les compensacions i cobertures que 
s’estableixin reglamentàriament.

Article 62. El voluntariat del servei de protec-
ció civil

1. La ciutadania pot col·laborar regularment de manera 
voluntària i desinteressada en les funcions de protec-
ció civil per mitjà de les associacions de voluntariat 
del servei de protecció civil establertes per l’article 63, 
sense perjudici i amb independència del dret i el deure 
de col·laboració a què es refereixen els articles 25 i 27.

2. La col·laboració dels voluntaris i les voluntàries de 
protecció civil ha de tenir per objecte activitats pròpies 
d’aquest servei, singularment les següents:

a) Activitats de prevenció, planificació, simulacres i 
alarmes.

b) Formació sobre els riscos adreçada a les escoles, a 
la població en general i a les persones especialment 
exposades als mateixos.

c) Informació sobre riscos i sobre mesures que cal adop-
tar per combatre’ls.

d) Suport a les següents funcions operatives dels serveis 
de protecció civil en cas d’emergències: logística, aten-
ció a les persones evacuades i informació.

3. En qualsevol cas, els voluntaris i les voluntàries del 
servei de protecció civil i les seves associacions actu-
aran d’acord amb les funcions que els assignin i les 
instruccions que els donin la direcció dels plans de 
protecció civil i les autoritats, els òrgans i els serveis 
públics de protecció civil competents, amb els qui resten 
vinculats funcionalment i orgànicament, en els termes 
que fixaran els reglaments, les ordenances locals i els 
plans de protecció civil.

4. Els voluntaris i les voluntàries en el servei de pro-
tecció civil només podran donar suport als grups ope-
ratius més enllà de les estrictament específiques del 
servei de protecció civil a partir de les seves necessi-
tats i procediments i sempre que es tracti d’activitats 
de suport per a les quals els voluntaris i les voluntàries 
que hi participen tenen la preparació adequada segons 
el que estableixin els operatius professionals i només si 
hi actuen a requeriment i a les ordres directes d’un dels 
serveis o cossos referents de l’article 57.3. A tal efecte, 
els organismes referents establerts a l’esmentat article 
per a les actuacions d’intervenció, ordre i sanitàries 

cional, quan són destinats puntualment a Catalunya per 
fer front a emergències produïdes en aquesta Comunitat.

j) Els serveis, organismes, entitats i empreses públiques 
responsables de l’explotació i gestió dels serveis i infra-
estructures de transports i comunicacions i de distribu-
ció i subministrament d’aigua i energia i, en general, 
els empleats i les empleades i els mitjans materials del 
sector públic afectats a plans de protecció civil o a plans 
d’autoprotecció.

Article 59. Serveis privats de protecció civil

Formen part dels serveis privats de protecció civil:

a) Els bombers i altres serveis de vigilància i protecció 
de les empreses i entitats privades i els demés mitjans 
humans i materials afectats als plans d’autoprotecció 
de les mateixes.

b) Les associacions de voluntaris i voluntàries del servei 
de protecció civil.

c) Les empreses i serveis privats d’explotació i gestió 
dels serveis i infraestructures de transports i comu-
nicacions i de distribució i subministrament d’aigua i 
energia i, en general, els empleats i les empleades i els 
mitjans materials del sector privat afectats a plans de 
protecció civil o a plans d’autoprotecció.

d) Creu Roja, agrupacions de defensa forestal i altres 
organitzacions i associacions de caràcter col·laborador 
que estiguin vinculades als plans de protecció civil.

Article 60. Personal funcionari al servei dels 
òrgans de protecció civil

1. Es reconeix la condició d’autoritat al personal funcio-
nari al servei dels òrgans de protecció civil en l’exercici 
d’aquestes funcions. Els fets que es facin constar pel 
personal inspector a les corresponents actes d’inspec-
ció tenen valor probatori d’acord amb el que estableix 
la legislació del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

2. Els règims de dedicació, disponibilitat i horari de 
treball del personal dels serveis de protecció civil són 
especials, amb la finalitat de garantir el funcionament 
permanent d’aquests les vint-i-quatre hores del dia, tots 
els dies de l’any.

3. Les bases de les convocatòries de provisió de llocs de 
treball, quan així s’estableixi en les relacions de llocs 
de treball, podran exigir la superació de cursos d’espe-
cialització impartits per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, que siguin adequats a les funcions prò-
pies dels llocs de treball, com a requisit per a poder-hi 
participar.

4. El personal dels serveis de protecció civil haurà de 
dir uniforme. Les característiques d’aquest uniforme i 
d’altres elements identificadors es desenvoluparan mit-
jançant reglament.

Article 61. Els serveis privats d’autoprotecció

1. Dins els serveis privats de protecció civil, els serveis 
de vigilància, protecció i lluita contra incendis de les 
empreses, públiques o privades, i també el conjunt de 
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Article 64. L’estatut del voluntariat de protec-
ció civil

1. Les persones membres de les associacions de volun-
tariat del servei de protecció civil inscrites en el registre 
establert per l’article 63.5 tenen dret a:

a) Portar el nom de «voluntaris i voluntàries del servei 
de protecció civil» del municipi o de la comarca cor-
responent o, si s’escau, de la Generalitat de Catalunya.

b) Portar, si participen en exercicis, simulacres i emer-
gències, les insígnies que el Govern determinarà regla-
mentàriament.

c) Rebre els reconeixements, les mencions i les recom-
penses honorífiques que s’estableixin per reglament.

d) Estar coberts en l’exercici de les seves funcions de 
voluntariat, fins i tot si les exerceixen a fora del seu àm-
bit territorial, per una pòlissa d’assegurança que ha de 
subscriure l’administració que reconegui la respectiva 
associació.

2. Les persones membres de les associacions de volun-
tariat del servei de protecció civil tenen l’obligació de:

a) Participar en les activitats de preparació i formació 
a les quals siguin convocats pels òrgans rectors de l’as-
sociació i per les autoritats i òrgans de protecció civil.

b) Desenvolupar les tasques de suport als serveis de 
protecció civil que hagi assumit la seva associació.

c) Acudir a la crida de les autoritats de protecció civil 
en els casos d’activació de plans i de simulacres, presen-
tant-se amb la màxima urgència en el lloc indicat, llevat 
dels casos en què això els pugui ocasionar problemes de 
caràcter laboral o professional, degudament justificats.

d) Realitzar, en cas d’emergència, les actuacions que, 
d’acord amb les indicacions del pla, siguin ordenades 
pel director o la directora d’aquest o per la persona en 
qui aquests deleguin.

3. Reglamentàriament s’aprovarà l’Estatut del volunta-
riat de la protecció civil, que desenvoluparà els drets i 
deures, funcions i règim jurídic establerts per aquest 
article i els anteriors, i fixarà els principis i criteris d’ac-
tuació dels mateixos, que han de ser coherents amb el 
que estableix aquesta Llei.

Article 65. Qualificació tècnica i professional

Reglamentàriament es determinaran els requisits mí-
nims de qualificació i d’experiència professional que 
hauran de complir les persones responsables de la con-
fecció dels plans de protecció civil, singularment els 
d’autoprotecció, de la redacció d’informes o auditories 
d’especial significació i de les altres operacions de pro-
tecció civil que estableixin els esmentats reglaments.

establiran per reglament les actuacions de suport a 
les seves funcions que pot prestar el personal volun-
tari, les condicions d’execució, que sempre han d’estar 
recolzades per les necessitats i estructura d’un pla de 
protección civil, la formació per l’habilitació dels vo-
luntaris i de les voluntàries per l’exercici d’aquestes 
actuacions i el sistema de coordinació dels voluntaris 
i les voluntàries en el seu exercici. Hi constaran aque-
lles que han de ser sempre exercides sotes les directes 
ordres d’un comandament de l’operatiu professional i 
seguint els procediments establerts pels professionals 
en base al risc i de forma especial per zona calenta i 
d’acord amb la qualitat en la prestació del servei.

5. Les administracions competents en protecció civil 
promouran el voluntariat en el servei de protecció civil 
i especialment la vinculació de voluntaris o voluntàries 
amb qualificació professional als plans de protecció ci-
vil. La Generalitat oferirà als voluntaris i voluntàries del 
servei de protecció civil formació específica per exercir 
activitats determinades en aquest àmbit.

Article 63. Les associacions de voluntariat del 
servei de protecció civil

1. Són considerades associacions de voluntaris o vo-
luntàries del servei de protecció civil les constituïdes 
d’acord amb la legislació general d’associacions que 
tenen com a finalitat social la col·laboració desinteres-
sada en tasques de protecció civil, i són reconegudes per 
alguna de les administracions competents en aquesta 
matèria, d’acord amb el previst per aquest article.

2. Els plans de protecció civil municipals només poden 
reconèixer una associació de voluntariat del servei de 
protecció civil. A aquests efectes, correspon a l’ajunta-
ment determinar l’associació que ha de quedar vincula-
da funcionalment, mitjançant el corresponent conveni, 
al pla i a l’autoritat local de protecció civil.

3. Els consells comarcals poden reconèixer associa-
cions de voluntariat d’àmbit comarcal i promoure la 
seva vinculació als plans municipals de protecció civil 
respectius, bé en funcions d’assistència i suport de les 
associacions de voluntariat del servei de protecció civil 
municipals, o bé substituint aquestes, segons determinin 
els ajuntaments.

4. El departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria de protecció civil pot reconèixer 
una o més d’una associacions de voluntariat al servei de 
protecció civil d’àmbit supralocal, especialment si tenen 
per objecte donar-li suport en tasques altament qualifi-
cades o molt especialitzades. Les autoritats de protecció 
civil de la Generalitat també poden mobilitzar i requerir 
el suport de les associacions de voluntariat d’àmbit lo-
cal, si així ho preveu la seva planificació de protecció 
civil o ho requereixen una situació d’emergència.

5. Les associacions regulades per aquest article han de 
ser inscrites en un registre especial que ha de portar el 
departament competent en matèria de protecció civil, 
d’acord amb el que es determinarà reglamentàriament.
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c) L’elaboració dels plans de protecció civil i el Catàleg 
de recursos i serveis mobilitzables.

2. L’Administració de la Generalitat ha de prestar, si 
cal, auxili a l’exercici de les funcions locals d’interven-
ció per combatre emergències. L’auxili es canalitza per 
mitjà dels centres de coordinació operativa i es presta 
a requeriment del director o directora del pla activat o 
per iniciativa del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de protecció civil, i consisteix a 
fer disponibles els mitjans personals i tècnics i a prestar 
el suport logístic necessari.

3. L’Administració de la Generalitat ha de cooperar eco-
nòmicament amb els ajuntaments, especialment mitjan-
çant subvencions per a la confecció de plans municipals 
de protecció civil i per dotar-los dels mitjans i recursos 
necessaris per a la prestació dels seus serveis de caràcter 
obligatori.

4. La cooperació, assistència i auxili establerta per 
aquest article ha de tenir també la finalitat de promoure 
la qualitat dels serveis de protecció civil; amb aquesta 
finalitat es redactaran i difondran models de cartes de 
serveis, bones pràctiques i d’altres instruments de gestió 
de la qualitat.

Article 69. Audiència prèvia

1. Les actuacions d’una administració que poden 
afectar les competències d’una altra en matèria de 
protecció civil requereixen l’audiència prèvia de l’ad-
ministració afectada.

2. Si la naturalesa de l’actuació ho permet, l’audiència 
consisteix en la sol·licitud d’un informe o d’al·legacions 
prèvies, que no tenen valor vinculant llevat que la le-
gislació específica estableixi el contrari, sens perjudici 
de les que corresponen a la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya.

3. Aquest principi d’audiència s’ha d’aplicar especial-
ment en els procediments de formulació i aprovació dels 
instruments de planificació.

Article 70. Convenis

L’Administració de la Generalitat i les entitats locals, i 
aquestes entre si, poden establir convenis per col·laborar 
en les tasques de protecció civil en els terrenys tècnic, 
econòmic, administratiu i operatiu per mitjà d’actua-
cions i programes d’interès comú, especialment per 
fer estudis i activitats de formació, concretar formes 
i mecanismes d’assistència a la planificació, compartir 
informació i recursos humans i materials de protecció 
civil, realitzar obres i infraestructures previstes en els 
plans i rehabilitar serveis i infraestructures danyats per 
catàstrofes i calamitats.

Article 71. Delegació i encàrrec de competències 
entre administracions públiques

1. L’Administració de la Generalitat pot delegar en els 
ens locals interessats l’exercici de competències deter-
minades en matèria de protecció civil, tret de les previs-
tes per l’article 37.a) b) i f). També pot encarregar-los la 

Capítol 5. Les relacions entre les Administra-
cions, les autoritats, els òrgans i els serveis de 
protecció civil

Article 66. Deure de col·laboració

El sistema de protecció civil de Catalunya forma una 
estructura integrada, que es basa en el deure de totes les 
administracions públiques de col·laborar-hi, recíproca-
ment i amb lleialtat institucional, en l’exercici de llurs 
competències respectives.

Article 67. Intercanvi d’informació

1. Totes les administracions s’han de facilitar mútua-
ment la informació que requereixi l’exercici eficaç de 
les funcions respectives en matèria de protecció civil.

2. En especial, cada administració ha de comunicar a 
les altres administracions afectades per la seva activitat:

a) Els instruments de planificació que elabora.

b) Els estudis sobre recursos, serveis i tècniques de pre-
venció i intervenció que fa.

c) Les mesures de prevenció aplicades als elements vul-
nerables i a les activitats que generen risc.

d) Els programes i les actuacions que desenvolupa en 
aquesta matèria.

e) Les previsions i els fets i les incidències que coneix 
i que poden causar una situació de risc col·lectiu o 
d’emergència.

f) L’activació i la desactivació dels plans, així com les 
seves diferents fases.

g) Les actuacions dutes a terme en els casos d’emer-
gència.

Les administracions afectades poden sol·licitar la in-
formació prevista en aquest apartat o la seva ampliació.

3. Les administracions titulars de centres de coordina-
ció operativa o de bases de dades que continguin in-
formació rellevant per a la prevenció i gestió de riscos 
han d’oferir a les altres administracions afectades accés 
directe i en temps real a la informació de què disposin 
i que pugui ser del seu interès.

4. El departament competent en matèria de protecció 
civil ha de desenvolupar i difondre entre les altres ad-
ministracions públiques els programes informàtics i les 
xarxes de comunicacions que garanteixin la tramesa i 
l’accés immediats a la informació referida per aquest 
article.

Article 68. Assistència, auxili i cooperació

1. L’Administració de la Generalitat, els consells comar-
cals i els consells de vegueria han de prestar assistència 
tècnica en matèria de protecció civil als ajuntaments, 
especialment per a:

a) La formació del personal especialitzat de protecció 
civil.

b) La realització de campanyes informatives i de pre-
paració de la població.
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Article 73. La Comissió de coordinació de la pro-
tecció civil local

1. Es crea la Comissió de coordinació de la protecció 
civil local que és l’òrgan estable de col·laboració i par-
ticipació dels municipis i dels consells comarcals en 
l’exercici de les funcions de coordinació de la protecció 
civil local previstes per l’article 72.

2. La Comissió de coordinació de la protecció civil local 
és presidida pel conseller o la consellera del departa-
ment de la Generalitat competent en matèria de protec-
ció civil i integrada per representants de la Generalitat 
i dels ens locals de Catalunya que exerceixen compe-
tències atribuïdes per aquesta Llei. Reglamentàriament 
es determinarà la seva composició, de conformitat amb 
els criteris següents:

a) La representació dels ens locals ha de ser designada a 
proposta de les seves associacions representatives.

b) La representació dels ens locals ha de sumar com a 
mínim més de la meitat de les persones membres de la 
Comissió.

c) La Comissió ha de tenir dues vicepresidències, una 
d’elles a càrrec d’un o una representant dels ens locals.

3. Li correspon a la Comissió de coordinació de la pro-
tecció civil local:

a) Debatre i informar prèviament a la seva aprovació els 
instruments de coordinació de la protecció civil local 
establerts per l’article 72.

b) Fer el seguiment de les funcions de coordinació de 
la protecció civil local.

c) Debatre i proposar mesures per millorar el funcio-
nament dels serveis i les activitats de protecció civil 
dels ens locals i la seva coordinació amb els de la Ge-
neralitat.

Article 74. Substitució

1. Si, en els supòsits previstos per l’article 38.3 i 4, un 
municipi no fa l’actuació a què l’obliga la Llei, l’Ad-
ministració de la Generalitat pot substituir-lo, amb el 
requeriment previ del conseller o consellera competent 
en matèria de protecció civil i si l’ajuntament no porta a 
terme l’actuació requerida o no en justifica degudament 
la impossibilitat de compliment en el termini d’un mes, 
i després de què el conseller o la consellera competent 
en matèria de protecció civil en declari la seva manca de 
compliment. No cal deixar transcórrer el termini d’un 
mes des de la formulació del requeriment si l’actuació 
requerida és urgent i si, en el cas que no es faci, es po-
den posar en perill persones i béns o es pot agreujar la 
situació de risc.

2. La substitució consisteix en què l’actuació local és 
realitzada per l’òrgan o servei, del departament com-
petent en funció de l’actuació a realitzar, a càrrec del 
municipi que hi és obligat. El departament competent 
en matèria de protecció civil adreçarà escrit a l’òrgan 
afectat per realitzar l’actuació per substitució. En cas 
de discrepància de l’òrgan competent per dur a terme 
l’actuació en concret, serà necessari l’informe determi-
nant del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

gestió de determinades activitats i funcions de la seva 
competència.

2. Els ens locals poden encarregar-se entre si o a l’Ad-
ministració de la Generalitat la gestió de determinades 
activitats o funcions de la seva competència.

3. Els municipis poden delegar l’exercici de les com-
petències i la prestació dels serveis de protecció civil 
que els atribueix aquesta Llei al consell comarcal cor-
responent.

4. Les delegacions i els encàrrecs de gestió previstos en 
els apartats anteriors s’han d’efectuar de conformitat 
amb el règim jurídic establert per a les mateixes per la 
legislació de règim local i per la reguladora del règim 
jurídic bàsic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú. En qualsevol cas, han de 
ser acordades per ambdues parts, s’han de formalitzar 
per conveni i les delegacions només seran eficaces a 
partir de la seva publicació en el Diari o Butlletí oficial 
corresponent.

Article 72. Coordinació de la protecció civil dels 
ens locals

1. El Govern i l’Administració de la Generalitat poden 
coordinar les actuacions de protecció civil dels ens lo-
cals, mitjançant la determinació dels mitjans i dels sis-
temes de relació que fan possible l’acció conjunta de les 
autoritats, òrgans i serveis de protecció civil municipals 
i comarcals, a fi d’aconseguir la integració de les seves 
actuacions en el sistema de protecció civil establert per 
aquesta Llei. Aquesta coordinació es pot estendre, en 
tot cas, a les funcions següents:

a) Promoure l’homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la 
uniformitat dels altres elements comuns.

b) Establir els instruments i els mitjans que fan possible 
un sistema permanent de comunicació i d’informació 
recíproca.

c) Establir els requisits mínims de titulació, de quali-
ficació professional, d’accés i de promoció que han de 
complir les persones responsables dels serveis munici-
pals i comarcals de protecció civil, i prestar-los serveis 
de formació específica.

d) Establir requisits mínims i criteris d’homogeneïtat 
que han de complir els plans locals de protecció civil.

e) Programar i coordinar la participació conjunta d’efec-
tius i serveis de la Generalitat i dels ens locals en acti-
vitats d’informació i sensibilització, funcionament de 
la xarxa d’alarmes, simulacres i altres activitats pre-
ventives.

f) Establir els procediments i mecanismes de coordi-
nació de la intervenció de serveis i efectius locals en 
emergències d’abast supralocal.

2. Les funcions de coordinació previstes en aquest arti-
cle han de respectar en tot cas l’autonomia i les compe-
tències dels municipis i dels consells comarcals afectats 
per les mateixes.
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els estats limítrofes davant d’una emergència nuclear 
comuna.

2. El conveni previst per l’apartat anterior ha d’establir 
també la participació de les entitats locals afectades en 
l’execució de les funcions de prevenció i protecció en 
matèria de seguretat nuclear, d’acord amb la conformitat 
prèvia de les mateixes.

Article 77. Col·laboració i coordinació amb les 
comunitats autònomes veïnes

1. L’Administració de la Generalitat promourà i forma-
litzarà convenis, acords o protocols de col·laboració i 
coordinació amb les comunitats autònomes confron-
tants amb Catalunya o properes al seu territori, amb 
l’objecte de:

a) Definir un catàleg dels riscos o de les situacions 
d’emergència que poden requerir mesures conjuntes o 
compartides de prevenció o d’intervenció, i determinar 
les característiques i l’establiment d’aquestes.

b) Preveure mecanismes de participació en la formula-
ció dels plans de protecció civil respectius i d’accés a 
la informació associada als mateixos.

c) Establir mecanismes de relació i de compartició de 
dades i d’informació en temps real entre els centres de 
coordinació operativa respectius.

d) Comunicar-se immediatament les activacions dels 
plans de protecció civil i les altres declaracions d’emer-
gència que puguin afectar les altres comunitats.

e) Prestar-se la col·laboració dels mitjans humans i ma-
terials de protecció civil que pugui ser necessària per 
afrontar situacions de risc col·lectiu, de catàstrofe o de 
calamitat que ho requereixin.

f) Els demés que procedeixin.

2. Els acords i protocols que es formalitzin de confor-
mitat amb l’apartat anterior seran públics i s’hauran de 
comunicar a l’Administració General de l’Estat.

Article 78. Col·laboració i coordinació amb les 
administracions locals veïnes

1. Amb els mateixos objectes de l’article anterior, i en 
el seu àmbit territorial i competencial, les administra-
cions locals catalanes també poden promoure i forma-
litzar acords i protocols de col·laboració i coordinació 
en matèria de protecció civil amb les administracions 
locals confrontants o properes al seu terme respectiu, 
radicades a dins o a fora de Catalunya.

2. Els acords i protocols que es formalitzin de confor-
mitat amb els apartats anteriors seran públics i els ens 
que els subscriuen els hauran de comunicar a l’Admi-
nistració de la Generalitat i, si transcendeixen de l’àmbit 
territorial de Catalunya, a l’Administració General de 
l’Estat.

Article 79. Col·laboració i coordinació amb les 
administracions d’altres estats

1. L’Administració de la Generalitat i les administraci-
ons locals que exerceixin les competències de protecció 

3. El conseller o la consellera competent en matèria 
de protecció civil ha d’informar immediatament el 
conseller o la consellera competent en matèria d’admi-
nistració local de l’adopció del requeriment i de totes 
les resolucions que adopti en aplicació del previst per 
aquest article, així com tots aquells altres departaments 
que puguin ser afectats per raó de la matèria en relació 
amb l’actuació concretar a adoptar.

Article 75. Col·laboració i coordinació amb 
l’Administració General de l’Estat

1. Els serveis i els efectius, tant humans com materials, 
de l’Administració General de l’Estat o dels organis-
mes o empreses que en depenen, radicats a Catalunya 
o enviats a aquest territori, poden ser vinculats als ins-
truments de planificació i als centres de coordinació 
operativa previstos per aquesta Llei, si les seves carac-
terístiques així ho justifiquen.

2. La coordinació operativa amb les autoritats de l’Estat 
s’exerceix ordinàriament per mitjà del CECAT i pels 
mecanismes establerts pels articles següents.

3. Els centres, establiments, infraestructures, organis-
mes i empreses de l’Administració General de l’Estat 
radicats a Catalunya que reuneixin les característiques 
previstes per l’article 81 han d’adoptar els plans i les 
altres mesures d’autoprotecció establerts per aquesta 
Llei, que hauran de ser homologats d’acord amb el que 
estableix l’article 97.

4. Es garanteix a les autoritats, òrgans i serveis de pro-
tecció civil de l’Estat l’accés a la informació dels cen-
tres de coordinació operativa i dels plans regulats per 
aquesta Llei, quan sigui necessari per al compliment de 
les seves competències.

Article 76. Col·laboració i participació en matè-
ria de seguretat nuclear

1. La participació de la Generalitat de Catalunya en 
l’exercici de les competències estatals d’execució de les 
funcions de prevenció i de protecció civil en matèria de 
seguretat nuclear es fixarà en el corresponent conveni, 
de conformitat amb les determinacions següents:

a) Li correspon a la Generalitat participar en l’elabora-
ció, aprovació i revisió del Pla d’Emergència Nuclear 
Exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, Tar-
ragona (PENTA) i executar-ne i gestionar-ne les seves 
determinacions relatives a les centrals nuclears ubicades 
en el territori de Catalunya. La seva direcció en l’àmbit 
de Catalunya correspondrà a les autoritats de la Gene-
ralitat, i serà compartida amb les de l’Estat en tot allò 
que transcendeixi aquest territori.

b) S’han d’assignar els serveis i cossos d’emergències i 
de salvament i els cossos i forces de seguretat de Cata-
lunya com a recursos del PENTA.

c) El sistema de protecció civil de Catalunya ha d’inte-
grar els recursos de seguretat nuclear de l’Administració 
General de l’Estat.

d) S’ha d’assegurar la capacitat de la Generalitat de col-
laborar amb les demés comunitats autònomes i amb 
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alment greu per situacions de risc col·lectiu, catàstrofe 
o calamitat pública.

2. Les activitats, establiments, instal·lacions i centres 
determinats de conformitat amb l’apartat anterior hau-
ran de tenir un pla d’autoprotecció, de conformitat amb 
el previst per l’article 97, i també hauran d’adoptar les 
demés mesures d’autoprotecció i mantenir els mitjans 
personals i materials necessaris per afrontar les situa-
cions de risc i d’emergència, segons el que s’estableixi 
reglamentàriament.

3. El reglament previst per l’apartat 1 d’aquest article ha 
de determinar les activitats, establiments, instal·lacions 
i centres que tenen la condició de serveis bàsics o es-
sencials o d’infraestructures crítiques, als efectes de la 
seva especial protecció i restabliment prioritari en cas 
d’emergència, i fixar les mesures d’autoprotecció, inclo-
sos els plans de contingència, que hauran d’adoptar les 
entitats o empreses, públiques o privades, responsables 
de la seva explotació o gestió.

4. El reglament previst per l’apartat 1 d’aquest article 
també ha de desenvolupar i definir sistemes que donin 
els paràmetres adequats per al seguiments dels riscos i 
la previsió de futurs riscos col·lectius.

Article 82. La prevenció en l’activitat adminis-
trativa

1. Les actuacions de totes les administracions públiques 
a Catalunya, en l’exercici de les competències respecti-
ves, han de ser orientades a la contenció i a la reducció 
del risc i a la gestionabilitat de les emergències que pu-
guin esdevenir.

2. Els instruments de regulació i de planificació, així 
com els projectes d’obres, d’infraestructures i de ser-
veis de les administracions públiques han de tenir en 
compte expressament les necessitats de protecció civil 
en els àmbits respectius i establir, si s’escau, mesures 
de prevenció de riscos col·lectius i de minimització de 
l’impacte d’eventuals catàstrofes i calamitats, d’acord 
amb els criteris que s’establiran reglamentàriament en 
aplicació del previst per l’article 83.

3. La regulació i la intervenció administratives que inci-
deixen en les activitats de concurrència social o pública 
han de garantir la prevenció dels riscos i les capacitats 
de gestió i respostes que caldrà donar en cas d’emer-
gència.

Article 83. Implantació de nous elements vul-
nerables

1. Mitjançant el Mapa de protecció civil i els reglaments 
que dictarà la Generalitat en desenvolupament i apli-
cació d’aquesta Llei es poden fixar els criteris per a la 
regulació i control dels processos que determinen noves 
previsions que suposin la implantació de noves poblaci-
ons, activitats socials i humanes i elements vulnerables 
en zones de risc col·lectiu, que les facin compatibles 
amb la previsió, prevenció i gestió dels riscos. Aquests 
criteris han de tenir en compte:

a) Les emergències possibles en l’àmbit de la protecció 
civil.

civil previstes per aquesta Llei poden promoure i forma-
litzar acords i protocols de col·laboració i coordinació 
en matèria de protecció civil amb les administracions 
públiques competents d’altres països, amb els mateixos 
objectes establerts per l’article 77.

2. Prèviament a la formalització dels acords i protocols 
referits per l’apartat anterior se’n ha d’informar a l’Ad-
ministració General de l’Estat, a qui també se li han de 
comunicar un cop aprovats, a més a més de donar-los 
publicitat.

Títol 4. Instruments de protecció civil

Capítol 1. Instruments per prevenir els riscos

Article 80. El Mapa de protecció civil

1. El Mapa de protecció civil de Catalunya és el do-
cument que assenyala, descriu, qualifica i localitza en 
el territori els diversos elements de risc col·lectiu greu 
que concorren a cada indret. També fixa els criteris en 
base als quals es podrà determinar la gestionabilitat 
dels riscos i en base als quals el planejament urbanístic 
pot condicionar els usos del sòl en determinats indrets. 
Finalment, també té com a objectiu reflectir la implan-
tació territorial dels processos de planificació en pro-
tecció civil i de les infraestructures i recursos operatius 
necessaris per a la gestió de les emergències.

2. El Mapa també pot incloure la visió territorial de to-
tes les actuacions de la protecció civil que se’n deriven, 
tant des del punt de vista de la planificació d’emergèn-
cies, com de criteris per a la regulació i control dels 
processos que determinen noves previsions que suposin 
la implantació de noves poblacions, activitats socials i 
humanes i elements vulnerables en zones de risc de la 
protecció civil. També pot fixar els criteris en base als 
quals es podrà determinar la gestionabilitat dels riscos 
i la limitació o prohibició d’activitats determinades a 
llocs donats per motiu de la no gestionabilitat del risc.

3. L’elaboració del Mapa de protecció civil de Catalu-
nya es farà sobre la base dels antecedents i dels estudis 
elaborats pels òrgans i serveis de les administracions 
amb competències sectorials sobre les activitats que 
generen risc i els que participen en la seva prevenció i 
gestió operativa, i tenint en compte els criteris de pre-
visió i avaluació del risc, de planificació d’emergències 
i els altres que es poden establir reglamentàriament en 
aplicació del previst per l’article 83.

Article 81. La determinació de les activitats, 
instal·lacions i establiments de risc

1. El Govern ha de determinar per reglament, a propos-
ta del departament competent en matèria de protecció 
civil, i escoltades les administracions, organismes, en-
titats i empreses afectades:

a) Les activitats susceptibles de generar riscos greus 
col·lectius, catàstrofes o calamitats públiques.

b) Els establiments, instal·lacions i centres, públics o 
privats, que poden resultar afectats de manera especi-
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activitats incloses a l’annex II que reglamentàriament 
es determini, per tal de verificar l’existència d’elements 
vulnerables i les situacions de risc. L’informe podrà es-
tablir, si s’escau, mesures correctores.

2. S’han d’establir per reglament la sol·licitud, la trami-
tació i l’emissió d’aquest informe en el marc del proce-
diment administratiu d’autorització o d’altres tràmits 
preceptius, així com el moment i la forma en què es 
sol·licita l’informe si l’activitat és promoguda per una 
administració pública. El reglament també ha de deter-
minar els supòsits en els quals aquest informe pot ser 
substituït per la presentació d’una declaració respon-
sable de la persona interessada davant l’administració 
competent per autoritzar l’activitat o, si s’escau, per re-
bre la comunicació prèvia.

3. Transcorregut el termini fixat reglamentàriament per 
l’elaboració d’aquest informe sense que s’hagi emès en 
les activitats previstes en els apartats e), f), g), h) i i) de 
l’annex II, l’administració pública competent per auto-
ritzar l’activitat pot prosseguir les actuacions, si bé l’in-
forme emès fora de termini ha de ser tingut en compte 
en la resolució del procediment administratiu d’autorit-
zació o llicència si estableix mesures correctores.

Article 85. Preparació de la població

1. L’Administració de la Generalitat i les entitats de 
govern local han de dur a terme les activitats que cal-
guin per preparar la població davant de situacions de 
risc col·lectiu greu, catàstrofes i calamitats públiques, 
especialment per mitjà de campanyes d’informació i 
divulgatives.

2. En les activitats indicades per l’apartat anterior hi 
hauran de col·laborar, en els termes que es determinaran 
reglamentàriament, les entitats i les empreses, públiques 
i privades, responsables de les activitats afectades per 
la normativa reguladora de l’autoprotecció.

3. Les autoritats i els òrgans de protecció civil també 
poden fer, als efectes del previst per l’apartat 1, simula-
cres i altres activitats de preparació i sensibilització de 
la població. En tot cas, s’hauran de fer simulacres peri-
òdics en les poblacions o les zones ubicades a les zones 
de risc contemplades als plans de protecció civil de la 
Generalitat, així com a la resta d’instal·lacions incloses a 
la normativa sobre plans d’autoprotecció. Les adminis-
tracions, entitats i empreses han de donar facilitats per 
a la participació de la població en aquests simulacres.

Article 86. Formació escolar i universitària

1. Els centres educatius que formen part del sistema 
educatiu i universitari català han de programar i rea-
litzar activitats d’informació, prevenció i divulgació en 
matèria de protecció civil i han de fer els simulacres que 
corresponguin, de conformitat amb el que estableixi la 
normativa d’autoprotecció.

2. Les autoritats, els òrgans i els serveis de protecció 
civil han de col·laborar amb els centres escolars, als 
efectes del que estableix l’apartat anterior.

b) La vulnerabilitat de les persones, béns i medi ambient 
i la biodiversitat.

c) Les mesures de protecció que cal aplicar pels serveis 
de protecció civil i pels d’autoprotecció, així com les 
capacitats reals òptimes del sistema de protecció civil.

d) Les millors tecnologies disponibles.

e) La fiabilitat de l’aplicació de l’autoprotecció per part 
de la població.

f) Els altres factors que, motivadament, es considerin 
adients.

Aquests criteris s’hauran d’aplicar específicament per 
evitar situacions o valors de riscos que poden generar 
emergències en les que la capacitat de gestió de la pro-
tecció civil i especialment la capacitat d’autoprotecció 
de la població, pot resultar condicionada per la impos-
sibilitat de previsió de l’emergència, per la celeritat o rà-
pida evolució de l’afectació o per la intensitat o afectació 
potencialment extraordinària a la població.

2. S’han de sotmetre a informe de la unitat directiva 
competent en matèria de protecció civil, durant el ma-
teix termini previst per la normativa específica respec-
tiva per als tràmits d’informació pública, audiència o 
consulta institucional a què s’han de sotmetre els seus 
projectes, els instruments de regulació i de planificació 
següents, en els termes que es determinaran reglamen-
tàriament:

a) Els avantprojectes de llei i els projectes de reglament 
que tinguin per objecte la regulació, general o especí-
fica, d’activitats, establiments o centres afectats per la 
normativa reglamentària reguladora dels plans d’auto-
protecció, així com els altres que afectin la presència 
de la població o d’altres elements vulnerables en les 
zones de risc.

b) Els plans territorials, els urbanístics i els sectorials i, 
en general, tots els instruments de planificació, sempre 
que aquests plans comportin presència de població nova 
en zones de riscos de la protecció civil.

c) Els projectes d’infraestructures que puguin tenir efec-
tes sobre la protecció civil.

d) Els procediments de modificació i els de revisió de 
les normes, plans i projectes indicats els tres paràgrafs 
anteriors que impliquin la implantació de nous elements 
vulnerables, sempre que per la seva normativa específi-
ca hagin de ser objecte d’informació pública, audiència 
o consulta institucional.

3. Les Administracions públiques han de tenir en comp-
te les necessitats de protecció civil en els seus àmbits 
respectius d’acord amb l’article 82, així com tenir en 
compte també les mesures preventives i compensatò-
ries que s’indiquin en l’informe de la unitat directiva 
competent en matèria de protecció civil.

Article 84. Informe de protecció civil en obres  
i activitats susceptibles de generar risc

1. El departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria de protecció civil ha d’emetre in-
forme sobre protecció civil abans de l’inici d’aquelles 
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adequada a les situacions de risc col·lectiu greu i a les 
catàstrofes o les calamitats públiques que es produeixin.

4. Els plans territorials i els plans especials de protecció 
civil tenen naturalesa reglamentària.

5. La classificació establerta per aquest article és sense 
perjudici del Mapa de protecció civil de Catalunya, que 
té el contingut específic previst per l’article 80.

Article 90. El Pla de protecció civil de Cata-
lunya

1. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) 
és el pla que, amb caràcter general, utilitza la Genera-
litat per a la gestió de les emergències, llevat d’aquells 
riscos que en disposin d’un de propi. El Pla de protecció 
civil de Catalunya (PROCICAT) ha de contenir, com 
a mínim:

a) La previsió de les emergències per a riscos no es-
pecials a què es pot veure sotmès el país a causa de 
situacions de catàstrofe o calamitat pública.

b) El Catàleg dels recursos humans i materials disponi-
bles i els protocols d’actuació per afrontar les situacions 
d’emergència incloses dins del seu àmbit d’aplicació.

c) Les directrius bàsiques per restablir els serveis i les 
infraestructures i recuperar la normalitat, en cas de 
produir-se situacions de catàstrofe o calamitat pública 
incloses dins del seu àmbit d’aplicació.

2. El Pla de protecció civil de Catalunya és aprovat i 
modificat pel Govern de la Generalitat, a proposta del 
departament competent en matèria de protecció civil, 
de conformitat amb el procediment següent:

a) Elaboració del projecte de Pla per part del depar-
tament competent en matèria de protecció civil, a qui 
correspon la iniciativa.

b) Sotmetiment a informació pública i a informe dels di-
versos departaments i organismes de la Generalitat, de 
l’Administració de l’Estat, dels ajuntaments, de les asso-
ciacions de voluntariat de protecció civil i de les demés  
entitats especialment interessades, per un termini mí-
nim d’un mes.

c) Informe favorable de la Comissió de protecció civil 
de Catalunya.

d) Aprovació per Decret.

3. El Govern de la Generalitat ha d’informar anualment 
al Parlament de la gestió del Pla, de les seves activacions 
i de les modificacions de què hagi estat objecte.

4. El Pla de protecció civil de Catalunya es nodreix de 
les figures de planificació pròpies i exclusives següents:

a) Plans d’Actuació per a emergències de determinats 
riscos que, malgrat no ser considerats especials, sí re-
quereixen una anàlisi i operativa de resposta concreta 
d’acord a la seva avaluació.

b) Procediments de resposta a emergències que amb 
caràcter multirisc preveuen operatives específiques a 
les emergències possibles en un territori o àmbit terri-
torial concret.

Article 87. Estudi i recerca

L’Administració de la Generalitat i els ens de govern 
local han de promoure la recerca i el desenvolupament 
em qualsevol àmbit relacionat amb la protecció civil 
com ara l’estudi científic dels riscos que poden afectar 
la població, els béns i el medi ambient; la recerca so-
bre els mitjans i les tècniques de resposta, i els estudis 
sociològics necessaris per determinar les necessitats 
informatives de la població.

Article 88. Formació del personal

1. Han de rebre informació i formació específica en 
matèria de protecció civil, de conformitat amb les 
directrius que fixarà el departament competent en la 
matèria: el personal dels serveis públics inclosos en els 
plans de protecció civil, el voluntariat integrat en les 
associacions regulades per l’article 63 i el personal dels 
serveis d’autoprotecció previstos pels plans regulats per 
l’article 97.

2. Les activitats de formació del personal es desenvolu-
paran per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
i, si s’escau, per altres centres, de conformitat amb els 
programes mínims que determinarà el departament 
competent en matèria de protecció civil.

Capítol segon. Plans de protecció civil

Article 89. Classes de plans

1. Els plans de protecció civil poden ser:

a) Territorials, que són els que fan front a les emergèn-
cies de caràcter general que es poden presentar en un 
determinat àmbit territorial. Són plans territorials:

– El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).

– Els Plans bàsics municipals d’emergències.

b) Especials o específics, que són els que fan front a un 
risc concret i a un tipus d’emergència, que requereixen 
tractament especialitzat. Són els següents:

– Els Plans Especials de protecció civil de la Genera-
litat.

– Els Plans d’actuació municipal, com a plans especials 
municipals.

– Els Plans Específics de protecció civil, que són d’àm-
bit municipal.

2. També tenen la condició de plans de protecció civil:

a) Els plans directors de protecció civil del Pla de Pro-
tecció Civil de Catalunya.

b) Els plans comarcals d’assistència i suport als muni-
cipis en matèria de protecció civil.

c) Els protocols d’emergència de riscos per a àmbits 
territorials concrets.

d) Els plans d’autoprotecció.

3. Tots els plans de protecció civil han d’estar coordinats 
i integrats de manera eficaç, a fi de poder donar resposta 
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2. Han de ser objecte de plans especials, en els àmbits 
territorials que ho requereixin, les emergències pro-
duïdes pels riscos següents:

a) Inundacions.

b) Sismes.

c) D’accidents greus en instal·lacions que manipulen 
substàncies perilloses.

d) D’accidents greus en el transport de mercaderies pe-
rilloses per carretera i ferrocarril.

e) D’accidents greus en el transport de mercaderies pe-
rilloses per conductes fixes.

f) Incendis forestals.

g) Nevades.

h) Contaminació accidental marina.

i) Allaus.

j) Emergències aeronàutiques.

k) D’accidents en instal·lacions amb presència de ma-
terial radioactiu.

l) Radiològic.

m) Els altres que determinin el Govern o el departa-
ment de la Generalitat competent en matèria de pro-
tecció civil.

3. Els plans especials són d’interès general de Catalunya 
i es redacten i aproven de conformitat amb el previst per 
l’article 90.2. El Govern pot elaborar directrius per a la 
confecció de plans especials.

Article 94. Plans d’actuació i plans específics 
municipals

1. Els Plans d’actuació municipals tenen per objecte 
l’aplicació en els termes municipals afectats de les pre-
visions dels Plans especials de la Generalitat, tot tenint 
en compte els criteris d’obligació i els resultats de les 
anàlisis de risc que aquests recullen.

2. Els municipis que tenen riscos concrets diferents dels 
establerts per l’article 93 poden elaborar plans específics 
municipals per afrontar-los de manera especialitzada. 
Els plans específics municipals tenen la mateixa natura-
lesa jurídica que els Plans d’actuació municipal.

3. Els plans d’actuació municipal i els plans específics 
s’han d’elaborar i aprovar seguint el procediment esta-
blert per l’article 92.2.

4. Els plans d’actuació municipal queden vinculats al 
Pla Especial de la Generalitat corresponent com a pla 
superior del que formen part, i de la mateixa forma els 
plans específics municipals al PROCICAT.

Article 95. El Pla d’Assistència i Suport

1. El Pla d’Assistència i Suport és un pla d’ajuda i recol-
zament de l’organització comarcal als municipis, abans, 
durant o després d’una emergència. El pla d’assistència 
i suport no s’ha d’entendre com un pla de resposta a 
situacions d’emergència i no substitueix els plans de 
protecció civil municipals, és el document que estipula 

Article 91. El Pla de protecció civil de Catalu-
nya com a pla director

1. El Pla de protecció civil de Catalunya també té ca-
ràcter de pla director, que recull i complementa el marc 
organitzatiu general de la protecció civil a Catalunya, 
marc establert per aquesta llei i per la normativa que la 
desenvolupa. També inclou els mecanismes i lèxic que 
fan possible el funcionament integrat de tots els serveis 
públics i plans. Finalment, analitza l’estat actual de la 
protecció civil i recull les directrius i línies bàsiques 
d’actuació futures.

2. El Pla director de la Protecció Civil de Catalunya pot 
preveure el seu desenvolupament i aplicació mitjançant 
plans directors per a cada una de les diferents actuaci-
ons de la protecció civil. Els plans directors han de ser 
elaborats i aprovats de conformitat amb l’article 90.2.

Article 92. Els plans bàsics municipals d’emer-
gències

1. Els plans bàsics municipals de protecció civil són 
els plans que, amb caràcter general, utilitza el municipi 
per a la gestió de les emergències, llevat d’aquells riscos 
que en disposin d’un municipal propi. Han de conte-
nir les mateixes previsions de l’article 90.1 en l’àmbit 
del territori respectiu i han de garantir la coordinació 
i l’aplicació correctes en el seu territori del Plans de 
protecció civil de Catalunya.

2. Els plans regulats per aquest article han de ser confe-
gits de conformitat amb el següent procediment:

a) Redacció a càrrec dels òrgans o dels serveis corres-
ponents de protecció civil.

b) Aprovació inicial del ple.

c) Sotmetiment a informació pública i a consulta dels 
organismes, entitats i empreses especialment afectats, 
per un termini mínim d’un mes.

d) Informe favorable de la Comissió local de protecció 
civil respectiva.

e) Resolució de les al·legacions i aprovació provisional 
pel ple. L’aprovació provisional esdevé automàticament 
definitiva si l’homologació li és enterament favorable.

f) Homologació per la Comissió de protecció civil de 
Catalunya, als únics efectes de garantir la seva con-
formitat i coherència amb les determinacions del Pla  
de protecció civil de Catalunya i dels Plans especials de  
protecció civil que els afectin. Si l’homologació no és 
adoptada en el termini de quatre mesos, s’entendrà fa-
vorable.

g) Aprovació final pel ple de l’ajuntament. El contingut 
de l’aprovació final ha de garantir l’adequació plena del 
pla a allò que resulti de la seva homologació.

Article 93. Plans especials

1. Els plans especials tenen per objecte les emergències, 
tipificades per aquest article o pel Govern, generades 
per riscos concrets la naturalesa dels quals requereix 
uns mètodes tècnics, científics o d’intervenció especia-
litzats per avaluar-los i tractar-los.
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centres, establiments, instal·lacions o activitats inclosos 
en la normativa reguladora d’aquests plans.

3. En cas d’incompliment de l’obligació establerta per 
l’apartat anterior, l’autoritat de protecció civil correspo-
nent, a més a més d’adoptar les mesures sancionadores 
que corresponguin, pot requerir a la persona titular o 
responsable el compliment efectiu de la mateixa, i do-
nar-li un termini suficient a aquests efectes. Si un cop 
transcorregut el termini donat l’incompliment de l’obli-
gació persisteix, l’autoritat de protecció civil pot ordenar 
les mesures d’autoprotecció que consideri necessàries, 
a costa del subjecte obligat, el cessament de l’activitat 
que generi el risc o bé la clausura del centre i de les 
instal·lacions concernides, fins que es compleixin les 
actuacions d’autoprotecció requerides.

4. Les empreses, les entitats i els centres obligats a dis-
posar d’un pla d’autoprotecció han de col·laborar amb 
les autoritats de protecció civil competents, especial-
ment facilitant tota la informació que els sigui requerida 
sobre el seu pla, i també els mitjans tècnics i materials 
necessaris per a la resolució correcta de les emergències 
que generin, en cas que afectin l’exterior de les instal-
lacions.

5. Els plans d’autoprotecció han de ser redactats per 
personal tècnic competent degudament capacitat, sota 
la responsabilitat de l’empresa o entitat titular de l’ac-
tivitat, i informats, homologats de conformitat amb el 
que s’estableixi reglamentàriament, en funció de cada 
tipus de pla.

6. Els directors o les directores dels plans d’autoprotec-
ció han de participar en totes les tasques de prevenció, 
previsió, planificació, coordinació i actuació, en general, 
sobre protecció civil per a les quals siguin requerits per 
les autoritats, els òrgans i els serveis públics de protec-
ció civil, i han d’assistir a les reunions, les entrevistes 
i les compareixences de les quals rebin convocatòria. 
També han de comunicar, amb la màxima celeritat pos-
sible, a les autoritats de protecció civil qualsevol cir-
cumstància o incidència que afecti la situació de risc 
coberta pel pla o l’operativitat dels recursos i els serveis 
previstos per combatre-la, així com donar compliment 
a la resta d’obligacions establertes reglamentàriament.

Article 98. Contingut dels plans

1. Els plans de protecció civil han de ser elaborats se-
gons una estructura de contingut homogènia, als efec-
tes de facilitar la seva integració. Aquesta estructura és 
determinada per reglament i ha d’incloure, si s’escau i 
com a mínim, informació i previsions sobre:

a) Les característiques del territori, de la població i dels 
béns d’interès cultural, natural o social rellevant afectats 
pel pla.

b) L’anàlisi dels riscos presents i la seva gestionabilitat, 
que en tot cas tindrà com a resultat la definició d’esce-
naris d’emergència possibles per als que es preveurà 
l’operativa de resposta. S’exclouran aquells escenaris 
d’emergència que es poden quantificar com a especial-
ment poc probables.

com es realitzarà l’ajut i el recolzament de la comarca 
als municipis que s’integren en el Pla.

2. El contingut del pla ha de preveure l’assistència i 
suport als municipis en la preparació a la resposta a 
l’emergència a través de les actuacions de prevenció i 
planificació, és a dir, en les tasques de redacció i im-
plantació dels plans d’emergència, tant municipals com 
d’autoprotecció, de previsió i prevenció dels riscos, i de 
les campanyes d’informació a la població, entre d’altres 
actuacions.

3. També pot establir l’assistència i suport durant les 
emergències i en la recuperació per fer possible el retorn 
a la normalitat.

4. Perquè sigui operatiu per cada un dels municipis 
pels quals es preveuen activitats d’assistència i suport, 
aquests han d’adherir-se formalment al Pla mitjançant 
un acord del corresponent Ple i un conveni.

Article 96. El Pla de salvament marítim de 
Catalunya

1. El Govern de la Generalitat, a proposta i a iniciativa 
dels departaments competents en matèria de protecció 
civil, costes i litoral marí, i seguint el procediment esta-
blert per l’article 90.2 ha d’aprovar el Pla de Salvament 
marítim de Catalunya.

2. Aquest Pla s’ha de redactar de conformitat amb la 
legislació estatal, sent coherent amb aquesta i integrant 
la planificació d’àmbit supracomunitari que l’afecti i 
amb la finalitat d’assolir els objectius següents:

a) Coordinar l’actuació dels diferents mitjans radicats a 
Catalunya, de les administracions públiques catalanes, 
d’altres administracions o serveis públics i d’entitats o 
empreses privades, capaços de fer operacions de recer-
ca, de salvament de vides humanes en el mar.

b) Potenciar els mitjans de salvament i formar el per-
sonal especialitzat.

c) Coordinar els plans d’autoprotecció que, d’acord amb 
el que estableix l’article 97, han de confegir els ports 
radicats a Catalunya.

Article 97. Els plans d’autoprotecció

1. Els plans d’autoprotecció són els documents que 
preveuen, per a una determinada activitat, instal·lació, 
centre, establiment o dependència, les emergències que 
es poden produir com a conseqüència de llur pròpia 
activitat i les mesures de resposta davant de situacions 
de risc, de catàstrofes o de calamitats públiques que els 
poden afectar. Els plans d’autoprotecció s’han de fona-
mentar en una anàlisi del risc i l’han d’incloure. A més, 
han d’establir, juntament amb els riscos generats per la 
pròpia activitat, la relació de coordinació amb els plans 
de protecció civil que els afectin. Els plans d’autopro-
tecció dels serveis essencials i de les infraestructures 
crítiques han d’incloure estudis de vulnerabilitat de les 
respectives xarxes.

2. Són obligades a tenir plans d’autoprotecció, sota la 
responsabilitat de les persones titulars respectives, els 
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g) Elaborar, si s’escau, un pla de carència, associat al pla 
de protecció civil, a on s’indicaran els recursos de què 
no disposa el pla, malgrat considerar-los indispensables.

h) Avaluar el temps de resposta i els mitjans de les di-
ferents accions.

i) Preveure mecanismes determinats d’avaluació inde-
pendent.

j) Les altres que amb la mateixa finalitat s’estableixin 
reglamentàriament.

3. Els plans d’autoprotecció no cal que incloguin, amb 
caràcter general, els serveis i els mitjans a què fan re-
ferència les lletres e) i k) de l’apartat 1, ni el centre 
de coordinació operativa i els centres de comandament 
avançat a què fa referència la lletra g) de l’apartat 1.

Article 99. Avaluació, control, actualització 
i revisió dels plans

1. Els plans de protecció civil han de ser objecte d’avalu-
ació continuada, i les autoritats i persones responsables 
dels mateixos han de ser immediatament informades de 
les deficiències detectades.

2. Com a mínim cada quatre anys des de la seva apro-
vació o última actualització, revisió o control, els plans 
de protecció civil i els d’autoprotecció han de ser objecte 
d’un procediment de control, segons el que s’establirà 
reglamentàriament i en tot cas incloent les pràctiques 
següents:

a) El resultat de l’avaluació continuada del període es-
tablerta per l’apartat 1.

b) Els resultats dels exercicis, simulacres, simulacions 
i activacions controlades d’emergències fetes en el pe-
ríode.

c) L’avaluació independent que s’ha de fer després de 
produir-se cada una de les emergències més significa-
tives.

d) Les altres que es determinin reglamentàriament amb 
la mateixa finalitat.

3. Els plans han de ser actualitzats als canvis de cir-
cumstàncies, si aquestes es produeixen i afecten la seva 
adequació a la realitat i la seva capacitat operativa.

4. Les actualitzacions i revisions han de ser promogudes 
i facilitades per les administracions competents i s’han 
de dur a terme d’acord amb el que s’estableixi regla-
mentàriament. Les revisions han de seguir el mateix 
procediment previst per a l’aprovació dels plans i les 
actualitzacions han de ser en tot cas comunicades a la 
Comissió de protecció civil de Catalunya.

Article 100. Publicació i registre dels plans de 
protecció civil

1. Els plans de protecció civil de la Generalitat i dels ens 
locals són eficaços a partir de la data de la seva publi-
cació en el butlletí o diari oficial corresponent; a partir 
d’aquesta mateixa data també han de ser accessibles a 
través de la pàgina web de l’administració corresponent.

c) Les actuacions per afrontar els riscos existents, tot 
distingint entre mesures de prevenció i actuacions ne-
cessàries en cas d’emergència.

d) La persona responsable de la direcció del pla, que ha 
de ser, llevat dels plans d’autoprotecció, l’autoritat cor-
responent de protecció civil, i el comitè d’emergència, 
que ha de ser integrat pel director o la directora, pel 
consell assessor i pel gabinet d’informació.

e) Els serveis operatius, que s’organitzen, com a mínim, 
en els grups d’intervenció, d’ordre, sanitari i logístic, i 
l’estructura de coordinació, les comunicacions, el co-
mandament i el control.

f) El Catàleg dels mitjans i els recursos disponibles per 
afrontar les emergències i el procediment de mobilitza-
ció, que en tot cas ha de donar preferència als recursos 
de titularitat pública.

g) Les infraestructures operatives, que han d’incloure, 
com a mínim, un centre receptor d’alarmes, un centre 
de coordinació operativa i els centres de comandament 
avançat.

h) Els avisos preventius del pla, així com els criteris 
d’activació d’aquest, amb les mesures associades a cada 
avís preventiu i a cada fase d’activació.

i) El procediment d’activació del pla.

j) Els procediments d’integració i de relació respecte als 
plans de rang superior i inferior.

k) Les mesures d’informació i de protecció de la po-
blació.

l) Les mesures de restabliment i rehabilitació urgent 
dels serveis bàsics o essencials i de les infraestructures 
crítiques.

m) El programa d’implantació i de simulacres.

n) El programa de treball per al manteniment, actualit-
zació i revisió del pla.

o) El programa de rehabilitació i restabliment de la 
normalitat.

2. Els plans de protecció civil han d’incorporar la gestió 
de la qualitat, tant en el procediment de la seva elabo-
ració, com en el seu contingut. Amb aquesta finalitat, 
han de complir els requeriments següents:

a) Emprar un llenguatge precís i fàcilment intel·ligible, 
procurant que la seva redacció no resulti androcèntrica.

b) Definir les actuacions en termes que facilitin la seva 
avaluació.

c) Evitar l’establiment de mesures que a la pràctica no 
siguin realitzables.

d) Assegurar que les responsabilitats són atribuïdes a 
persones que tenen la capacitat professional per aten-
dre-les.

e) Establir estructures i mesures d’organització senzi-
lles, realistes i apropades a l’activitat habitual de les 
persones afectades.

f) Vincular l’anàlisi i avaluació del risc a les actuacions 
de protecció civil.



Núm. 770 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juliol de 2010

89

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Article 102. El Catàleg dels recursos disponibles

1. El Departament competent en matèria de protecció 
civil és responsable d’elaborar i mantenir un Catàleg 
amb tots els recursos i els serveis disponibles a Ca-
talunya per a la protecció civil, amb les respectives 
especificacions. A aquests efectes, pot requerir infor-
mació, i hauran de col·laborar, als altres departaments 
de l’Administració de la Generalitat, a les entitats locals 
i a la resta d’organismes, entitats i empreses, tant pú-
bliques, com privades, especialment les afectades per 
la normativa d’autoprotecció.

2. El conseller o la consellera competent en matèria de 
protecció civil ha de sol·licitar a la Delegació del Govern 
de l’Estat a Catalunya informació sobre els recursos i 
els serveis de l’Estat radicats a Catalunya disponibles i 
llurs especificacions.

3. Les administracions locals i els diversos departa-
ments del Govern que disposen de recursos i de serveis 
susceptibles de ser assignats han d’establir les especifi-
cacions generals de les possibles assignacions i les han 
de comunicar al departament competent en matèria de 
protecció civil.

4. Els recursos disponibles definits per aquest article 
integren la Plataforma logística per a la protecció civil 
que, de conformitat amb les especificacions de cada 
recurs, pot ser mobilitzada en cas d’activació dels plans, 
i si s’escau, en cas dels avisos preventius recollits als 
plans de protecció civil.

Article 103. Xarxa d’alarmes i comunicacions

1. El Govern ha de desenvolupar, mantenir i gestionar 
una xarxa general d’alarmes i comunicacions de pro-
tecció civil.

2. El Govern ha de determinar la localització de les 
instal·lacions, amb l’audiència prèvia de l’ajuntament 
en el terme del qual s’ha d’emplaçar.

3. Es declara la utilitat pública, a efectes d’expropia-
ció forçosa, de les instal·lacions que integren la xarxa 
general d’alarmes i comunicacions de protecció civil. 
Així mateix, els projectes i obres necessaris per a la 
instal·lació i manteniment dels elements d’aquesta xar-
xa queden exempts de les taxes i impostos que pugui 
generar l’esmentada instal·lació i la seva posada en fun-
cionament.

4. El departament competent en matèria de protecció 
civil establirà un sistema de comunicació, control i 
coordinació de les transmissions de la xarxa general 
d’alarmes.

5. Les empreses de telecomunicacions, en particular les 
proveïdores de serveis de telefonia mòbil, fixa, banda 
ampla i radiodifusió, han de donar prioritat, fins on 
sigui tècnicament viable, a les comunicacions de pro-
tecció civil i a la recuperació dels serveis mínims, en 
cas de fallada dels serveis, per tal de garantir tant les 
comunicacions entre els serveis de protecció civil com 
els avisos a la població.

2. El Registre dels plans de protecció civil, que és de ca-
ràcter públic, sense perjudici de la confidencialitat de les 
dades protegides legalment, té com a finalitat la inscrip-
ció dels que han estat aprovats pel Govern i dels homo-
logats per la Comissió de protecció civil de Catalunya, 
inclosos els d’autoprotecció. La gestió i manteniment del 
Registre és responsabilitat de la unitat directiva compe-
tent en matèria de protecció civil, i la durà a terme em-
prant les tecnologies de la informació i la comunicació.

3. A la seu dels ajuntaments tothom hi ha de poder con-
sultar els plans de protecció civil vigents per al territori 
respectiu.

4. Les versions dels plans publicats i posats a disposi-
ció de consulta pública han de respectar el previst per 
la legislació de protecció de dades personals i demés 
normativa que protegeixi dades reservades.

Capítol tercer. Infraestructures i recursos

Article 101. Assignació de recursos als plans

1. Les administracions, empreses o entitats que aproven 
plans de protecció civil han d’assignar-los els recursos 
necessaris per a l’aplicació de les seves previsions.

2. Els plans de protecció civil aprovats per una ad-
ministració poden incloure recursos i serveis d’altres 
administracions si els propis resulten insuficients, de 
conformitat amb els convenis que es subscriguin amb 
l’administració titular dels serveis i dels recursos.

3. Si els recursos públics disponibles assignats a un pla 
són insuficients, aquest pot preveure l’assignació de re-
cursos privats. Aquesta assignació, en tot cas, es farà 
d’acord amb les persones titulars dels recursos afectats, 
sense perjudici del que estableix l’apartat 6. L’Admi-
nistració de la Generalitat promourà l’assignació de 
recursos privats als plans de protecció civil; a aquests 
efectes, pot reconèixer beneficis fiscals en relació amb 
el gravamen regulat pel Títol 5.

4. L’assignació de recursos i de serveis aliens a un pla 
municipal o comarcal de protecció civil comporta l’ads-
cripció funcional per a un període determinat, en les 
condicions que hom convingui, les quals han de ser 
indicades expressament en el pla.

5. Els recursos i els serveis locals incorporats al res-
pectiu pla municipal de protecció civil queden assig-
nats directament als plans d’àmbit superior en els quals 
s’integri.

6. Els recursos i serveis dels plans d’autoprotecció es 
regiran pel que es determini reglamentàriament; en 
tot cas, queden assignats directament als plans d’àmbit 
superior en els quals s’integrin, sense comprometre la 
seguretat de les instal·lacions objecte del pla d’autopro-
tecció.

7. Qualsevol recurs que el pla consideri imprescindible 
i no sigui disponible, ha de ser inclòs en un pla de ca-
rència associat al pla de protecció civil.
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guint el procediment previst pel pla o, subsidiàriament, 
el mateix procediment de l’activació.

6. Un cop desactivat el pla de protecció civil, l’autoritat 
corresponent ha d’encarregar un informe d’avaluació de 
l’activació, amb el propòsit de detectar eventuals defi-
ciències i d’introduir-hi millores. En cas d’activacions 
per emergències significatives, l’informe d’avaluació ha 
de ser independent.

Article 106. Activació dels plans d’autoprotecció

1. L’activació dels plans d’autoprotecció correspon als 
seus directors o les seves directores, o a les persones 
assenyalades subsidiàriament pels mateixos plans, de 
conformitat amb el previst per la seva regulació regla-
mentària. Les autoritats de protecció civil poden de-
clarar igualment l’activació dels plans d’autoprotecció 
del seu àmbit, amb el requeriment previ al director o 
la directora del pla, i si aquest no ho fa. En aquest cas, 
el director o la directora del pla activat queda subjecta 
a les instruccions de l’autoritat de protecció civil que 
n’hagi declarat l’activació.

2. Els directors o les directores dels plans d’autoprotec-
ció tenen l’obligació de comunicar-ne immediatament 
l’activació a l’autoritat de protecció civil corresponent, 
a la que també han de comunicar, seguint els proce-
diments establerts pel mateix pla o per l’autoritat de 
protecció civil, qualsevol sinistre, incident o fet que 
provoquin o puguin provocar les situacions de risc pre-
vistes pel pla o alarma social, de conformitat amb el que 
s’estableixi reglamentàriament.

Article 107. Criteris de prelació i relacions en 
l’activació dels plans

1. Com a criteri general, s’ha d’activar el pla que cobrei-
xi territorialment l’àmbit de l’emergència detectada i, 
si es pot optar entre més d’un, s’ha d’activar preferent-
ment el d’àmbit territorial més reduït, en relació amb els 
d’àmbit més extens, i el de caràcter específic o especial, 
en relació amb el territorial. Aquests mateixos criteris 
de preferència o de prelació també s’han d’aplicar en 
l’exercici de les facultats de substitució en l’activació 
dels plans previstes pels articles 105 i 106.

2. L’activació d’un pla d’àmbit superior comporta la 
integració en aquest dels plans d’àmbit inferior que li 
siguin subordinats, hagin o no hagin estat activats, i 
la transferència del comandament a l’autoritat del pla 
superior, la qual pot delegar funcions en la direcció dels 
plans subordinats.

3. El conseller o la consellera competent en matèria 
de protecció civil, a iniciativa pròpia o a proposta d’al-
tres autoritats o òrgans de protecció civil, pot declarar 
l’emergència d’interès de Catalunya, en els casos se-
güents:

a) Si l’evolució dels fets ho aconsella, o si l’emergència 
no es pot combatre de manera eficaç amb l’aplicació del 
pla municipal o d’autoprotecció activat.

b) Si l’emergència, per les dimensions efectives o previ-
sibles, requereix una direcció d’àmbit de Catalunya de 
les administracions implicades.

Article 104. Infraestructures associades als 
plans

1. La realització i el manteniment en estat operatiu de 
les infraestructures necessàries per a l’aplicació d’un 
pla, i establertes per aquest, correspon a l’administració, 
entitat o empresa assenyalada pel mateix pla.

2. En cas que l’administració, entitat o empresa indicada 
per l’apartat anterior no compleixi aquesta responsa-
bilitat, el Govern la pot executar, per substitució, de 
conformitat amb el règim i el procediment establerts per 
l’article 74, sense perjudici de l’exercici de la potestat 
sancionadora, si procedeix.

3. Qualsevol infraestructura que el pla consideri impres-
cindible i no sigui disponible s’ha d’incloure en un pla 
de carència associat al pla de protecció civil.

Capítol quart. Mesures d’Intervenció

Article 105. Avisos preventius i activació dels 
plans de protecció civil

1. Si es produeix una situació de risc que no implica 
l’activació d’un pla de protecció civil, però que està 
prevista en alguna de les fases preventives d’aquest, el 
seu director o directora ha de garantir que es fan els 
avisos preventius corresponents, seguint el procediment 
establert pel mateix pla.

2. Si es produeixen els accidents, incidents o emergènci-
es previstes en un pla de protecció civil, el seu director 
o directora ha de declarar-ne formalment l’activació, 
seguint el procediment establert pel mateix pla. En tot 
cas, s’ha de donar publicitat immediata a l’activació.

3. En cas d’absència o impediment del director o direc-
tora, o quan la correcta gestió de les emergències ho 
faci necessari per raons de celeritat i d’afectació a la 
població, la declaració d’activació correspon subsidià-
riament a les persones assenyalades pel mateix pla, en 
l’ordre previst. En absència o a manca d’aquestes, pot 
declarar l’activació l’autoritat de protecció civil del pla 
d’àmbit superior.

4. A partir de la declaració d’activació o d’alguna de les 
situacions preventives previstes als plans de protecció 
civil, cal adoptar les mesures establertes pel pla. En 
particular, i en la mesura que escaiguin, han de prendre 
les següents:

a) La transmissió dels avisos pertinents.

b) La constitució immediata del comitè d’emergència.

c) L’ordre de mobilització dels grups d’actuació.

d) La comunicació de l’activació, bé al CECAT, o bé al 
112 segons s’estableixi a la normativa vigent.

e) L’avís a la població, segons els mecanismes de pu-
blicitat establerts pel pla o per la via dels mitjans de 
comunicació que acordi la direcció.

5. La desactivació dels plans de protecció civil ha de 
ser declarada formalment pel director o la directora, se-
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Plataforma logística per a la protecció civil passen a 
disposició de les autoritats i els òrgans, serveis i cossos 
de protecció civil, de conformitat amb les seves espe-
cificacions i amb caràcter prioritari respecte dels seus 
usos i utilitats habituals.

2. En les situacions previstes per l’apartat anterior, i si 
els plans o les autoritats de protecció civil o les seves 
especificacions no disposen altrament, els recursos de 
la Plataforma logística són gestionats, conduïts o ma-
nipulats per les mateixes persones que en tenen cura 
habitualment, sota la direcció i les instruccions directes 
del personal especialitzat de protecció civil de la Ge-
neralitat o, en l’àmbit local, del personal especialitzat 
municipal o comarcal de protecció civil.

Article 111. Gestió dels serveis d’atenció a les 
persones

1. El Servei d’emergències mèdiques és el responsa-
ble d’atendre les persones que requereixin assistència 
sanitària afectades per una situació de risc col·lectiu, 
catàstrofe o calamitat pública. A aquests efectes, és el 
referent per a la resta de serveis i cossos de protecció 
civil i, en cas de necessitar-los, pot mobilitzar i dirigir 
els recursos corresponents de la Plataforma logística.

2. Els serveis socials de la Generalitat i dels ens locals 
han de col·laborar amb els de protecció civil als efectes 
de tenir cura de les necessitats de desplaçament, allot-
jament, manutenció, abric i altres necessitats bàsiques 
de les persones afectades per situacions d’emergència. 
Amb aquesta finalitat, els equipaments i recursos hu-
mans i materials de la xarxa pública de serveis socials, 
inclosos els concertats, s’integraran a la Plataforma lo-
gística per a la protecció civil i podran ser mobilitzats i 
utilitzats pel personal especialitzat de protecció civil de 
la Generalitat i pel personal especialitzat de protecció 
civil dels ens locals.

Article 112. Responsabilitats per a la rehabili-
tació

1. Els poders públics, en l’àmbit de les competències 
respectives, han de dur a terme les actuacions neces-
sàries per rehabilitar i restablir els serveis, les infraes-
tructures i els subministraments de caràcter comunitari 
afectats per una catàstrofe o una calamitat. Les entitats 
i les empreses responsables de la prestació o explotació 
dels serveis, infraestructures o subministraments afec-
tats tenen l’obligació de col·laborar amb diligència amb 
la direcció del pla activat i amb les administracions pú-
bliques competents per dur a terme les tasques de reha-
bilitació i restabliment amb la major celeritat possible.

2. Els poders públics han de col·laborar recíprocament 
en les tasques de rehabilitació, de restauració i de re-
torn a la normalitat. En qualsevol cas, l’Administració 
de la Generalitat i les administracions d’àmbit supra-
municipal han de prestar assistència als municipis per 
elaborar i executar els plans de recuperació regulats per 
l’article 115.

Article 108. Altres mesures d’emergència o de 
necessitat

1. Ultra l’activació dels plans de protecció civil i les 
mesures previstes pels mateixos, i en cas d’absència, in-
suficiència o inadequació de la planificació de protecció 
civil, les autoritats de protecció civil, dins de l’àmbit ter-
ritorial i, si s’escau, sectorial de les seves competències, 
poden adoptar qualsevol altra mesura o actuació, si cal-
gués fins i tot contrària a les previsions de la planificació 
de protecció civil, que sigui necessària per protegir la 
vida o la integritat de les persones, dels béns i del medi 
afectats per una catàstrofe o calamitat pública, i mentre 
durin les circumstàncies que la justifiquin i sempre que 
sigui de forma motivada.

2. Si, per l’objecte de la mesura adoptada, calgués acord 
o resolució del Govern de la Generalitat o del ple de 
l’ens local respectiu, l’autoritat de protecció civil del 
mateix àmbit institucional pot adoptar-los amb caràc-
ter d’urgència, i ser posteriorment ratificats per l’òrgan 
competent.

Article 109. Declaració de zona catastròfica

1. Quan una emergència, per la seva magnitud o exten-
sió, tingui o pugui tenir efectes excepcionalment greus o 
superi les possibilitats de resposta del sistema de protec-
ció civil, el Govern de la Generalitat pot declarar zona 
catastròfica l’àmbit territorial afectat per la mateixa.

2. La declaració de zona catastròfica pot comportar, si 
així ho preveu expressament i en els termes establerts 
per la mateixa declaració:

a) L’assumpció directa pel president o la presidenta de 
la Generalitat del comandament de les tasques de reha-
bilitació i recuperació de la normalitat.

b) La disposició d’ajuts i recursos especials per resta-
blir la normalitat i per ajudar les persones afectades. 
Aquests ajuts podran ser assignats sense necessitat de 
convocatòria prèvia.

c) El caràcter preferent dels ajuts públics de qualsevol 
administració susceptibles de ser destinats a les opera-
cions de restabliment i recuperació de la zona afectada.

3. Si un mateix àmbit territorial és declarat zona catas-
tròfica per la Generalitat i l’Estat, també es pot accedir 
als ajuts estatals previstos per a situacions d’emergència 
o catàstrofe. El Govern de la Generalitat ha d’assegurar 
la deguda coordinació i complementarietat entre els re-
cursos disposats per ambdues administracions.

4. Les lleis de pressupostos de la Generalitat han de 
preveure el crèdit necessari per afrontar possibles situ-
acions de necessitat vinculades a la declaració de zona 
catastròfica.

Article 110. Gestió de la Plataforma logística 
per a la protecció civil

1. Un cop activat un dels plans regulats per aquesta 
Llei o materialitzats els avisos preventius en aquests 
o declarada una situació d’emergència, i mentre duri 
l’activació o declaració, els recursos disponibles afec-
tats que, segons el previst per l’article 102, integren la 
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Article 116. Avaluació de la intervenció

Un cop superada una situació d’emergència i, si s’es-
cau, restablerts els serveis bàsics o essencials i les infra-
estructures crítics i iniciat el procés de recuperació i 
retorn a la normalitat, l’autoritat de protecció civil de 
l’àmbit territorial afectat ha d’encarregar a persones ex-
pertes externes a la planificació activada i a la interven-
ció produïda una avaluació d’aquestes, de conformitat 
amb els criteris següents:

a) L’avaluació ha de servir per determinar l’eficàcia de 
la intervenció i per detectar eventuals deficiències de 
qualsevol tipus.

b) En cas de detectar deficiències, cal precisar si són 
atribuïbles a la planificació o pròpiament a la interven-
ció, se’n ha de determinar la responsabilitat i proposar 
mesures per evitar-les en el futur.

c) En qualsevol cas, l’avaluació de la intervenció ha de 
servir per proposar millores.

d) L’avaluació s’ha de fer consultant les autoritats, òr-
gans, cossos i serveis, tant públic com privats, que hagin 
intervingut, així com també les persones afectades per 
l’emergència i les ateses com a conseqüència d’aquesta.

Article 117. Intervenció en cas d’emergències no 
catastròfiques

1. El CECAT ha d’intervenir, si s’escau i de conformitat 
amb els procediments d’actuació i criteris de responsa-
bilitat establerts, en situacions d’emergència que, mal-
grat no correspondre a una situació de risc col·lectiu 
greu, catàstrofe o calamitat pública, requereix de la co-
ordinació d’operatius o serveis diversos per a garantir 
l’eficàcia i eficiència de la intervenció.

2. La gestió d’aquestes emergències no catastròfiques 
comptarà, si cal, amb les xarxes i capacitats de comu-
nicació i de coordinació del CECAT i del 112.

Títol 5. Finançament

Article 118. Finançament

1. Amb la finalitat exclusiva de contribuir a finançar 
de les activitats de previsió, prevenció, planificació, in-
tervenció, informació i formació, previstes en aquesta 
Llei i en la Llei de pressupostos de la Generalitat, un 
gravamen sobre els elements patrimonials afectes a les 
activitats de les quals pugui derivar l’activació de plans 
de protecció civil i que estiguin situats en el territori 
de Catalunya.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha de cons-
tituir un fons de seguretat, que s’ha de nodrir amb el 
producte del gravamen, sens perjudici d’altres aporta-
cions públiques i privades.

3. El producte de la recaptació del gravamen s’ha de 
destinar íntegrament a finançar les activitats de previsió, 
prevenció, planificació i la seva implantació i manteni-
ment, intervenció, informació i formació en matèria de 
protecció civil, i s’ha d’adjudicar a les administracions 

Article 113. Restabliment dels serveis bàsics  
o essencials i de les infraestructures crítiques

1. El director o la directora del pla de protecció civil 
activat ha de disposar les mesures necessàries per al 
restabliment immediat dels serveis bàsics o essencials i 
de les infraestructures crítiques afectats per la catàstrofe 
o calamitat.

2. Les autoritats i els òrgans de protecció civil i les ad-
ministracions públiques en general poden acordar pro-
tocols d’actuacions amb les empreses o amb les associ-
acions empresarials dels sectors que estableixin el marc 
general del procediment a seguir per al restabliment 
immediat dels serveis que presten i de les condicions 
de contractació d’obres, serveis i subministraments en 
situacions d’emergència, incloses les tarifes de preus.

Article 114. Restauració d’infraestructures, ser-
veis i subministraments

1. Les administracions públiques, en l’exercici de les 
competències respectives, poden fer ús dels procedi-
ments abreujats de contractació per la via d’urgència 
o emergència establerts per la legislació vigent de les 
obres, els serveis i els subministraments necessaris per 
retornar a la normalitat la vida ciutadana afectada per 
una catàstrofe o una calamitat pública.

2. La Comissió de protecció civil de Catalunya ha 
d’establir els procediments i els estàndards que han de 
complir els projectes de restauració d’infraestructures, 
serveis i subministraments per garantir la reducció del 
risc que els ha malmès anteriorment. Excepcionalment, 
els projectes que no disposen d’estàndards adequats 
poden ser executats amb l’informe favorable d’aquesta 
Comissió.

Article 115. El Pla de recuperació

1. Els plans de protecció civil han de preveure els aspec-
tes de gestió de l’emergència propis de la fase de recupe-
ració i restabliment de la normalitat. Nogensmenys, un 
cop finalitzada la situació d’emergència, els plens dels 
ajuntaments responsables dels plans activats o el Govern 
de la Generalitat poden aprovar un pla de recuperació de  
la normalitat, en el qual s’ha de fer constar:

a) La identificació i l’avaluació dels danys i dels perju-
dicis produïts.

b) Les mesures a adoptar directament per l’administra-
ció que aprova el pla, amb una programació temporal 
de les actuacions de rehabilitació previstes.

c) La proposta de mesures que correspongui adoptar 
per part d’altres administracions, d’acord amb les seves 
competències.

2. Si el pla de recuperació preveu ajuts, mesures o 
actuacions de diverses administracions públiques, ha 
de comptar amb la conformitat d’aquestes i la seva 
execució ha de ser coordinada per una Comissió de 
recuperació, prevista en el mateix pla, integrada per 
representants de totes les administracions, locals, de la 
Generalitat o General de l’Estat, concernides. Aquesta 
Comissió també establirà els procediments per obtenir 
les diverses aportacions i ajuts i facilitarà els mateixos.
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El tipus de gravamen serà superior per a les centrals 
nuclears respecte les altres instal·lacions.

Sisè. Les instal·lacions i les estructures destinades al 
transport o al subministrament d’energia elèctrica. La 
base del gravamen s’ha de constituir d’acord als metres 
lineals i tramificant per quilovolts (kV).

2. Els tipus de gravamen aplicables es fixen en la llei 
de pressupostos de la Generalitat. Llevat del cas dels 
aeroports i aeròdroms a què fa referència l’apartat tercer 
de l’apartat 1, si les empreses sotmeses al gravamen 
són afectades per un pla especial de protecció civil ex-
pressament destinat als riscs que en puguin derivar, la 
quantitat del gravamen es fixarà de manera que la re-
captació prevista no superi els costos del pla esmentat. 
En l’elaboració dels plans especials s’ha d’escoltar les 
empreses afectades.

Article 120. Exoneració del pagament

No es genera l’obligació del pagament del gravamen en 
relació amb:

a) Els elements patrimonials afectes a activitats desen-
volupades directament per l’Estat, per la Generalitat, 
per les corporacions locals o per llurs organismes au-
tònoms de caràcter administratiu.

L’exempció no s’aplica si els esmentats ens actuen per 
mitjà d’empresa pública, privada o mixta o, en gene-
ral, d’empreses mercantils, ni tampoc als organismes 
autònoms de caràcter industrial, comercial, financer o 
anàlegs.

b) Les instal·lacions i les estructures afectes a la produc-
ció de combustibles, de carburants o d’energia elèctrica, 
mitjançant la transformació de residus sòlids i líquids.

c) Les estacions transformadores d’energia elèctrica la 
tensió de les quals en el primari sigui igual o inferior a 
25 quilovolts (kV), i també les xarxes de distribució de 
tensió igual o inferior a 25 quilovolts (kV).

d) Les instal·lacions de producció d’energia elèctri-
ca incloses en el règim especial regulades per la Llei 
40/1994, de 30 de desembre, d’ordenació del sistema 
elèctric nacional, en el capítol II i els articles 26 i se-
güents, i el Reial decret 2818/1998, de 23 de desembre, 
de potència nominal inferior a 50 megawatts.

e) Les conduccions de gas propà i de gas natural cana-
litzat de pressió inferior a 36 quilograms per centímetre 
quadrat.

Article 121. Subjectes obligats al pagament

Són obligades a pagar el gravamen les persones físi-
ques o jurídiques i les entitats que fan l’activitat a la 
qual són afectes els elements patrimonials enumerats 
en l’article 119.

Article 122. Meritació i liquidació

1. El gravamen es merita el 31 de desembre de cada 
any natural en el qual s’hagin fet les activitats de risc 
que en determinen l’exigència, llevat del cas de l’apartat 
tercer de l’article 119.1 relatiu als aeroports i aeròdroms, 

que, segons aquesta Llei, són competents en la matèria, 
d’acord amb un pla aprovat pel Govern.

Article 119. Subjecció i quantia del gravamen

1. Resten sotmesos al gravamen els següents elements 
patrimonials afectes a activitats de risc i situats al ter-
ritori de Catalunya:

Primer. Les instal·lacions industrials o els magatzems 
en els quals s’utilitzen, s’emmagatzemen, es dipositen 
o es produeixen substàncies considerades perilloses 
d’acord amb l’annex I, part 1, «Relació de substàncies», 
i part 2, «Categories de substàncies i preparats no de-
nominats específicament en la part 1», del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures 
de control dels riscos inherents als accidents greus en 
els quals intervinguin substàncies perilloses, modificat 
pel Reial decret 948/2005, de 29 de juliol. Això sem-
pre que la quantitat present en la instal·lació o al grup 
d’instal·lacions de què es tracti superi el 10% de les que 
figuren en la columna 3 de l’annex I, part 1 i part 2 del 
Reial decret 1254/1999.

a) Si es tracta de magatzems situats en terrenys classifi-
cats de sòl urbà, el gravamen és exigible si la quantitat 
emmagatzemada supera, en qualsevol moment al llarg 
de l’any natural, el 5% de qualsevol de les que figuren 
en els annexos esmentats i amb els mateixos criteris.

b) En els supòsits a què es refereixen l’apartat primer i 
la lletra a, la base del gravamen s’ha de constituir amb 
la quantitat mitjana anual de substància present en la 
instal·lació o en el grup d’instal·lacions, expressada en 
quilograms.

c) El tipus aplicable s’ha de determinar per a cada subs-
tància i quantitats que apareixen en la columna 3 de 
l’annex I, part 1 i part 2, del Reial decret 1254/1999, 
de 16 de juliol.

Segon. Les instal·lacions i les estructures destinades al 
transport per mitjans fixos de substàncies perilloses, en 
el sentit a què es refereix l’apartat primer.

a) En les conduccions de gas canalitzat de pressió igual 
o superior a 36 quilograms per centímetre quadrat, on el 
tipus de gravamen s’estableix per metre lineal.

b) Per als altres casos a què fa referència aquest apartat, 
el gravamen serà exigible a un tipus per metre lineal 
inferior a l’apartat segon i lletra a.

Tercer. Els aeroports i els aeròdroms, sens perjudici del 
gravamen sobre les instal·lacions industrials annexes 
que sigui procedent, d’acord amb l’apartat primer. La 
base del gravamen s’ha de constituir amb el moviment 
mitjà dels cinc anys naturals anteriors a la meritació, 
expressat en nombre de vols i segons la capacitat en 
passatgers de cada aeronau enlairada o aterrada. Quart. 
Les preses hidràuliques: la base del gravamen s’ha de 
constituir amb la capacitat de la presa, expressada en 
metres cúbics.

Cinquè. Les centrals nuclears i altres instal·lacions i es-
tructures destinades a la producció o a la transformació 
d’energia elèctrica: la base del gravamen s’ha de consti-
tuir amb la potència nominal, expressada en megawatts. 
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provar que es mantenen les seves condicions d’idoneïtat 
i d’operativitat.

a) Els procediments i protocols d’autocontrol han de ser 
realitzats per les mateixes persones titulars dels serveis 
o dels recursos controlats, sota l’impuls del director o la 
directora del pla i en la forma i periodicitat que aquest 
determini, que en cap cas no podrà excedir els dos anys.

b) Els procediments i protocols de control han de ser 
realitzats sota la direcció del director o la directora del 
pla, amb la forma i la periodicitat que determini el pla 
controlat, i com a mínim en el termini de cinc anys a 
comptar des de l’últim control.

2. El director o la directora del pla ha de disposar el 
necessari per corregir o reparar les deficiències asse-
nyalades pels procediments i protocols de control i 
d’autocontrol.

3. La documentació relativa a l’execució dels procedi-
ments i protocols de control i autocontrol i, si s’escau, a 
la correcció i reparació de les deficiències assenyalades 
pels mateixos, s’ha d’incorporar al pla respectiu, en el 
termini que s’indiqui pel control.

4. El sistema de controls previst en aquest article s’ha de 
confegir en aplicació i garantia de criteris i estàndards 
de qualitat.

5. Les autoritats de protecció civil poden ordenar en 
qualsevol moment la inspecció dels serveis i dels re-
cursos de l’administració respectiva associats als plans 
de llur àmbit o als plans d’àmbit inferior, inclosos els 
d’autoprotecció, així com també el funcionament dels 
plans indicats.

Article 126. Control de les activitats, instal-
lacions, establiments i centres generadors de 
risc

1. Les activitats generadores de risc de l’article 81 han 
de ser sotmeses a controls periòdics per garantir l’ade-
quació permanent d’aquestes als requeriments en ma-
tèria de protecció civil. La unitat directiva competent 
en matèria de protecció civil és responsable d’aquesta 
avaluació. A aquests efectes:

a) El servei públic o l’entitat col·laboradora amb l’ad-
ministració que realitza les actuacions de control o de 
revisió ha de convocar a les mateixes l’òrgan o el servei 
de protecció civil que es determini reglamentàriament, 
llevat que la mateixa entitat col·laboradora amb l’ad-
ministració estigui també habilitada o reconeguda per 
fer l’avaluació de riscos, segons el previst pel paràgraf 
següent.

b) L’avaluació dels riscos de protecció civil serà rea-
litzada pel personal al que fa referència a l’article 128.

c) En qualsevol cas, l’avaluació de riscos prevista en 
aquest article s’ha de fer coincidint en el temps amb 
les actuacions de control o de revisió d’autoprotecció.

d) L’avaluació de riscos prevista per aquest article ha 
de ser confegida per personal degudament qualificat, 
amb participació i audiència de les persones titulars de 
l’activitat, instal·lació, establiment o centre controlat o 
revisat, i les seves conclusions, a més de ser comunica-

en què el gravamen es merita el darrer dia de cada tri-
mestre natural.

2. En el cas de cessament de l’activitat, el gravamen es 
merita el darrer dia de l’activitat.

3. En el supòsit d’inici d’activitat o de desafectació dels 
elements patrimonials gravats, la quota es prorrateja en 
funció del nombre de dies transcorreguts.

Article 123. Gestió tributària

1. La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del 
gravamen correspon l’Agència Tributària de Catalunya.

2. Les persones físiques o jurídiques subjectes al gra-
vamen són obligades a presentar declaració o, si escau, 
declaració - liquidació, en els termes i amb els models 
que s’estableixin per reglament.

3. El pagament del gravamen es pot periodificar i frac-
cionar en la forma que es determini per reglament.

Article 124. Fons de protecció civil

1. Amb el gravamen establert per l’article 118.2 s’ha de 
constituir i nodrir un Fons de protecció civil, que també 
pot rebre altres aportacions públiques i privades.

2. Els recursos del Fons de protecció civil establert per 
l’apartat anterior s’han de distribuir entre l’Administra-
ció de la Generalitat i els ens locals, mitjançant Decret 
i previ informe de la Comissió de protecció civil de 
Catalunya.

3. La part del Fons de protecció civil destinada als ens 
locals s’ha d’adjudicar als ajuntaments afectats per 
l’article 38.3 i 4, als consells comarcals i al Conselh 
Generau d’Aran, de conformitat amb un pla aprovat pel 
Govern, amb l’informe previ de la Comissió de coor-
dinació de la protecció civil local regulada per l’article 
73, en atenció als criteris següents:

a) La seva participació es justifica en el fet que gestio-
nen efectivament els serveis de protecció civil a què els 
obliga aquesta Llei.

b) La seva participació ha de ser en funció del cost efec-
tiu dels serveis de protecció civil que han de prestar, 
determinat en aplicació dels factors objectius que ha 
d’aprovar la Comissió de coordinació de la protecció 
civil local.

c) Les aportacions del Fons han de cobrir en qualse-
vol cas el cost efectiu de les noves obligacions de les 
administracions locals derivades de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Títol 6. Règim d’inspeccions i sancionador

Capítol primer. Controls i inspeccions

Article 125. Control i inspecció dels plans

1. Els plans de protecció civil, inclosos els d’autoprotec-
ció, han de preveure procediments i protocols de control 
i d’autocontrol de caràcter periòdic dels serveis i dels 
recursos que hi són afectats, amb la finalitat de com-
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2. Les funcions de control i verificació regulades pels 
articles 125 i 127 han de ser realitzades per personal 
degudament qualificat que, segons s’estableixi regla-
mentàriament o decideixi l’autoritat de protecció civil 
corresponent, pot ser:

a) Personal al servei de l’autoritat de protecció civil 
corresponent, especialment per les persones que ocu-
pen llocs al servei dels òrgans de protecció civil de la 
Generalitat o persones que ocupen llocs amb especia-
lització de protecció civil dels ens locals, o els demés 
personal funcionari dels serveis públics de protecció 
civil previstos per l’article 59.2.b).

b) Personal al servei d’entitats col·laboradores amb l’ad-
ministració degudament acreditades per la Generalitat, 
en els termes que s’establirà reglamentàriament.

3. En tot cas, la inspecció prevista per l’apartat 3 de 
l’article anterior ha de ser feta necessàriament per fun-
cionariat públic.

4. Les persones titulars de les activitats, instal·lacions, 
establiments o centres inspeccionats han de permetre 
l’accés a les mateixes del personal d’inspecció degu-
dament acreditat i de les persones que l’acompanyin, 
atendre’ls degudament i facilitar-los la documentació, 
les mostres, les comprovacions i demés diligències que 
aquest els requereixi.

5. La realització de les inspeccions ha de ser oberta 
a les persones titulars de les activitats, instal·lacions, 
establiments o centres inspeccionats, o al personal o 
representants que designin, que hi podran fer constar 
les seves al·legacions i obtenir còpia dels documents 
d’inspecció que s’elaborin.

6. Les funcions de control i d’inspecció realitzades per 
personal al servei d’administracions públiques pot ser 
sotmesa a taxa. Les persones titulars de les activitats 
controlades o inspeccionades hauran d’abonar aquestes 
taxes.

Capítol segon. Règim sancionador

Article 129. Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus en matèria de protecció 
civil les conductes consistents a:

a) No adoptar els plans d’autoprotecció preceptius i no 
sotmetre’ls, si és procedent, a l’informe, l’homologació 
que corresponguin, d’acord amb l’article 97 i amb el que 
s’estableixi per reglament.

b) No modificar, actualitzar i revisar els plans d’auto-
protecció en els supòsits en què sigui procedent, d’acord 
amb l’article 97, dins els terminis que s’estableixin per 
reglament.

c) Incomplir el sistema de controls i autocontrols esta-
blert per l’article 125.

d) Impedir i obstaculitzar la inspecció dels recursos i 
serveis afectes als plans o el funcionament d’aquests, 
segons el previst pels articles 126 i 127.

des a la unitat directiva competent en matèria de pro-
tecció civil, s’han d’incorporar a les actes o documents 
de control o de revisió.

2. Les conclusions de l’avaluació de riscos prevista per 
aquest article s’han de pronunciar sobre la gestionabi-
litat o l’acceptabilitat d’aquests, i han de proposar les 
millores pertinents per reduir-los o minimitzar-los. En 
cas de procediments de revisió, l’homologació de la re-
visió s’ha de condicionar a l’efectivitat de les millores 
necessàries per a l’acceptabilitat dels riscos. En qual-
sevol cas, les persones titulars de l’activitat, instal·lació, 
establiment o centre són responsables de l’aplicació de 
les millores proposades per l’avaluació de riscos.

3. Si les conclusions referides a l’apartat anterior deter-
minen que els riscos detectats són inacceptables i no 
gestionables, la unitat directiva competent en matèria 
de protecció civil ha d’ordenar immediatament una ins-
pecció sobre l’activitat, instal·lació, establiment o centre 
afectat, als efectes d’adoptar les mesures provisionals o 
sancionadores que procedeixin.

4. Aquestes actuacions de control es realitzen sens per-
judici de les funcions de control previstes en la norma-
tiva de seguretat industrial.

Article 127. Inspecció de les activitats, instal-
lacions, establiments o centres generadors de 
risc

1. Les autoritats de protecció civil poden ordenar en 
qualsevol moment la inspecció de les activitats, instal-
lacions, establiments o centres generadors de risc pre-
vistos per l’article 81. També poden ordenar la inspecció 
de les activitats, instal·lacions, establiments, centres o 
edificis de qualsevol tipus que han generat una emer-
gència, després d’haver-se produït aquesta.

2. Si s’escau, les inspeccions poden tenir els mateixos 
efectes previstos per l’article 126.2.

3. Si es donen les circumstàncies contemplades per l’ar-
ticle 126.3, i la inspecció confirma la inacceptabilitat i la 
no gestionabilitat del risc, la unitat directiva competent 
en matèria de protecció civil la comunicarà a l’òrgan 
sectorial i, si s’escau, a l’ambiental i al de seguretat 
industrial competents en relació amb l’activitat, instal-
lació, establiment o centre, als efectes de què adoptin les 
mesures provisionals o sancionadores corresponents. Si 
no ho fan, el departament de la Generalitat competent 
en matèria de protecció civil pot adoptar les previstes 
per l’article 136.

4. Aquestes actuacions d’inspecció es realitzen sens 
perjudici de les funcions inspectores previstes en la 
normativa de seguretat industrial.

Article 128. Realització dels controls i de les 
inspeccions

1. Les administracions competents poden atribuir a 
entitats col·laboradores amb l’administració funcions 
d’informe, verificació o control, en l’àmbit de les seves 
competències, en els termes i amb els requisits que es 
determinaran reglamentàriament.
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d) Negar-se a fer les prestacions personals ordenades 
per l’autoritat de protecció civil competent en situacions 
d’activació d’un pla.

e) No respectar les mesures de prevenció i de minimit-
zació de l’impacte d’eventuals catàstrofes i calamitats 
públiques, establertes per la legislació sectorial espe-
cífica, i no adoptar-les activament, si és té obligació.

f) No acudir, sense causa justificada i d’acord amb la 
lletra c) de l’article 64.2 d’aquesta Llei, a l’ordre de mo-
bilització les persones adscrites als serveis associats al 
pla i les persones membres de les associacions del vo-
luntariat de protecció civil de la localitat afectada per 
l’activació d’un pla o d’una emergència declarada en 
el lloc indicat per aquest o per l’autoritat competent de 
protecció civil.

g) Denegar la informació necessària per a la planificació 
de protecció civil, a requeriment de l’autoritat compe-
tent de protecció civil.

h) No realitzar les obres i operacions necessàries per a 
la protecció civil indicades en els plans corresponents.

i) No comunicar al centre de coordinació operativa 
d’àmbit superior l’activació d’un pla de protecció civil.

j) No assistir, els directors o directores dels plans d’au-
toprotecció, a les convocatòries i a les compareixences 
a les quals siguin cridats per les autoritats de protecció 
civil, llevat de causa justificada.

k) No comunicar, els directors o directores dels plans 
d’autoprotecció, qualsevol circumstància o incidència 
que afectin la situació de risc coberta pel pla o l’opera-
tivitat dels recursos i els serveis establerts per a com-
batre-la.

l) Demanar o intentar obtenir contraprestacions, do-
natius o recompenses econòmiques o materials per la 
prestació de serveis en els casos en què aquesta Llei no 
ho permet.

m) Obstaculitzar, sense arribar a impedir-ho, la requisi-
ció i l’ocupació temporal dels béns, de les instal·lacions 
i dels mitjans ordenades per l’autoritat competent de 
protecció civil, i també obstaculitzar el compliment de 
les ordres i les instruccions emanades de les autoritats 
de protecció civil en situacions d’activació de plans.

n) Avisar reiteradament al telèfon d’emergències o per 
altres vies a les autoritats i serveis de protecció civil 
sobre incidències o emergències que són falses.

o) La denegació injustificada per part de les autoritats, 
persones funcionàries o personal empleat públic de la 
informació que la ciutadania els sol·liciten en matèria 
de protecció civil.

2. També tenen la consideració d’infraccions greus:

a) Les infraccions lleus comeses per una persona o una 
entitat sancionades en els dos anys anteriors per una 
infracció lleu o més d’una.

b) Les infraccions lleus comeses durant la situació d’ac-
tivació d’un pla de protecció civil i que hagin posat en 
perill la vida o la integritat de les persones o que hagin 

e) No tenir subscrit, les persones, entitats o empreses 
obligades per l’article 28, un contracte de responsabilitat 
civil que cobreixi els danys ocasionats pel seu centre, 
establiment o activitat en l’àmbit de la protecció civil.

f) Incomplir, les entitats i empreses privades que hi són 
obligades, de forma reiterada el deure específic de col-
laboració establert per l’article 27.3.

g) Impedir la requisició i l’ocupació temporal dels 
béns, de les instal·lacions i dels mitjans ordenades per 
l’autoritat competent de protecció civil, d’acord amb 
l’article 31.

h) Negar-se a transmetre, les empreses de telecomuni-
cacions i els mitjans de comunicació social, els avisos, 
les instruccions i les informacions que ordenin les au-
toritats competents de protecció civil, d’acord amb els 
articles 32 i 33.

i) No comunicar a les autoritats de protecció civil, qui 
hi sigui obligat, les previsions i els incidents que puguin 
donar lloc a l’activació dels plans de protecció civil, 
i no comunicar l’activació dels plans d’autoprotecció, 
d’acord amb l’article 106.

j) No mobilitzar un recurs o un servei afectes a un pla 
de protecció civil activat i requerits per l’autoritat com-
petent de protecció civil o els seus delegats o delegades.

k) Incomplir en l’execució dels projectes de les deter-
minacions de l’informe o dels criteris de riscos gestio-
nables dels articles 83 i 84.

l) Avisar al telèfon d’emergències 112 o per altres vies a 
les autoritats i serveis de protecció civil sobre incidèn-
cies o emergències que són falses, quan per aquest mo-
tiu es provoca la mobilització injustificada de recursos.

2. També tenen la consideració d’infraccions molt greus:

a) Les infraccions greus comeses per una persona o una 
entitat sancionades en els dos anys anteriors per una 
infracció greu o més d’una.

b) Les infraccions greus comeses durant la situació 
d’activació d’un pla de protecció civil i que hagin posat 
en perill la vida o la integritat de les persones o que 
hagin augmentat la situació de risc col·lectiu greu o les 
conseqüències de la catàstrofe o calamitat.

Article 130. Infraccions greus

1. Són infraccions greus en matèria de protecció civil 
les conductes consistents a:

a) No respectar les instruccions dictades per l’autoritat 
de protecció civil competent en situacions d’activació 
d’un pla o d’una emergència declarada.

b) Incomplir, els centres, els establiments i les depen-
dències, les obligacions derivades dels plans de protec-
ció civil, i també no executar aquests plans i incomplir 
les mesures de seguretat i de prevenció.

c) Negar, les entitats i empreses privades que hi són 
obligades, el deure específic de col·laboració establert 
per l’article 27.3.
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3. Els límits a què es refereix l’apartat 2 s’entenen re-
ferits a les quanties màximes per a sancionar infracci-
ons molt greus. Les infraccions greus són sancionades 
per cada òrgan amb una quantia màxima que ha de 
representar el 50% del límit que li correspon per in-
fraccions molt greus, i les infraccions lleus, amb una 
quantia màxima que ha de representar el 10% d’aquest 
mateix límit.

4. En el cas que la comissió d’una infracció greu o molt 
greu que correspongui sancionar a l’alcalde o l’alcal-
dessa, hagi causat un risc col·lectiu significatiu o bé 
alarma social, la potestat sancionadora pot ésser exer-
cida pel conseller o consellera competent en matèria de 
protecció civil o pel Govern, a sol·licitud de l’autoritat 
local o per iniciativa pròpia, amb l’audiència prèvia de 
l’aquesta.

Article 134. Infraccions de les administracions 
públiques

1. Quan les infraccions siguin comeses per les admi-
nistracions públiques, l’òrgan competent per imposar 
la sanció ha de dictar una resolució per establir les me-
sures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin 
els efectes de la infracció. Aquesta resolució també s’ha 
de notificar als afectats, si n’hi ha.

2. S’han de comunicar a l’òrgan sancionador les reso-
lucions que es dictin en relació amb les mesures i les 
actuacions a què es refereix l’apartat anterior.

Article 135. Mesures alternatives

D’acord amb la finalitat de la infracció tipificada i en els 
termes que reglamentàriament s’estableixin, per motius 
d’interès general i de conformitat amb la persona in-
fractora, l’òrgan competent per imposar la sanció podrà 
acordar l’adopció de mesures alternatives a la sanció.

Article 136. Mesures no sancionadores

1. No tenen naturalesa sancionadora les mesures de 
clausura temporal de les instal·lacions, els establiments 
o els centres o de suspensió temporal de les activitats 
que generen risc i estan inclosos al reglament previst 
per l’article 81 que poden ser ordenades en els casos 
següents:

a) En els d’incompliment de l’informe o dels criteris de 
gestionabilitat de risc dels articles 83 i 84. En aquests 
casos, la clausura o la suspensió es poden adoptar com 
a mesura provisional i com a mesura complementària 
de la sanció pecuniària que procedeixi, en el marc o 
com a conseqüència del corresponent procediment san-
cionador.

b) En els d’activitats, instal·lacions, establiments o cen-
tres que, segons la inspecció prevista per l’article 127.3, 
comportin un risc greu de protecció civil inacceptable 
o no gestionable.

2. La clausura temporal del centre, l’establiment o la 
instal·lació i la suspensió temporal de l’activitat poden 
ésser ordenades pel conseller o consellera competent en 
matèria de protecció civil, en els casos de l’apartat 1.a), 
o pel Govern de la Generalitat, en els de l’apartat 1.b), 

augmentat la situació de greu risc col·lectiu o les conse-
qüències de la catàstrofe o la calamitat pública.

Article 131. Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria de protecció civil les 
conductes consistents a:

a) Portar, els voluntaris o voluntàries de protecció civil, 
les insígnies i els distintius establerts per reglament en 
els casos i en les condicions en què no en sigui auto-
ritzat l’ús.

b) No seguir o no respectar les mesures i les instrucci-
ons disposades per l’autoritat de protecció civil en els 
simulacres.

c) No acudir, les persones membres dels serveis afec-
tats, d’acord amb l’article 64.2.c), als llocs respectius 
seguint l’ordre de mobilització en el cas de simulacre.

d) Avisar al telèfon d’emergències o per altres vies a les 
autoritats i serveis de protecció civil sobre incidències 
o emergències que són falses.

Article 132. Sancions

1. Les infraccions molt greus són sancionades amb una 
multa de fins a 1.000.000 d’euros.

2. Les infraccions greus són sancionades amb una multa 
de fins a 250.000 euros.

3. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa 
de fins a 10.000 euros.

4. Les infraccions greus comeses per les persones mem-
bres de les associacions de voluntaris i voluntàries de 
protecció civil poden comportar, a més, la baixa forçosa 
de la respectiva associació.

5. Les infraccions greus comeses per les autoritats, les 
persones funcionàries o personal empleat públic seran 
sancionades amb un mínim de tres i un màxim de dotze 
mesos de suspensió de feina i sou.

6. Aquestes sancions s’apliquen sens perjudici de les 
sancions previstes en la normativa de seguretat indus-
trial.

Article 133. Competències sancionadores

1. La potestat sancionadora correspon als municipis i 
a l’Administració de la Generalitat, en els termes es-
tablerts per aquest article, d’acord amb l’àmbit del pla 
afectat per la conducta constitutiva d’infracció.

2. La competència per a imposar les sancions corres-
pon:

a) Als alcaldes o les alcaldesses dels municipis de 
menys de vint mil habitants, fins a un límit de 20.000 
euros.

b) Als alcaldes o les alcaldesses dels municipis de més 
de vint mil habitants, fins a un límit de 100.000 euros.

c) Al conseller o consellera competent en matèria de 
protecció civil, fins a un límit de 250.000 euros.

d) Al Govern de la Generalitat, fins a 1.000.000 d’euros.

Fascicle tercer
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Disposicions addicionals

Primera. Traspassos

1. Atès que l’Estatut d’autonomia atribueix per prime-
ra vegada a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de protecció civil, el Govern plantejarà formal-
ment a l’Estat el traspàs dels serveis, mitjans humans i 
materials i recursos destinats per la seva Administració 
General a activitats de protecció civil per a l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya.

2. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar amb caràc-
ter prioritari el traspàs dels serveis, mitjans i recursos 
destinats a salvament marítim, en l’àmbit dels ports ra-
dicats a Catalunya i de les aigües territorials d’aquesta 
Comunitat.

3. En aquest traspàs s’han d’incloure els serveis i els 
recursos en matèria de seguretat nuclear que siguin ne-
cessaris per a la gestió i execució del Pla específic de 
seguretat nuclear a Catalunya, de conformitat amb el 
previst per l’article 17.

Segona. Carta de Serveis de la Protecció Civil

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei el conseller o la consellera del departament de la 
Generalitat competent en matèria de protecció civil ha 
d’aprovar la Carta dels serveis de protecció civil regu-
lada per l’article 22.2.

Tercera. Personal especialitzat municipal o co-
marcal de protecció civil

Al personal especialitzat municipal o comarcal de 
protecció civil se’ls hi aplica el mateix règim previst a 
l’article 60 de la Llei en l’àmbit de les competències mu-
nicipals, de conformitat amb el previst per la legislació 
de règim local i la de funció pública de Catalunya i la 
normativa interna de les respectives entitats.

Poden nomenar-se pel respectiu ajuntament o consell 
comarcal personal especialitzat municipal o comarcal 
de protecció civil les persones funcionàries que com-
pleixin els requisits següents:

a) Tenir la titulació universitària.

b) Haver desenvolupat durant al menys un any tasques 
previstes per l’apartat 1 de l’Annex I d’aquesta Llei en 
règim de com a mínim mitja dedicació a les mateixes.

Quarta. Actualització del gravamen

El tipus del gravamen establert serà objecte d’actualit-
zació anualment.

Cinquena. Fons de protecció civil

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei, el Govern de la Generalitat ha d’aprovar la 
constitució i la distribució del Fons de Protecció Civil 
d’acord amb els articles 118.2 i 124.2, de manera que el 
repartiment de l’esmentat Fons sigui coincident amb la 
prestació efectiva dels serveis municipals, comarcals i 
del Conselh Generau d’Aran en protecció civil.

en ambdós casos per iniciativa pròpia o a instàncies de 
l’ajuntament corresponent.

3. Per adoptar la mesura no sancionadora prevista per 
l’apartat 1.b) caldrà seguir el procediment que es de-
terminarà reglamentàriament, de conformitat amb els 
requisits i criteris següents:

a) Un cop rebuda i comprovada l’acta d’inspecció que 
acredita la presència d’un risc greu de protecció civil 
inacceptable o no gestionable, la unitat directiva com-
petent en matèria de protecció civil ha de requerir a la 
persona titular de l’activitat, instal·lació, establiment o 
centre a què adopti mesures per assegurar la gestiona-
bilitat del risc, tot advertint-la de què si no ho fa dins 
del termini que li donarà a aquests efectes se li podrà 
ordenar la suspensió o clausura provisionals de l’acti-
vitat, instal·lació, establiment o centre. Simultàniament 
a aquest requeriment, se’n ha de traslladar còpia als 
òrgans sectorials i, si s’escau, ambientals i de seguretat 
industrial competents en relació amb l’activitat, instal-
lació, establiment o centre requerit.

b) Si la persona titular de l’activitat, instal·lació, esta-
bliment o centre no adopta les mesures requerides de 
conformitat amb el paràgraf anterior, la unitat directiva 
competent en matèria de protecció civil ha de sol·licitar 
l’adopció de la mesura de suspensió o clausura provisio-
nals als òrgans sectorials i, si s’escau, ambientals i de 
seguretat industrial competents.

c) Si en el termini de 3 mesos des del requeriment ini-
cial els òrgans sectorials i, si s’escau, ambientals i de 
seguretat industrial citats pels paràgrafs anteriors no 
adopten la mesura de suspensió o clausura provisional 
de les activitats, instal·lacions, establiments o centres, 
la unitat directiva competent en matèria de protecció ci-
vil obrirà el corresponent expedient contradictori, amb 
l’objecte de què la pugui ordenar, si s’escau, el Govern 
de la Generalitat, a proposta del conseller o de la con-
sellera competent en matèria de protecció civil.

4. Les mesures de suspensió o clausura provisionals re-
gulades per aquest article es mantindran mentre no es 
corregeixin els factors de risc que les han motivat, fins 
a assolir una situació de risc gestionable.

Article 137. Responsabilitat per danys i perjudicis

1. Les sancions que corresponguin a les infraccions ti-
pificades per aquesta Llei s’imposaran amb independèn-
cia de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis 
ocasionats per la conducta infractora.

2. Si la comissió d’una infracció causa danys o perju-
dicis a les administracions públiques o a béns públics, 
la persona infractora, a més de la sanció que li cor-
respongui, serà obligada a rescabalar a l’administració 
afectada els costos originats per la seva infracció.

Article 138. Procediment sancionador

Per a la tramitació de les sancions establertes per aques-
ta Llei s’aplica el règim sancionador general de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.
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Annex I

Dotació personal i tècnica mínima dels municipis 
de més de 20.000 habitants

1. Els municipis de més de 20.000 habitants, els muni-
cipis turístics, els municipis que tinguin riscos especials 
d’acord amb la Comissió de Protecció Civil de Cata-
lunya, i els consells comarcals han de disposar d’un 
servei tècnic de protecció civil que com a mínim ha de 
comptar amb una persona funcionària amb especialit-
zació en protecció civil en règim de dedicació exclu-
siva a les tasques de previsió, prevenció, planificació 
d’emergències, implantació i manteniment dels plans, 
organització de simulacres, informació a la ciutadania 
sobre riscos i, en general, les que corresponguin als 
ajuntament en matèria d’informe, seguiment i inspecció 
de l’autoprotecció corporativa de les activitats obligades 
de conformitat amb els articles 81 i 97.

Aquesta dotació mínima dels serveis tècnics locals de 
protecció civil s’ha de dimensionar a la realitat de cada 
municipi i de cada comarca, en funció dels riscos i de la 
població respectius, i escoltant les recomanacions que a 
aquests efectes pot dictar la Comissió de Protecció civil 
de Catalunya. En qualsevol cas, els municipis de més de 
100.000 habitants han de comptar com a mínim amb 
una persona funcionària especialitzada en protecció ci-
vil més per cada 100.000 habitants o fracció.

2. Els llocs amb especialització en protecció civil muni-
cipal i comarcal previst al paràgraf anterior ha de tenir 
titulació universitària i haver seguit i superat els cursos 
de formació específica impartits per l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya, amb els continguts i la 
durada que es determinaran reglamentàriament.

3. La dotació municipal de personal amb especialització 
en protecció civil establerta pels apartats anteriors s’ha 
de complementar amb altre personal tècnic qualificat 
que sigui idoni per executar els processos operatius 
previstos en els respectius plans de protecció civil, es-
pecialment la coordinació dels serveis municipals en 
l’emergència, la constitució del Centre de coordinació 
operativa municipal, el suport logístic i l’atenció a la 
població. Aquest personal tècnic complementari ha de 
tenir preferentment formació en matèria de protecció 
civil, ha de tenir la disponibilitat pròpia del personal 
d’emergències i pot ser compartit o mancomunat amb 
altres entitats locals.

4. El personal amb especialització de protecció civil 
municipal i comarcal ha de formar part d’una xarxa 
de coordinació amb els serveis de protecció civil de 
la Generalitat, de conformitat amb el que s’establirà 
reglamentàriament.

Disposicions transitòries

Primera. Vigència de plans i reglaments

Mentre no es promulguin les normes i els plans de des-
envolupament i aplicació d’aquesta Llei, seguiran vi-
gents les normes reglamentàries i els plans de protecció 
civil de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, en 
tot allò que no s’oposi a les determinacions d’aquesta 
Llei.

Segona. Serveis Tècnics Municipals i Comarcals 
de Protecció Civil

Els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els con-
sells comarcals disposen de cinc anys, a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, per disposar efectivament 
dels serveis tècnics de protecció civil en els termes es-
tablerts per l’Annex I.

Tercera. Servei referent en els Centres de 
Comandament Avançat

Mentre no sigui plenament operatiu el personal especi-
alitzat de protecció civil regulat per aquesta Llei, tindrà 
la condició de servei referent en els centres de coman-
dament avançat el Cos de Bombers de la Generalitat.

Disposició derogatòria

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei que-
da derogada la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern per a aprovar els Decrets neces-
saris per al desenvolupament i aplicació d’aquesta Llei 
i per l’actualització del contingut establert a l’Annex II.

Segona

Es faculta a la persona titular del departament compe-
tent en matèria de protecció civil i a la persona titular 
del departament competent en matèria d’economia i fi-
nances per a dictar totes les Ordres en desenvolupament 
d’aquells extrems que aquesta Llei li atorga la potestat 
reglamentària.

Tercera

Aquesta Llei entrarà en vigor als tres mesos de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.
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clordibenzodioxines així com els carcinògens indicat 
a la part 1 de l’annex I del Reial decret 948/2005, de 
29 de juliol.

Les quantitat que s’han de tenir en compte són les mà-
ximes que estiguin pressents, o puguin estar-ho, en 
un moment donat, tal i com estableix el Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol.

– Les instal·lacions industrials en les quals intervenen 
substàncies perilloses no tòxiques: aquelles en les que 
estan presents altres substàncies perilloses diferents de 
les citades als apartats anteriors, en quantitats iguals o 
superiors al 60% de les que figuren a la columna 2 de 
les parts 1 i 2 de l’annex I del Reial decret 948/2005 de 
29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, 
de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control 
dels riscs inherents als accidents greus en què intervenen 
substàncies perilloses.

Les quantitats que s’han de tenir en compte són les mà-
ximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un 
moment donat.

– Instal ·lacions industrials o magatzems ubicats a 
menys de 100 metres d’edificacions urbanes amb ele-
ments vulnerables o molt vulnerables, quan intervin-
guin substàncies perilloses en quantitats iguals o su-
periors al 5% de les que figuren a la columna 3 de les 
parts 1 i 2 de l’annex I del Reial decret 948/2005, de 
29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/99, de 
16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels 
riscs inherents als accidents greus en què intervenen 
substàncies perilloses.

Les quantitats que s’han de tenir en compte són les mà-
ximes que estiguin pressents, o puguin estar-ho, en un 
moment donat.

– Establiments no afectats per la normativa d’accidents 
greus però on hi ha presents productes inclosos a la 
normativa esmentada, en una quantitat equivalent al 5% 
de les quantitats establertes per la columna 2 de la part 
1 o de la part 2 de l’annex I del Reial decret 948/2005, 
de 29 de juliol.

– Establiments en què intervenen explosius: aquells re-
gulats en l’Ordre/Pre/252/2006 de 6 de febrer per la 
que s’actualitza la Instrucció Tècnica Complementària 
número 10 sobre prevenció d’accidents greus del Regla-
ment d’Explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, 
de 16 de febrer.

– Establiments no afectats per la ITC 10 (Reial decret 
230/1998, de 16 de febrer, modificat pel Reial decret 277/ 
2005, d’11 de març) però on hi ha productes inclosos a 
la normativa esmentada, en una quantitat equivalent al 
50% de les quantitats establertes a la ITC 10

– Activitats de Gestió de Residus Perillosos: aquelles 
activitats de Recollida, Emmagatzemament, Valoritza-
ció o Eliminació de Residus Perillosos, d’acord amb 
l’establert en la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, 
modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

– Explotacions i indústries relacionades amb la mineria 
sempre que s’hi desenvolupi activitat subterrània o bé 

Annex II

Instal·lacions, activitats, centres d’interès per 
la protecció civil

a) Activitats industrials i d’emmagatzematge:

– Les activitats d’emmagatzematge de productes quí-
mics acollides a les instruccions Tècniques complemen-
tàries, en les quantitats següents:

ITC APQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i 
combustibles), de capacitat major a 200 m3.

ITC APQ-2 (emmagatzematge d’òxid d’etilè), de capa-
citat major a 1 t.

ITC APQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat 
major a 4 t.

ITC APQ-4 (emmagatzematge d’amoníac anhidre), de 
capacitat major a 3 t.

ITC APQ-5 (emmagatzematge d’ampolles i botellons 
de gasos comprimits liquats i dissolts a pressió), de ca-
tegoria 4 o 5.

ITC APQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de 
capacitat major a 500 m3.

ITC APQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de 
capacitat major a 200 m3.

ITC APQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base 
de nitrat amònic, amb alt contingut en nitrogen), de ca-
pacitat major a 200 t.

– Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC 
IP02, IP03 i IP-04 amb més de 500 m3.

– Establiments afectats per la normativa per la qual 
s’aproven mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els quals intervenen substàncies pe-
rilloses.

– Les instal·lacions industrials en les quals intervenen 
substàncies tòxiques o molt tòxiques: en quantitats iguals 
o superiors al 10% de les que figuren a la columna 3  
de la part 2 de l’annex I del Reial decret 948/2005 de 
29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de  
16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels 
riscs inherents als accidents greus en què intervenen 
substàncies perilloses.

Les quantitat que s’han de tenir en compte són les mà-
ximes que estiguin pressents, o puguin estar-ho, en 
un moment donat, tal i com estableix el Reial decret 
1254/99.

– Les instal·lacions industrials en les quals intervenen 
determinades substàncies tòxiques, en quantitats iguals 
o superiors al 10% de les que figuren a la columna 3 
de la part 1 de l’annex I del Reial decret 948/2005 de 
29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 
16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels 
riscs inherents als accidents greus en què intervenen 
substàncies perilloses. A aquests efectes, tenen la con-
sideració de tòxiques les substàncies següents: brom, 
clor, etilenimina, fluor, isocianat de metil, diclorur de 
carbonil, diclorur de sofre trihidrur d’arsènic, trihidrur 
de fòsfor, triòxid de sofre, policlorbenzofurans i poli-
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– Àrees d’Estacionament per al Transport de Mercade-
ries Perilloses per Carretera i Ferrocarril.

– Ports Comercials: Els ports d’interès general amb ús 
comercial i els seus usos complementaris o auxiliars 
definits en la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim 
econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès 
general.

– Ports industrials definits a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, 
de ports de Catalunya.

– Ports comercials, industrials, pesquers i esportius que 
no siguin d’interès general.

– Les terminals de persones passatgeres dels ports d’in-
terès general.

– Els aeroports:

Aquells regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de 
seguretat aeroportuària i per la normativa internacional 
(Normes i Recomanacions de l’Organització de l’Avia-
ció Civil Internacional –OACI) i nacional de la Direcció 
General d’Aviació Civil aplicable.

Aquells regulats per la Llei 14/2009, del 22 de juliol, 
d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeropor-
tuàries, llevat dels hidroports.

– Aeròdroms i heliports:

Aquells regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de 
seguretat aeroportuària i per la normativa internacional 
(Normes i Recomanacions de l’Organització de l’Avia-
ció Civil Internacional– OACI) i nacional de la Direcció 
General d’Aviació Civil aplicable.

Aquells regulats per la Llei 14/2009, del 22 de juliol, 
d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeropor-
tuàries permanents que disposen d’instal·lacions fixes 
destinades al dipòsit i/o manteniment d’aeronaus o he-
licòpters, llevat dels hidroports.

– Conductes que transporten substàncies perilloses: 
etilenoductes, gasoductes i oleoductes. En el cas dels 
gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten 
gas natural per sobre de 16 bars (pressió de transport 
secundari).

d) Activitats i infraestructures energètiques:

– Instal·lacions Nuclears i Radioactives: Les regulades 
pel Reial decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es 
modifica el Reglament sobre Instal·lacions Nuclears i 
Radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 
de desembre.

– Centres o Instal ·lacions destinats a la Producció 
d’Energia Elèctrica: els de potència nominal igual o 
superior a 50 MW.

– Instal·lacions de generació i transformació d’energia 
elèctrica en alta tensió.

– Infraestructures Hidràuliques (Preses i Embassa-
ments): Les classificades en l’Ordre, de 12 de març de 
1996, per la qual s’aprova el Reglament Tècnic sobre 
Seguretat de Preses i Embassaments, així com en la Re-
solució, de 31 de gener de 1995, per la qual es disposa la 

disposin de més de 20 treballadors: Aquelles regulades 
pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova 
el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat 
Minera i per les seves Instruccions Tècniques Comple-
mentàries, modificat pel Reial decret 150/1996, de 2 de 
febrer, pel qual es modifica l’article 109 del Reglament 
General de Normes bàsiques de seguretat minera.

– Aquelles amb una càrrega de foc ponderada i corre-
gida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 MJ/m2, 
(risc intrínsec alt 8, segons la taula 1.3 de l’Annex I del  
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que 
aprova el Reglament de seguretat contra incendis als 
establiments industrials).

– Complexes i activitats industrials i d’emmagatzematge 
amb una ocupació igual o superior a 1000 persones.

– Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants 
del segon i tercer grup quan superin les quantitats totals 
emprades en 3 t.

b) Activitats d’investigació:

– Instal·lacions d’Utilització Confinada d’Organismes 
Modificats Genèticament: Les classificades com a ac-
tivitats de risc alt (tipus 4) al Reial decret 178/2004, de 
30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament General 
per al desenvolupament i execució de la Llei 9/2003, de 
25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la 
utilització confinada, alliberament voluntari i comercia-
lització d’organismes modificats genèticament.

– Instal·lacions per a l’Obtenció, Transformació, Tracta-
ment, Emmagatzemament i Distribució de Substàncies 
o Matèries Biològiques Perilloses: Les instal·lacions que 
continguin agents biològics del grup 4, determinats al 
Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció 
dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’expo-
sició a agents biològics durant la feina.

c) Activitats d’infraestructures de transport:

– Túnels de carretera amb més de 1000 metres de lon-
gitud.

– Túnels entre 500 i 1000 metres de longitud amb una 
IMD prevista major de 2000 vehicles/dia.

– Conjunt de túnels, amb longitud total superior a 1000 m,  
que formin part de la mateixa via i que estiguin separats 
entre ells per una distància inferior a 500 m.

– Túnels Ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.

– Conjunt de túnels ferroviaris, amb longitud total su-
perior a 1000 m, que formen part de la mateixa via i 
que estan separats entre ells per una distància inferior 
a 500 m.

– Estacions i Intercanviadors de Transport Terrestre: 
Aquells amb una ocupació igual o superior a 1.500 
persones

– Línies Ferroviàries metropolitanes

– Autopistes de Peatge
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g) Activitats docents:

– Establiments docents especialment destinats a per-
sones discapacitades físiques o psíquiques o a altres 
persones que no puguin realitzar una evacuació pels 
seus propis mitjans.

– Establiments d’ús educatiu amb una ocupació superior 
a 500 persones, i les llars d’infants i les ludoteques.

h) Activitats residencials públiques:

– Establiments d’ús residencial públic: Aquells en els 
quals es desenvolupen activitats de residència o centres 
de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat 
física o psíquica o mobilitat reduïda, o aquells en els 
quals habitualment hi hagi ocupants que no puguin re-
alitzar una evacuació pels seus propis mitjans.

– Qualsevol establiment d’ús residencial públic amb una 
ocupació superior a 500 persones.

– Instal·lacions de càmping amb capacitat igual o supe-
rior a 2.000 persones.

– Càmpings que estiguin ubicats a menys de 500 m de 
massa forestal.

– Càmpings que estiguin ubicats a les zones de risc 
definides als plans de protecció civil de la Generalitat.

i) Centres comercials amb una ocupació superior a 1000 
persones.

j) Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, 
establiments, espais, instal·lacions o dependències o 
mitjans anàlegs que reuneixin alguna de les següents 
característiques:

– Tots aquells edificis que acullin activitats comercials, 
administratives, de prestació de serveis, que tinguin una 
ocupació superior a 500 persones.

– Tallers ocupacionals o centres de treball de perso-
nes amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials 
greus i permanents.

– Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada 
amb capacitat igual o superior a 2.500 persones o que 
treballen amb animals perillosos.

– Totes aquelles activitats desenvolupades a l’aire lliure 
amb un nombre d’assistents previst igual o superior a 
5000 persones.

– Estacions d’esquí.

– Castells de focs amb més de 50 kg de matèria explosi-
va, d’acord amb l’Ordre de 2 de març de 1989, que mo-
difica l’Ordre de 20/10/1998 que regula la manipulació 
i ús d’artificis en la realització d’espectacles públics de 
focs artificials.

– Edificacions i instal·lacions aïllades situades en ter-
renys forestals (excepte les destinades a explotacions 
agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vin-
culats).

publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel qual 
s’aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció 
Civil davant del risc d’Inundacions.

e) Activitats d’espectacles públics i recreatives, i acti-
vitats esportives.

– Llocs, recintes i instal·lacions en les quals se celebrin 
els esdeveniments regulats per la normativa vigent en 
matèria d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
així com llocs, recintes i instal·lacions en els quals se 
celebrin activitats esportives, sempre que compleixin 
amb les següents característiques:

i) En espais tancats:

Edificis tancats: Amb capacitat o aforament igual o su-
perior a 2000 persones, o amb una altura d’evacuació 
igual o superior a 28 m.

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: 
amb capacitat o aforament igual o superior a 2.500 per-
sones.

A l’aire lliure: En general, aquelles amb una capacitat o 
aforament igual o superior a 5.000 persones.

ii) En espais no tancats:

A l’aire lliure: En general, aquelles amb una capacitat o 
aforament igual o superior a 15.000 persones.

– Teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb 
una ocupació superior a 500 persones.

– Discoteques, sales de festa i altres establiments oberts 
al públic amb una ocupació superior a 500 persones.

– Altres concerts o espectacles públics, activitats re-
creatives i activitats esportives en espais no tancats a 
l’aire lliure amb un nombre d’assistents previst superior 
a 1000 persones.

– Altres activitats d’espectacles públics, les activitats 
recreatives i les activitats esportives, a l’aire lliure, en 
espais tancats: aquelles amb una capacitat o aforament 
igual o superior a 500 persones.

– Activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, 
tradicional o popular.

– Curses esportives fora del casc urbà o en trams.

– Curses esportives dins del casc urbà amb més de 1000 
participants.

– Correfocs o actuacions de foc.

f) Activitats sanitàries:

– Establiments d’usos sanitaris en els quals es presten 
cures mèdiques en règim d’hospitalització i/o tracta-
ment intensiu o quirúrgic.

– Qualsevol altre establiment d’ús sanitari amb una 
ocupació superior a 100 persones.
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9. Sol·licitud d’informe al Departament d’Economia i 
Finances.

10. Sol·licitud d’informe a la Direcció General de la 
Funció Pública.

11. Informe en termes cost - benefici.

12. Informe jurídic preliminar.

13. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 4  
de desembre de 2009.

14. Informe de la Direcció General de Tributs de 7 de 
desembre de 2009.

15. Informe de la Direcció General de Funció Pública, 
de 9 de desembre de 2009.

16. Observacions de la Oficina de Govern de 7 de de-
sembre de 2009.

17. Observacions de la Direcció General de Contracta-
ció Pública de 9 de desembre de 2009.

18. Observacions de l’Agència Tributària de Catalunya 
de data 9 de desembre de 2009.

19. Informe de la Intervenció General de 4 de desembre 
de 2009.

20. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Economia i Finances de 7 de desembre de 2009.

21. Observacions del Departament de Salut de 9 de 
desembre de 2009.

22. Observacions del Servei Meteorològic de Catalunya 
de 3 de desembre de 2009.

23. Observacions de la Direcció General del Medi 
Natural (Cos d’Agents Rurals).

24. Observacions efectuades per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental d’11 de desembre de 2009.

25. Observacions de la Secretaria General del Departa-
ment d’Educació de 4 de desembre de 2009.

26. Observacions del Departament de Política territorial 
i Obres Públiques d’11 de desembre de 2009.

27. Observacions de la Direcció General de Coordinació 
Interdepartamental de 14 de desembre de 2009.

28. Observacions de la Secretaria d’Indústria de data 14 
de desembre de 2009.

29. Observacions de la Secretaria d’Indústria de data 15 
de desembre de 2009.

30. Informe de la Direcció General de Tributs de data 15  
de desembre de 2009.

31. Valoració de les observacions plantejades en tràmit 
interdepartamental de data 15 de desembre de 2009.

32. Segona versió de l’Avantprojecte de llei de protecció 
civil de Catalunya (proposada al Consell Tècnic de data 15  
de desembre de 2009).

33. Observacions de l’Oficina de Govern de data 18 de 
desembre de 2009.

34. Observacions de l’Agència Tributària de data 21 de 
desembre de 2009.

k) Instal·lacions de prestació de serveis bàsics per la 
comunitat.

l) Edificis d’importància estratègica per a la gestió 
d’emergències o dels serveis i cossos referents en els 
plans de protecció civil de la Generalitat com parcs de 
bombers, comissaries, etc.

m) Centres penitenciaris.

n) Altres activitats d’interès per la protecció civil de 
Catalunya.

o) Les activitats, instal·lacions o dependències no es-
mentades anteriorment però que presentin un especial 
risc o vulnerabilitat segons els criteris que s’exposen 
a continuació, queden incloses dins l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta llei a través de la resolució motivada del 
director o directora general competent en matèria de 
protecció civil/ inclusió en un pla de protección civil.

– Elements vulnerables i molt vulnerables, ubicats a 
la zona d’intervenció d’accidents greus potencialment 
possibles als establiments afectats per la normativa d’ac-
cidents greus.

– Elements molt vulnerables, ubicats a la zona d’alerta 
dels a d’accidents greus potencialment possibles als es-
tabliments afectats per la normativa d’accidents greus.

– Elements vulnerables i molt vulnerables, ubicats en 
les zones de risc definides pels plans elaborats per la 
Generalitat, d’acord amb la naturalesa de cada risc.

– Activitats o centres, que presenten un grau significatiu 
de risc pels seus ocupants degut a que presenten con-
dicions que compliquen l’accés dels serveis de rescat i 
salvament o degut a que, per la seva ubicació respecte 
els serveis de rescat i salvament, no poden rebre auxili 
en un termini inferior a 20 minuts.

– Altres activitats o centres, que presentin un grau sig-
nificatiu de risc per la població interior o exterior.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord de Govern de desembre de 2008, del Govern 
de la Generalitat pel qual s’aprova la memòria prèvia 
a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei de 
protecció civil de Catalunya.

2. Primera versió de l’Avantprojecte de llei de protecció 
civil de Catalunya (inclosa a l’aplicatiu SIGOV, apartat 
Fòrum)

3. Memòria justificativa.

4. Llista de disposicions afectades i taula de vigències.

5. Relació de concordances.

6. Primer informe d’impacte regulatori.

7. Sol·licitud d’informe cost - benefici.

8. Sol·licitud d’informe interdepartamental sobre l’im-
pacte de gènere.
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53. Observacions del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de Catalunya de data 12 de 
febrer de 2010.

54. Observacions de l’Oficina de Govern de data 12 de 
febrer de 2010.

55. Observacions del Departament d’Educació de data 
15 de febrer de 2010 (docs documents).

56. Observacions de la Direcció General de Coordina-
ció Interdepartamental del Departament de la Presidèn-
cia de data 15 de febrer de 2010.

57. Observacions de la Secretaria d’Indústria i Empresa 
de data 15 de febrer de 2010.

58. Observacions de l’Agència Tributària de Catalunya 
de data 16 de febrer de 2010.

59. Observacions del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de data 16 de febrer de 2010.

60. Relació d’observacions efectuades en el tràmit inter-
departamental de data 16 de febrer de 2010.

61. Quarta versió de l’Avantprojecte de llei de protecció 
civil de Catalunya objecte d’informe al Consell Tècnic 
de data 16 de febrer de 2010 en l’apartat III.A.

62. Certificat del Consell Tècnic de data 16 de febrer 
de 2010.

63. Informe de la Direcció General de la Funció Pública 
de data 17 de febrer de 2010.

64. Certificat de la Comissió de Govern Local de Cata-
lunya de data 18 de febrer de 2010.

65. Al·legacions rebudes en el tràmit d’audiència i in-
formació pública.

66. Tercer informe d’impacte regulatori de 18 de març 
de 2010.

67. Relació de les valoracions sobre les al·legacions re-
budes en tràmit d’audiència i informació pública.

68. Cinquena versió de l’Avantprojecte de llei de pro-
tecció civil de Catalunya tramesa al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya per al seu dictamen.

69. Sol·licitud de dictamen de l’Avantprojecte de llei 
de protecció civil de Catalunya al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya.

70. Sol·licitud d’informe a la Direcció General de Mo-
dernització de l’Administració de data 7 d’abril de 2010.

71. Acusament de rebuda de la sol·licitud de dictamen 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
de data 7 d’abril de 2010.

72. Escrits de resposta del tràmit d’audiència i infor-
mació pública.

73. Informe de la Direcció General de Modernització 
de l’Administració de data 9 d’abril de 2010.

74. Relació d’observacions del tràmit interdepartamen-
tal (valoració dels informes de la Direcció General de 
la Funció Pública de data 17 de febrer de 2010 i de la 
Direcció General de Modernització de l’Administració 
de data 9 d’abril de 2010).

35. Observacions efectuades per la Direcció General 
Tributs de data 22 de desembre de 2009.

36. Observacions del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de 30 de desembre de 2009.

37. Observacions de la Direcció General de Coordinació 
Interdepartamental de data 4 de gener de 2010.

38. Observacions efectuades del Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural de data 5 de gener 
de 2010.

39. Informe en relació amb la Comissió de coordinació 
de la protecció civil local com a òrgan de nova creació i 
la seva implicació vers l’article 63.3 de la Llei 13/1989, 
de 15 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya de data 18 de desembre de 2009.

40. Segon informe d’impacte regulatori de data 24 de 
desembre de 2009.

41. Valoració de les observacions efectuades en tràmit 
interdepartamental.

42. Tercera versió de l’Avantprojecte de llei de protec-
ció civil de Catalunya proposada al Consell Tècnic de 
data 22 de desembre de 2009 i de 5 de gener de 2010.

43. Certificat de la Secretaria de Govern de l’informe de 
l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya 
en data 5 de gener de 2010.

44. Acta del Consell Tècnic de data 5 de gener de 2010.

45. Informe de l’Institut Català de les Dones de data 13 
de gener de 2010.

46. Quarta versió de l’Avantprojecte de llei de protec-
ció civil de Catalunya sotmesa a tràmit d’audiència i 
informació pública.

47. Oficis de tramesa de l’expedient de l’Avantprojecte 
de llei de protecció civil de Catalunya als Serveis Terri-
torials d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
i al Registre de la seu central per tal de procedir al 
tràmit d’informació pública.

48. Ofici de tramesa de l’expedient de l’Avantprojecte 
de llei de protecció civil al Gabinet Tècnic per tal de 
procedir a la seva difusió via web en el tràmit d’infor-
mació pública.

49. Edicte de 19 de gener de 2010, publicat en data 22 de 
gener de 2010, pel qual se sotmet a informació pública 
l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya.

50. Oficis de tramesa en el tràmit d’audiència prèvia 
als interessats.

51. Certificats dels Serveis Territorials del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i del 
Registre de la seu central sobre el resultat de la infor-
mació pública de l’Avantprojecte de llei de protecció 
civil de Catalunya.

52. Sol·licitud d’informe a la Comissió de Govern Local 
de Catalunya.
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95. Vuitena versió de l’Avantprojecte de llei de protec-
ció civil proposada per la seva aprovació per part del 
Govern.

96. Observacions del Departament de la Presidència de 
data 26 de maig de 2010.

97. Informe tècnic sobre les observacions del Depar-
tament de la Presidència de data 26 de maig de 2009.

98. Nova proposta del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de redacció de l’article 84  
de l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya 
d’11 de juny de 2010.

99. Nova proposta de redacció del Departament de la 
Presidència de redacció de l’article 84 de l’avantprojecte 
de llei de protecció civil de Catalunya de data 14 de juny 
de 2010.

100. Nova proposta del Departament d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació de redacció de l’article 
84 de l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Cata-
lunya de 14 de juny de 2010.

101. Nova proposta de redacció del Departament de la 
Presidència de redacció de l’article 84 de l’Avantpro-
jecte de llei de protecció civil de Catalunya de data 16 
de juny de 2010.

102. Nova proposta del Departament d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació de redacció de l’article 
84 de l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Cata-
lunya de 18 de juny de 2010.

103. Nova proposta de redacció del Departament de la 
Presidència de redacció de l’article 84 de l’Avantpro-
jecte de llei de protecció civil de Catalunya de data 18 
de juny de 2010.

104. Observacions del Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques de data 18 de juny de 2010.

105. Resposta a les observacions efectuades pel Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques de data 
18 de juny de 2010.

106. Nota explicativa de les modificacions de l’Avant-
projecte de llei aprovat pel Consell Tècnic de data 25 
de maig de 2010 a la versió proposada pel Govern de 
data 29 de juny de 2010.

107. Novena versió de l’Avantprojecte de llei de pro-
tecció civil proposada per la seva aprovació per part 
del Govern.

108. Certificat Govern.

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

75. Dictamen 22/2010, de 26 d’abril, del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, sobre l’Avantpro-
jecte de llei de protecció civil de Catalunya.

76. Valoració de les consideracions efectuades pel Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya en re-
lació amb l’Avantprojecte de llei de protecció civil de 
Catalunya de 29 d’abril de 2010.

77. Certificat de la Comissió de Protecció Civil de Cata-
lunya de la sessió plenària número 45 del dia 29 d’abril 
de 2010.

78. Informe jurídic final de data 5 de maig de 2010.

79. Sisena versió de l’Avantprojecte de llei de protecció 
civil de Catalunya proposada a la Comissió Tècnica de 
la Funció Pública i al Consell Tècnic de data 18 de maig 
de 2010, en l’apartat IV.

80. Proposta de redactat de la Federació de Municipis 
en relació amb una nova disposició en l’Avantprojecte 
de llei de protecció civil de Catalunya.

81. Nota adreçada a la Direcció General de Qualitat 
Normativa en relació amb la redacció de l’article 85 de 
l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya.

82. Proposta de redacció de l’article 85 de l’Avantpro-
jecte de llei de protecció civil de Catalunya a instàncies 
de la Direcció General de Qualitat Normativa.

83. Observacions del Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques de data 28 d’abril de 2010.

84. Observacions de la Direcció General de la Funció 
Pública de data 20 de maig de 2010.

85. Setena versió de l’Avantprojecte de llei de protecció 
civil de Catalunya proposada Comissió Tècnica de la 
Funció Pública i al Consell Tècnic de data 25 de maig 
de 2010, en l’apartat IV.

86. Observacions del Departament de la Presidència de 
data 21 de maig de 2010 i la seva resposta.

87. Observacions de la Secretaria d’Indústria i Empresa 
de data 21 de maig de 2010 i la seva resposta.

88. Observacions del Departament de Política territorial 
i Obres Públiques de data 25 de maig de 2010 i la seva 
resposta.

89. Informe de la Direcció General de la Funció Pública 
de data 25 de maig de 2010.

90. Quart informe d’impacte regulatori de data 25 de 
maig de 2010.

91. Vuitena versió de l’Avantprojecte de llei de protec-
ció civil de Catalunya subjecte a informe de la Comis-
sió Tècnica de la Funció Pública i del Consell Tècnic 
(Apartat IV) de data 25 de maig de 2010.

92. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pú-
blica de data 25 de maig de 2010.

93. Certificat del Consell Tècnic de data 25 de maig 
de 2010.

94. Correu de la Secretaria del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.
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Esmena núm. 1

Addició d’un incís final a la lletra b, de l’apartat 1 de 
l’article 16,

«b) L’adequació a l’Estatut i a la Constitució dels pro-
jectes i les proposicions de llei sotmesos a l’aprovació 
del Parlament, inclosos aquells que es tramitin pel pro
cediment de lectura única.

Esmena núm. 2

Modificació últim incís lletra e) de l’article 23,

«e) En el supòsit de l’article 16.1.e, el municipi o la ve-
gueria concernits, si són els únics afectats pel projecte 
o la proposició de llei o pel projecte de decret legislatiu. 
En cas que la proposta de norma afecti diversos mu-
nicipis o vegueries, estan legitimats per a demanar el 
dictamen una quarta part dels municipis o vegueries de 
l’àmbit territorial d’aplicació de la norma, si representen 
com a mínim una quarta part de la població oficial del 
dit àmbit territorial, o bé el Ple del Consell de Governs 
Locals o be la Comissió Permanent del Consell de Go
verns Locals.»

Esmena núm. 3

Modificació de l’apartat 1 de l’article 26,

«1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l’em-
para de les lletres a i b de l’article 23 ho han de co-
municar a la Mesa del Parlament en el termini de tres 
dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió 
legislativa i dels vots particulars i les esmenes reserva-
des, o de l’Informe de la ponència, quan la Comissió 
té delegada la competència legislativa plena. La Mesa 
del Parlament ha d’acordar l’admissió o la inadmissió a 
tràmit de la sol·licitud i trametre-la al Consell, si escau, 
en el termini de dos dies.»

Esmena núm. 4

Modificació de l’apartat 2 de l’article 26,

«2. Si el Govern o el Síndic de Greuges sol·liciten un 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l’empa-
ra de les lletres a i b de l’article 23, han de presentar la 
sol·licitud al Consell en el termini de tres dies a comptar 
de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels 
vots particulars i les esmenes reservades, o de l’Informe 
de la ponència quan la Comissió té delegada la compe
tència legislativa plena; en aquest mateix termini han 
de comunicar al president o presidenta del Parlament la 
petició formulada al Consell».

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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. 202-00078/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73254) i Grup Mixt (reg. 73263).

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

Finiment del termini: 15.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Esmenes a l’articulat
Reg. 73331 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 15.07.2010

Esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió, 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, G. P. del Partit Popular de Ca-
talunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa i Grup Mixt (reg. 73331)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 107 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes a 
l’articulat del text de la 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 (N. T. 202-
00078/08).

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu GP CIU; Miquel Iceta 
i Llorens, portaveu GP SOC - CpC; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu GP ERC; M. Dolors Montserrat i Culleré, 
portaveu GP PPC; Dolors Camats i Luis, portaveu ICV -  
EUiA, Albert Rivera Díaz, portaveu GP Grup Mixt
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	el	desple-
gament	reglamentari	de	la	Llei	4/2006,	
ferroviària

Tram. 250-02822/08

Esmenes presentades

Reg. 72198 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72198)

1 Esmena Única

De modificació

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a impulsar els tràmits d’elaboració del Regla
ment que desplegui la llei 4/2006, de 31 de març, fer
roviària, a fi que pugui ser aprovat abans del finiment 
de la VIII legislatura.»

Esmena núm. 5

Addició d’un nou article 26 bis,

«Article 26 bis. Tramitació dels dictàmens relatius als 
projectes i les proposicions de llei que es tramiten pel 
procediment de lectura única

1. Els diputats o els grups parlamentaris que sol·licitin 
un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries ho 
han de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini 
de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta del 
Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus del Par
lament de tramitar el projecte de llei en lectura única.

2. Si el Govern sol·licita un dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries ha de presentar la sol·licitud al 
Consell en el termini de dos dies a comptar de la publi
cació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
de la proposta de la Mesa o la Junta de Portaveus del 
Parlament de tramitar la proposició de llei en lectura 
única.

3. Si el Síndic de Greuges sol·licita un dictamen al Con
sell de Garanties Estatutàries a l’empara de l’article 
23.b, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termi
ni de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta del 
Govern de tramitar el projecte de llei en lectura única 
o de la proposta de la Mesa o de la Junta de Portaveus 
del Parlament de tramitar el projecte o la proposició de 
llei en lectura única

4. El Consell de Garanties Estatutàries ha d’emetre el 
dictamen a què fan referència els apartats 1, 2 i 3 i 
trametre’l a la Mesa del Parlament en el termini de set 
dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

5. El procediment legislatiu es reprèn quan el Consell 
de Garanties Estatutàries emet el dictamen o si finalitza 
el termini de set dies sense que el Consell hagi tramès 
el dictamen a la Mesa del Parlament.»
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bament durant l’any proper de la calçada lateral fins a 
Sabadell i a la programació de la resta de les obres en 
funció de les disponibilitats pressupostàries.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	dels	sistemes	de	conducció	auto-
màtica	ERTMS	i	LZB	als	trens	de	rodalia
Tram. 250-02834/08

Esmenes presentades

Reg. 72885 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72885)

1 Esmena Única
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar la incorporació del sistema de 
conducció automàtica ERTMS (European Rail Traffic 
Management Systems) a Rodalies de Catalunya en el 
marc del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia 
de Barcelona 20082015 del Ministeri de Foment per 
tal que pugui començar a ser operatiu dins del proper 
trienni.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit-
zació	del	congost	de	Collegats	i	el	pa-
ratge	de	l’Argenteria	amb	panells	a	la	
carretera	N-260
Tram. 250-02823/08

Esmenes presentades
Reg. 72379 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72379)

1 Esmena Única
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat que sol·liciti al Ministeri de Foment la possible 
senyalització turística del paratge de l’Argenteria.»

Proposta	de	resolució	sobre	els	termi-
nis	d’execució	de	les	obres	d’ampliació	
de	l’autopista	C-58	entre	Cerdanyola	del	
Vallès	i	Terrassa
Tram. 250-02833/08

Esmenes presentades
Reg. 72914 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72914)

1 Esmena Única
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a accelerar la tramitació de la millora de la 
C58 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa, amb l’aca
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comercials de la Generalitat com a ports per a creuers 
turístics especialment Sant Carles de la Ràpita, Vila
nova, Palamós i Roses.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita-
ció	del	port	de	Sant	Carles	de	la	Ràpita	
per	a	la	descàrrega	d’aliments	peribles	
i	el	desembarcament	de	tripulacions	es-
trangeres

Tram. 250-02849/08

Esmenes presentades

Reg. 72895 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72895)

1 Esmena Única

De modificació

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a dur a terme totes les gestions necessàries 
perquè el Port de Sant Carles de la Ràpita disposi d’un 
punt d’entrada de productes fitosanitaris.»

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	condicionament	i	millora	del	pavi-
ment	de	la	carretera	T-11	entre	Reus	i	
Tarragona
Tram. 250-02838/08

Esmenes presentades
Reg. 72886 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72886)

1 Esmena Única
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a sol·licitar al Ministeri de Foment que, dins 
del marc de les obres, actualment en execució, de reor
denació dels accessos de la T11 entre Reus i Tarragona, 
procedeixi al reforçament del paviment existent.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’equipara-
ció	dels	ports	de	Sant	Carles	de	la	Ràpi-
ta	(Montsià)	i	de	Palamós	(Baix	Empor-
dà)	en	les	activitats	dels	creuers
Tram. 250-02848/08

Esmenes presentades
Reg. 72894 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72894)

1 Esmena Única
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a continuar promovent el conjunt dels ports 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	la	tercera	línia	d’educació	se-
cundària	i	la	segona	línia	de	batxillerat	
i	sobre	l’adequació	de	les	instal·lacions	
de	l’Institut	Vinyes	Verdes	de	Montornès	
del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02866/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	del	personal	de	control	al	tramvia	
de	l’Autoritat	del	Transport	Metropolità
Tram. 250-02868/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	raciona-
lització	de	l’estructura	organitzativa	de	
l’Agència	Tributària	de	Catalunya	per	a	
reduir-ne	el	nombre	d’alts	càrrecs
Tram. 250-02869/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit-
zació	de	la	presència	de	ciclistes	i	ciclo-
turistes	a	les	carreteres
Tram. 250-02852/08

Esmenes presentades
Reg. 72896 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 13.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72896)

1 Esmena Única
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a concretar dins del Grup de treball PTOP
Entitats ciclistes, les millores necessàries de la senya
lització dels ciclistes i cicloturistes a les carreteres 
de la xarxa viària més emprades per aquest col·lectiu 
d’usuaris.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement,	l’homenatge	i	la	indemnització	
a	les	víctimes	del	franquisme
Tram. 250-02865/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cessió	
de	l’ús	de	l’Hogar	del	Productor	per	a	
activitats	socials	a	Almatret	(Segrià)
Tram. 250-02873/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	cabines	
del	cremallera	de	Núria
Tram. 250-02874/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	mesures	penals	alternatives	a	les	
demarcacions	de	Lleida,	Girona	i	Tar-
ragona
Tram. 250-02875/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
del	sistema	de	zonificació	tarifària	del	
transport	públic	de	l’àrea	metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 250-02870/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	del	servei	de	pediatria	a	l’Hospital	
de	l’Esperit	Sant,	de	Santa	Coloma	de	
Gramenet	(Barcelonès)
Tram. 250-02871/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	projecte	
de	desdoblament	de	la	carretera	C-55	
entre	Castellbell	i	el	Vilar	i	Manresa
Tram. 250-02872/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.
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Proposta	de	resolució	de	suport	a	l’or-
ganització	del	segon	Congrés	Europeu	
del	Voluntariat	en	el	marc	de	la	decla-
ració	de	l’any	2011	com	a	Any	Europeu	
del	Voluntariat
Tram. 250-02895/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73067 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveu l’article 145 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten la següent proposta de resolució 
sobre l’Any Europeu del Voluntariat

Exposició de motius

La declaració de l’any 2011 com a Any Europeu del 
Voluntariat per part del Consell de la Unió Europea, 
el passat 27 de novembre de 2009, i publicat al Diari 
Oficial de la Unió Europea del passat 20 de gener de 
2010, dona la possibilitat de celebrar una nova edició 
d’aquest esdeveniment a Catalunya, com ja es va fer 
a Sitges els dies 10, 11 i 12 de 2008 amb el I Congrés 
Europeu del Voluntariat.

Catalunya té una llarga tradició d’associacionisme i vo-
luntariat a Catalunya. El Govern de la Generalitat de Ca-
talunya forma part del Centre Europeu del Voluntariat, 
sent el primer govern que s’hi va adscriure, per la qual 
cosa hem mostrat sempre un interès especial en formar 
part de xarxes europees de voluntariat. Així mateix, 
actualment comptem amb el Pla Nacional de l’Associ-
acionisme i el Voluntariat (PNAV) i que l’any 2011 és 
el darrer any de vigència del mateix (2008 - 2011) i que 
el contacte amb altres països i entitats pot enriquir el 
procés d’elaboració del II PNAV.

Amb el ben entès que s’ha consensuat amb el sector la 
proposta d’organitzar el II Congrés Europeu del Volun-
tariat, mitjançant els òrgans vigents: Comissió Rectora 
del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat i 
el Consell del Voluntariat i que els representants de les 
entitats que formen part d’aquests òrgans van manifes-
tar el seu suport davant d’aquesta iniciativa, i que es va 
exposar aquesta proposta d’organització del II Congrés 
Europeu del Voluntariat davant la Comisión de direc-
toras y directores generales de voluntariado, en la seva 
primera reunió que es va celebrar a Barcelona el passat 

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	giratori	a	l’encreuament	de	
la	carretera	C-243	a	Can	Palet	de	Vista	
Alegre	(Terrassa),	Can	Solà	i	Can	Bar-
celó	(Rubí)
Tram. 250-02876/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	servei	Sanitat	Respon
Tram. 250-02877/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	cautelars	a	l’entorn	de	les	
obres	del	túnel	del	tren	d’alta	velocitat	a	
l’altura	del	temple	de	la	Sagrada	Família,	
de	Barcelona
Tram. 250-02878/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73255).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2010 al 15.07.2010).

Finiment del termini: 16.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.
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símptomes, dolors musculars i articulars, pèrdua de pes, 
febre, cansaments, taques a la pell després de l’exposició 
solar, etc.

L’origen d’aquesta malaltia és avui dia desconeguda, tot 
i que experts apunten que pot tenir un base genètica. En 
cap cas, es tracta d’una malaltia infecciosa, per tant, no 
es contagia, sinó que és una alteració immunològica de 
qui la pateix.

El tractament per combatre els efectes del Lupus Erite
matos Sistemàtic es basa en la combinació de diferents 
tipus de medicaments. Un tipus de tractament necessari 
és la utilització obligatori de cremes fotoprotectores de 
protecció total tots els dies excloses del sistema nacional 
de salut. Els malalts de LUPUS han d’evitar l’exposició 
al sol, tan directa com directament, pel que és neces-
sari la utilització d’aquestes cremes també exclosos del 
sistema públic.

En aquest sentit, algunes comunitats autònomes, davant 
la manca de cobertura per part del sistema públic dels 
medicaments que són part del tractament del LES, i en 
concret, de les cremes fotoprotectores, han pres mesu-
res per sufragar part del cost d’aquests medicaments de 
forma que els pacients no han de fer front al cost total 
del tractament. Galícia, País Basc o Navarra son les 
comunitats que han fet aquest pas endavant a l’espera 
que aquests medicaments s’incloguin dins del sistema 
nacional de salut.

A Catalunya prop de 3.600 persones tenen diagnostica-
da aquesta malaltia. Un important nombre de catalans, 
que fins ara, han de pagar íntegrament el tractament per 
combatre la malaltia, ja que la Generalitat a diferència 
d’altres administracions autonòmiques encara no han 
decidit sufragar part dels medicaments, i en concret, 
les cremes fotoprotectores, a l’espera que el Ministeri 
de Salut inclogui el tractament contra aquesta malaltia 
dins del sistema nacional de salut.

El col·lectiu d’afectats per Lupus Eritematos Sistemà
tic a Catalunya, al igual que en altres punt del país, 
reclamen als Govern autonòmics ajuts per finançar els 
fotoprotectors ja que constitueixen un de les principals 
medicaments necessaris perquè els malalts afectats per 
aquesta malaltia, puguin dur a terme una vida el més 
normal possible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Finançar el cost de les cremes fotoprotectores que 
formen part del tractament dels pacients afectats per 
Lupus Eritematos Sistemàtic.

2. Sol·licitar al Ministeri de Salut i Política Social la 
inclusió de les cremes fotoprotectores, així com altres 
medicaments per combatre el Lupus Eritematos Siste
màtic dins del Sistema Nacional de Salut.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Belén Pajares i Ribas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

12 d’abril i que en aquesta reunió també hi era present el 
Director General de Política social, de las Familias y de 
la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social i 
que la proposta feta es va acceptar pels assistents (repre-
sentants del Ministerio i de 13 Comunitats Autònomes).

Per tot el que s’ha exposat, i degut a que no s’ha celebrat 
cap altre Congrés Europeu del Voluntariat fins a data 
d’avui i que és important aprofitar la declaració del 2011 
com a Any Europeu del Voluntariat per organitzar una 
activitat que permet l’assistència de qualsevol entitat 
de qualsevol país europeu, més enllà de les diferents 
celebracions que els diferents països vagin fent a nivell 
estatal per commemorar-lo a l’edició d’aquest any, els 
grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:

Resolució

El Parlament manifesta el seu suport al II Congrés Eu-
ropeu del Voluntariat que es desenvoluparà a Catalunya 
en el marc de l’Any Europeu del Voluntariat.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mi-
quel Iceta i Llorens, portaveu del GP de SOC-CpC; 
Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; M. Do-
lors Montserrat i Culleré, portaveu del GP del PPC; 
Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	tractaments	per	a	combatre	el	
lupus	eritematós	sistèmic	i	l’impuls	per	
a	incloure’ls	en	el	Sistema	Nacional	de	
Salut
Tram. 250-02896/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 73090 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, M. Belén Pa-
jares i Ribas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El LES, Lupus Eritematos Sistemàtic, forma part de 
les anomenades malalties autoimmunes sistemàtiques. 
Consisteix en una alteració de l’autoimmunitat, per la 
que el pacient produeix en excés una sèrie de proteïnes, 
conegudes com a anticossos que ataquen a algunes de 
les seves cèl·lules i òrgans. Aquesta malaltia pot afec-
tar, en forma de brot, pràcticament a qualsevol òrgan, 
durant els quals els pacients poden patir, entre altres 
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forestals de titularitat privada afectats pel temporal de 
neu del 8 de març per tal de que es puguin beneficiar 
d’aquesta ajuda un major nombre de propietats afec-
tades.

2. A revisar les bases establertes per l’atorgament 
d’aquestes ajudes per tal d’evitar que propietats molt 
afectades pel temporal en quedin excloses

Palau del Parlament de Catalunya, 6 de juliol de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclu-
sió	del	pavelló	esportiu	de	Guardiola	
de	Berguedà	en	el	Pla	director	d’instal·-
lacions	i	equipaments	esportius	de	Ca-
talunya
Tram. 250-02898/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 73158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Montserrat Ribera 
i Puig, i Joan Morell Comas, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

El municipi de Guardiola de Berguedà, després d’un 
estudi estructural del pavelló esportiu, per part de tèc-
nics de la Diputació de Barcelona, ha d’enderrocar (per 
aluminosi i carbonatació de l’estructura) aquest equipa-
ment construït a principis dels anys seixanta.

Aquest pavelló ja tenia deficiències tècniques des de fa 
anys, però fins a l’agost de 2009 es va poder utilitzar per 
fer totes les activitats esportives del municipi i rodalies 
(Saldes, Vallcebre, Sant Julià de Cerdanyola, etc.): fut-
bol sala de juvenils i veterans, l’esport escolar durant 
tot l’hivern (futbol, basquet, patinatge, tir en arc, etc.), 
handbol, futbol sala federat, tallers esportius infantils, 
entre d’altres.

En la realització del Mapa d’Instal·lacions i Equipa-
ments Esportius del Municipi (MIEM) ja es va fer 
constar que el pavelló esportiu necessitava reformes, 
atès l’any de construcció i l’estat de l’estructura, però no 
es va incloure en el Pla Director d’Instal·lacions i Equi-
paments Esportius de Catalunya (PIEC) perquè, segons 
els criteris de la Secretaria General de l’Esport, no era 
necessari un pavelló esportiu a Guardiola de Berguedà, 
tenint en compte el nombre d’habitants.

Aquest pavelló és utilitzat per grups esportius de més 
de 4 municipis diferents, s’utilitza tot l’any ja que el mal 

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	partida	pressupostària	destinada	
als	ajuts	per	als	propietaris	de	terrenys	
forestals	afectats	pel	temporal	de	neu	
del	8	de	març
Tram. 250-02897/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 73156 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya i Josep Enric Millo i 
Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució:

Exposició de motius

Arrel del temporal de neu que va patir Catalunya durant 
la primera quinzena del mes de març de enguany i que 
va afectar de manera extraordinària més de 140.000 
hectàrees de terreny forestal a casa nostre el Govern 
va habilitar una convocatòria extraordinària d’ajuts per 
als terrenys forestals de titularitat privada afectats per 
aquest de 8 milions d’euros.

Aquesta convocatòria va ser resolta el 15 de juny, i 
és precisament arrel d’aquesta resolució que ha sortit 
a la llum que la majoria dels propietaris demandants 
d’aquesta ajuda han estat exclosos.

En aquest sentit i tal com ha fet públic el Consorci Fo-
restal de Catalunya tan sols el 30% de les propietats 
afectades pel temporal rebran ajuts fet que suposa que 
tan sols es cobrirà per part d’aquestes ajudes per a la 
neteja de boscos i arranjaments de camins particulars 
un total de 6.800 hectàrees.

En aquest sentit doncs, és evident que la quantitat as-
signada per aquests ajuts és del tot insuficient així com 
tampoc no han estat del tot correcta els criteris utilit-
zats per atorgar-les ja que han causat situacions del tot 
incomprensibles com són que propietats molt afecta-
des han quedat del tot excloses mentre propietats molt 
menys afectades han estat valorades i rebran ajuts pel 
sot fet que s’han ajuntat amb altres propietats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat:

1. A ampliar la dotació pressupostaria assignada per a 
la convocatòria extraordinària d’ajuts per als terrenys 
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en aquest territori. La propietat d’aquesta massa forestal 
és, en alguns casos, pública i en altres privada, particu-
lars i Ajuntaments de la comarca.

La majoria de la massa forestal existent està en un es-
tat lamentable. La fusta dels boscos de la comarca del 
Berguedà està totalment desaprofitada, ja que la gran 
explotació que havien tingut els boscos anys enrere es 
va aturar fa anys per la caiguda dels preus de la fusta i 
l’alt cost d’explotació dels mateixos. La rendibilitat, tant 
per públics com per privats, ha desaparegut i netejar un 
bosc suposa un cost per al propietari, que la majoria no 
estan disposats a suportar. El bosc per a un propietari 
forestal ha passat de ser una font d’ingressos a ser una 
despesa.

La conseqüència de tot això és que la majoria estan 
plens de sotabosc, no es fan aclarides d’arbres per acon-
seguir un major creixement de l’arbre i una millor qua-
litat de la fusta, o hi ha arbres caiguts, i sobretot molta 
brossa forestal. I hi ha moltes raons que fan que netejar 
i mantenir els boscos sigui beneficiós per a tots:

– Veient la crisi que patim, estem convençuts que tot 
aquest sotabosc és aprofitable per a fer biomassa i per 
tant substituir i estalviar energies no renovables.

– Netejar els boscos ens donarà una millor qualitat de 
la fusta i per tant un millor aprofitament d’aquesta pri-
mera matèria.

– Els incendis forestals són el pitjor enemic d’un bosc 
en mal estat, i hi ha espais forestals dins la comarca del 
Berguedà on no pot passar una persona ni per necessi-
tat. Per tant, és un perill tenir els boscos en aquest mal 
estat de cara a l’estiu.

Està clar que els propietaris no poden fer-ho si no volen 
incórrer en despeses i cada cop hi ha menys ramaders 
que tinguin cabres, cavalls, etc que són animals que 
netegen els boscos per tal d’alimentar-se i mentrestant 
la fusta s’està podrint als boscos i no se’n treu cap apro-
fitament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Realitzar un pla d’explotació i aprofitament forestal 
dels boscos del Berguedà, per fusta o biomassa, amb 
incentius per a la neteja manual i la incorporació d’ani-
mals.

– Un pla d’ajuda al sector i/o als ajuntaments propietaris 
per a la contractació d’aturats de llarga durada o sense 
dret a la prestació d’atur per realitzar aquestes feines.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, diputada del G. P. de CiU; 
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU

temps i el fred que caracteritza el clima de la zona ho fa 
necessari. És un equipament del qual el municipi n’ha 
gaudit des de fa 50 anys.

En aquest sentit, l’esport és una activitat molt necessària 
entre el joves però en pobles dels Pirineus on l’hivern 
dura al voltant de vuit mesos l’any, es fa necessari dis-
posar d’un equipament cobert.

Si només es té en compte el nombre d’habitants per 
tal de disposar d’equipaments o altres infraestructures, 
sense tenir en compte les distàncies, el transport públic 
o l’entorn rural, estem anant en contra de l’equilibri ter-
ritorial i a favor de la desertització de moltes zones de 
Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en 
el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius 
de Catalunya (PIEC) el pavelló esportiu del municipi de 
Guardiola de Berguedà, tipus PAV 2, bàsicament per la 
tipologia d’esports que s’hi practiquen, per tal de poder 
construir un nou equipament d’aquestes característiques 
i poder acollir-se a les subvencions del Govern de la 
Generalitat de Catalunya per a aquesta finalitat.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, diputada del G. P. de CiU; 
Joan Morell i Comas, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Berguedà
Tram. 250-02899/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 73159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Montserrat Ribera i 
Puig, i Ramon Espadaler i Parcerisas, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució sobre la neteja dels boscos 
del Berguedà

Exposició de motius

La comarca del Berguedà té una massa forestal que ocu-
pa aproximadament el 70% del seu territori, i continua 
creixent degut a la progressiva desaparició de pagesos 
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La diversitat de fórmules és d’una gran riquesa, i el 
nombre d’herbes utilitzades a les diferents contrades 
catalanes arriba a la quarantena, varietat de la que l’es-
tudiós Jaume Fàbrega en fa una bona relació a la seva 
obra El llibre de la ratafia. I a diverses poblacions com 
Besalú, Santa Coloma de Farners i Centelles hi tenen 
lloc fires on es pot degustar i conèixer aquesta beguda.

Tot i que la ratafia s’elabora artesanalment en l’àmbit 
familiar a bona part de les comarques catalanes per al 
consum propi, a diverses localitats existeixen empreses 
que n’elaboren industrialment i comercialitzen la seva 
producció.

És obvi que aquest licor, del qual avui dia fins i tot es 
fan gelats, té una arrel ben pregona a la història de Ca-
talunya, quan ni de l’anís ni de la menta, per exemple, 
podem dir que són licors exclusius del nostre país.

A Mossèn Cinto Verdaguer devem una explicació ro-
màntica de l’etimologia de la paraula ratafia, i a les 
seves Rondalles opina que té una relació directa amb els 
tractes que al nostre país es feien de paraula en temps 
pretèrits, i explica la llegenda de l’acord de 3 bisbes 
catalans sobre un petit assumpte que resolgueren xocant 
els gots de ratafia tot dient: Rata fiat, queda fet o així 
sigui, frase que estaria en la base del mot ratificar. La 
variant que s’utilitza al Pallars Sobirà per denominar 
aquest licor, allí conegut com a Ratassia o Retassia, 
es podria atribuir a una forma dialectal de la mateixa 
frase llatina.

Des d’un punt de vista més científic, el filòleg Joan 
Coromines Vigneaux, autor entre altres obres del Dic
cionario crítico etimológico de la lengua castellana i 
del Diccionari etimològic i complementari de la llen
gua catalana, que constitueixen de les més importants 
aportacions a l’estudi del castellà i del català i sempre 
fruit de l’aplicació dels mateixos criteris i metodologia, 
crítics, etimològics, històrics i comparatius, opina que el 
nom prové del crioll de les Antilles franceses i li dedica 
un interessant text a aquest licor.

A la comarca del Pallars Sobirà aquesta expressió és 
molt adient, doncs a més de les fórmules més esteses 
podem trobar-ne altres de ben diferents, com la retas
sia d’aranyons, el patxaran navarrès, o la ratassia de 
codony, de caràcter medicinal.

Atès que fa pocs mesos ha sortit al mercat una ratafia 
elaborada amb herbes aromàtiques conreades al Plan
ter de Gerri de la Sal i amb altres de silvestres recol-
lectades als camps, que es comercialitza amb el nom de 
Ratafia del Planter de Gerri,

Entenent que, tot i que l’embotellat d’aquest licor es fa 
a unes instal·lacions industrials de la Pobla de Segur, al 
Pallars Jussà, els ingredients bàsics provenen del Sobirà, 
comarca pirinenca amb una arrelada i peculiar tradició 
d’elaboració de ratassia,

Entenent que la denominació Ratassia correspon ex-
clusivament al Pallars Sobirà i és un mot que aporta 
coneixements filològics i contingut cultural diferenciat 
al Licor català del paisatge,

Vist que l’increment de la producció agroalimentària 
al Pallars Sobirà pot conduir a l’elaboració industrial 

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	de	la	singularitat	territorial	de	la	
ratassia	del	Pallars	Sobirà	a	la	denomi-
nació	d’origen	Ratafia
Tram. 250-02900/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 73160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal d’incorporar la 
singularitat territorial de la Ratassia del Pa-
llars Sobirà a la D. O. Ratafia

Exposició de motius

Diverses regions europees disposen de licors elaborats 
amb la maceració de determinades herbes en una matriu 
d’aiguardent, que sovint se substitueix per anís sec, que 
fan funcions de dissolvent de les essències de les espè-
cies vegetals que s’aboquen a les garrafes de maceració.

Aquest és un licor d’herbes tradicional a Catalunya, el 
que en podríem denominar un licor de paisatge, doncs 
s’hi recullen les essències de l’entorn geogràfic de la 
dona i de la família que l’elabora.

Vertaderament els sabors de la ratafia s’identifiquen 
amb els paisatges catalans, és una beguda espirituosa 
que incorpora la personalitat geogràfica de cada racó 
català, i també la forma peculiar que cada comarca, 
cada vall o cada poble té d’elaborar-la. Les fórmules 
s’han anat heretant per un llarg rosari de generacions 
de cada família que encara elabora ratafia casolana per 
al consum propi i per a l’obsequi de familiars, de veïns 
i de visitants ocasionals.

És ben coneguda la composició bàsica de la ratafia: 
al recipient amb l’alcohol de base, com l’aiguardent o 
l’anís sec, s’afegeixen nous verdes, una per cada 4 li-
tres d’aiguardent, collides abans de Sant Joan i en un 
estat de maduració que permet partir-les com si fossin 
pomes, herbes aromàtiques en quantitat i varietat que 
depèn de cada fórmula particular, recollides també 
pocs dies abans de la diada de Sant Joan, cosa que les 
atorga una superior intensitat de sabors, i també s’hi 
incorporen espècies i els ingredients secrets. Aquesta 
barreja ha de macerar 40 dies a sol i a serena, és a dir a 
temperatura ambient.
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tructura pugui desplegar tot el seu potencial. La impro-
visació, malauradament, ha estat el mot d’ordre de les 
diverses administracions implicades, molt concretament 
del Ministeri de Foment i del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques.

En efecte, el baix volum d’usaris d’aquest tram de la 
B-40 els primers dies de la seva entrada en servei l’hem 
de trobar, bàsicament, en dos elements: la deficient se-
nyalització i uns accessos insuficients.

Mala senyalització. Per poder accedir a la B-40 des de l 
a C-16 o la C-58, direcció nord, cal fer-ho a través de 
la carretera B-120 (de Terrassa a Olesa). No hi ha cap 
senyal que permeti esbrinar que hom pot emprar la 
nova autovia orbital, ni en els panells lluminosos de 
la C-58 o la C-16, ni, evidentment, a la zona del Roc 
Blanc (Terrassa) on es troba ubicat l’accés a la B-120.

Accessos insuficients. La B-40 ha estat inaugurada 
sense disposar dels enllaços amb la C-16. Mentrestant, 
s’han d’utilitzar uns accessos a precari.

D’una banda, amb la carretera (ja no autovia) C-58. En 
la mesura que no hi ha resolt el giratori, els usuaris de 
la B-40 provinents de Matadepera - Terrassa Nord que 
vulguin accedir a la C-58 direcció Manresa han d’entrar 
al barri de Can Trias, a Viladecavalls, per poder fer el 
canvi de sentit.

D’altra banda, la carretera B-120, que té caràcter de 
via urbana de Viladecavalls, no està dimensionada per 
acollir tot el trànsit de pas fins a la B-40. La seva sinu-
ositat fa molt difícil aquesta operació. El Ministeri de 
Foment no ha estat capaç d’acabar a temps les obres de 
millora puntual de la carretera B-120 i eliminar-ne els 
revolts més complicats.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució:

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Senyalitzar de manera urgent els accessos a la B-40, 
des de l’N-150, la C-58 i la C-16, en sentit nord.

– Construir, amb caràcter provisional, el giratori pen-
dent a la C-58 des de la B-40 a fi de permetre l’accés 
directe dels vehicles provinents de Matadepera i Terras-
sa nord en sentit Bages, sense haver d’entrar al barri de 
Can Trias per tal de fer el corresponent canvi de sentit.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el 
Govern de l’Estat a arranjar amb caràcter d’urgència la 
carretera B-120 a fi que pugui ser plenament operativa 
mentre estiguin acabats els enllaços definitius amb la 
C-16, els quals s’haurien d’agilitar el màxim possible.»

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu

Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

a aquesta comarca o a una major participació a la pro-
ducció a altres comarques,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural a estudiar que la 
ratafia que es pugui elaborar en el futur al Pallars Sobirà 
o a la que s’elabori amb ingredients provinents en la 
seva major part d’aquesta comarca tot i que s’encubelli 
a altres indrets de la geografia catalana, pugui ser co-
mercialitzada amb el genuí nom de Ratassia del Pallars 
Sobirà.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit-
zació	i	els	accessos	de	l’autovia	B-40	a	
Terrassa	i	a	Viladecavalls
Tram. 250-02901/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 73161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament presenten la següent

Proposta de resolució sobre la millora de la 
senyalització i dels accessos a l’autovia b-40 a 
l’altura de Terrassa i Viladecavalls (Vallès Oc-
cidental)

Exposició de motius

El passat 28 de juny va entrar en funcionament el tram 
Terrassa Viladecavalls - Terrassa de l’autovia B-40, 
amb una longitud de 4.882. Compta amb dues calça-
des d’autovia de dos carrils per sentit ampliables a tres. 
Puntualment hi ha tres i quatre carrils per calçada en 
zones de vehicles lents i incorporacions.

Aquest tram hauria de fer les funcions de Ronda nord-
oest de Terrassa, amb caràcter exclusiu, mentre no entri 
en funcionament el Viladecavalls - Olesa de Montserrat, 
al llarg del 2012, i es defineixi el traçat entre Terrassa i 
Granollers, avui encara pendent.

La manera com s’ha dut a terme aquesta entrada en 
servei, tanmateix, està impedint que la nova infraes-
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S’estableix que els beneficiaris d’aquestes mesures són 
els usuaris habituals que de dilluns a diumenge i festius, 
realitzin, sense limitació de trànsits mensuals, qualsevol 
dels itineraris del recorregut Sant Cugat del Vallès - 
Rubí - Terrassa de l’autopista C-16 Montserrat.

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
s’han reiterat les crítiques al Govern pel fet d’haver ex-
clòs de les bonificacions els usuaris de Viladecavalls i 
Vacarisses, per bé que es tracta de municipis vallesans.

Per tal d’evitar que pugui gaudir de les bonificacions 
a la barrera de les Fonts els usuaris de Viladecavalls 
i Vacarisses esmentats, però també els provinents del 
Bages, el Berguedà o la Baixa Cerdanya, el Govern ha 
autoritzat la concessionària Autema a instal·lar uns arcs 
per detectar-los, a la C-58 (de dubtosa legalitat per que-
dar fora de la zona de concessió) i a la C-16, ambdós a 
Viladecavalls.

El passat 28 de juny va entrar en funcionament el tram 
Terrassa - Viladecavalls del Quart Cinturó amb uns ac-
cessos a precari i sense que el Govern s’hagués adonat 
que canviaven els itineraris i que els usuaris provinents 
de Terrassa que d’ara endavant empressin la nova au-
tovia veurien limitats llurs avantatges al peatge de les 
Fonts, atès que haurien de passar per sota dels arcs es-
mentats. Això ja succeeix ara mateix amb la C-58 i, si 
no es prenen mesures, també passarà el dia que entrin 
en funcionament els accessos a la C-16.

El nivell d’improvisació en la posada en funcionament 
de la B-40 en aquest tram ha estat extraordinari, molt 
propi de lògiques estrictament electorals.

Cal, doncs, que el Govern doni instruccions amb caràc-
ter immediat per esmenar aquesta situació.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, 
amb caràcter immediat, les mesures que tècnicament 
corresponguin per tal que la concessionària Autema 
mantingui les bonificacions a la barrera de les Fonts 
de la C-16 per a aquells usuaris que en tinguin dret i 
que hi accedeixin des de la nova autovia orbital B-40».

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	bonificacions	en	els	pe-
atges	per	als	usuaris	que	accedeixen	
a	l’autopista	C-16	des	de	l’autovia	B-40
Tram. 250-02902/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 73162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament presenten la següent

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
les bonificacions en els peatges per als usuaris 
que accedeixin a l’autopista c-16 des de l’auto-
via b-40

Exposició de motius

En sessió de 27 de desembre de 2006, el Govern va 
aprovar el Decret 652/2006, pel qual s’aprova la mo-
dificació i ampliació del sistema de descomptes per als 
usuaris habituals de determinats itineraris de l’autopista 
C-16 Montserrat, tram Sant Cugat del Vallès - Rubí - 
Terrassa.

El decret s’emmarca en la voluntat expressada en les 
conclusions del Grup de Treball per a la reordenació 
dels peatges a Catalunya, de la V i VI legislatures, 
d’aconseguir un nou marc d’homogeneïtzació dels peat-
ges i de la millora de la gestió de la mobilitat sostenible.

Així, el Decret 137/1999, de 18 de maig, va establir una 
reducció general del peatge i un sistema de descomptes 
progressius per als usuaris habituals de l’autopista C-16 
Montserrat, i el Decret 356/2002, de 24 de març, va 
aprovar un nou sistema de descomptes d’aplicació en 
determinats recorreguts de l’itinerari Rubí - Terrassa.

El Decret de 2006 «persegueix aprofundir i ampliar 
aquest sistema de descomptes per tal de millorar la 
gestió de la mobilitat en els itineraris corresponents 
als recorreguts d’origen i destinació de Barcelona (pels 
Túnels de Vallvidrera) - Sant Cugat del Vallès - Rubí -  
Terrassa, afavorint la utilització de l’autopista i la des-
congestió d’altres vies, en benefici dels usuaris habituals 
per raons de mobilitat local obligada. D’aquesta forma 
es preveu l’aplicació d’aquest descompte del 100% en 
el peatge per a tots aquells usuaris habituals que com-
pleixin tot un seguit de requisits establerts de pagament, 
suprimint l’exigència d’un mínim de trajectes al mes, 
i estenent el seu gaudiment no només de dilluns a dis-
sabte, sinó també als dissabtes i festius».
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Si el cànon de la SGAE se segueix portant part del pres-
supost per festes, hi ha el risc de que es deixin d’orga-
nitzar, anant finalment aquest abús en detriment de la 
pròpia cultura popular.

Igualment, una proposta de resolució de l’Associació 
Catalana de Municipis posa de manifest que la protec-
ció, exercida i instada per l’SGAE està generant en els 
municipis una sèrie de disfuncionalitats. Les incidències 
patides per molts Ajuntaments en relació a les liquida-
cions rebudes per part de l’SGAE, tant per activitats 
oneroses com gratuïtes, per activitats realitzades pels 
propis Ajuntaments o per centres culturals, associacions 
de veïns, o comissions de festes.

Existeixen una sèrie d’equipaments que haurien d’estar 
exempts d’abonar aquests imports, com poden ser actes 
gratuïts, infantils, o actes purament protocol·laris. Igual-
ment hi ha equipaments que haurien d’estar exempts pel 
sol fet de ser equipaments municipals que donen lloc 
un servei públic, a la cobertura d’una necessitat bàsica, 
com són els hospitals públics, els centres educatius, els 
casals d’avis o centres de dia.

La situació actual fa necessària, entre d’altres, aquestes 
modificacions.

Per la seva part, la Comissió Nacional de la Competèn-
cia també ha arribat a qüestionar el paper de la SGAE 
en un informe recent, denunciant la manca de transpa-
rència sobre els repertoris que gestiona i que les tarifes 
són injustes, discriminatòries i perjudiquen els usuaris.

Però l’activitat inspectora i sancionadora de la SGAE 
no s’ha quedat només en els espectacles públics. En 
els últims mesos hem pogut saber que la SGAE està 
inspeccionant centres de la tercera edat, associacions 
culturals, centres educatius, centres esportius i, molt 
especialment, establiments comercials en els que es 
«recomana» signar un contracte de pagament del cà-
non. Considerant que el pagament d’aquest cànon als 
comerciants per escoltar música als seus establiments 
representa un abús donat que les emissores de radio ja 
paguen un cànon a la SGAE per la música que emeten 
i, de la mateixa manera, quan es compra música també 
es paga un cànon a la SGAE.

Aquests establiments ni es lucren ni comercialitzen amb 
la música que escolten als seus locals i la finalitat és 
simplement «ambientar» el local però en cap cas és un 
reclam comercial. Donada la indefensió que provoca 
aquesta situació a aquests comerciants que reben una 
carta certificada on se’ls amenaça amb mesures legals 
si en el termini de vuit dies no signen el contracte, i per 
tant es veuen obligats i resignats a signar per no haver-se 
d’enfrontar a una posterior sanció.

És per tot això que, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig per 
l’abús que estan patint els comerciants i les entitats per 
part de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), i 
insta al Govern de la Generalitat a sol·licitar del Govern 
de l’Estat, que impulsi la modificació de la Llei de la 
Propietat Intel·lectual que comporti, un major control 
públic i unes retribucions més justes que no suposin un 

Proposta	de	resolució	de	rebuig	de	l’ac-
tuació	de	la	Societat	General	d’Autors	i	
Editors	i	d’impuls	a	la	modificació	de	la	
Llei	de	la	Propietat	Intel·lectual
Tram. 250-02903/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt
Reg. 73171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent proposta de resolució sobre els drets 
d’autor i l’actuació de la Societat General d’Autors i 
Editors (SGAE):

Exposició de motius

Ningú dubta del compromís de les administracions pú-
bliques i d’algunes entitats amb la creació i la difusió 
de la cultura i el respecte des de la decisió personal a 
la propietat intel·lectual de la seva creació. En l’ordena-
ment legal vigent de la Propietat Intel·lectual, aquesta 
gestió correspon a les entitats de gestió que estan sub-
jectes als diferents formats creatius. Aquest és el cas de 
la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) pel que 
fa a la gestió de drets de la música, però que en les seves 
darrers actuacions van molt més enllà de l’àmbit de la 
protecció dels drets d’autor. L’actuació de l’SGAE en la 
defensa dels drets d’autor està ocasionat una profunda 
preocupació, i fins i tot oposició, en els ciutadans que 
veuen coartada la seva llibertat a l’hora d’adquirir, con-
sumir, etc., productes de caràcter cultural.

L’SGAE ha establert un sistema de taxes i sancions amb 
les que intenten protegir els drets d’autor però amb al-
gunes actuacions de forma abusiva. Davant d’aquesta 
situació molts àmbits de la societat i fins i tot d’organis-
mes públics, s’estan manifestant en contra del model de 
la protecció dels drets d’autor que la SGAE ha imposat.

En aquest sentit, la Federació de Municipis de Catalu-
nya (FMC) ha aprovat una proposta de resolució en la 
que qualifica de desproporcionades les taxes que cobra 
la SGAE per l’organització d’esdeveniments festius en 
els que no obté cap rendibilitat econòmica i que van 
dirigits a l’entreteniment popular. Tot i que l’any 2002 
la FMC va signar un conveni amb la SGAE per obtenir 
una bonificació de les seves tarifes aplicables a les fes-
tes i activitats culturals locals, aquestes continuen sent 
desproporcionades, indiscriminades i van en detriment 
dels pressupostos locals.
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3.10.92. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIó EN 
L’APLICACIó DELS PRINCIPIS DE SUBSI-
DIARIETAT I PROPORCIONALITAT PER LA 
UNIó EUROPEA

Control	del	principi	de	subsidiarietat	
amb	relació	a	la	Proposta	de	reglament	
del	Consell	relatiu	a	les	disposicions	so-
bre	traducció	aplicables	a	la	patent	de	
la	Unió	Europea
Tram. 295-00021/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
768)

Al BOPC 768. A la pàg. 15. En el tràmit de Tramesa a 
la comissió.

On diu:

«Comissió competent: Comissió de Política Cultural.»

Ha de dir:

«Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.»

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	reforma	del	mercat	la-
boral
Tram. 302-00248/08

Esmenes presentades
Reg. 73272 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 14.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 72272)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten les següents esme-
nes al text de la Moció subsegüent a la interpel·lació 

abús, tot conciliant els drets d’autor amb el suport a la 
creació i l’accés de la ciutadania a la cultura des d’una 
perspectiva pública.

Oriol Pujol i Ferrusola, G. P. CiU; Miquel Iceta i Llo-
rens, G. P. SOC-CpC; Anna Simó i Castelló, G. P. ERC; 
M. Dolors Montserrat i Culleré, G. P. PPC; Dolors  
Camats i Luis, G. P. ICV-EUiA; Albert Rivera Díaz, 
G. P. Mixt

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA O UN 
COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte	del	Pla	director	de	cooperació	
al	desenvolupament	2011-2014
Tram. 259-00003/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 73261) i Grup Mixt (reg. 
73269).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 19.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 73283) i Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 73345).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 20.07.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 16.07.2010.
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5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De substitució del punt 3 del text de la Moció. Nova 
redacció:

Sol·licitar al Govern de l’Estat recuperar la competèn
cia sancionadora que tenien les comunitats autònomes 
abans de l’aprovació de la Ley 56/2003, de 16 de dici
embre, de Empleo, la qual està pendent de la sentència 
del Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC - CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV - EUiA

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	inversió	en	infraestruc-
tures
Tram. 302-00249/08

Esmenes presentades
Reg. 72356, 73258 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 14.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 73256)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten la següent esmena 
al text de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inversió en infraestructures (N. T. 302-
00249/08).

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació de tot el text. Nova redacció:

El Parlament insta el Govern a:

1. Acordar amb el Govern de l’Estat una reprogramació 
de les actuacions en infraestructures previstes en els 

al Govern sobre la reforma del mercat laboral (N. T. 
302-00248/08).

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De supressió del punt 1 del text de la Moció.

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De substitució del punt 2 a) del text de la Moció. Nova 
redacció:

Donar suport a les iniciatives que ja desenvolupa el 
Govern de la Generalitat davant el Ministeri de Tre
ball i Immigració per garantir la completa transferència 
territorial dels fons de polítiques actives d’ocupació, en 
general, i de la formació contínua, en particular.

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació del punt 2 b) del text de la Moció. Nova 
redacció:

Demanar al Govern de l’Estat la flexibilització de les 
polítiques actives d’ocupació per tal de possibilitar el 
disseny de les mateixes al Govern de Catalunya. En 
conseqüència, els recursos provinents de programes de 
polítiques actives d’ocupació finançats per fons estatals 
s’hauran de transferir a Catalunya de manera incon
dicionada.

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació del punt 2 c) del text de la Moció. Nova 
redacció:

Donar suport al conflicte positiu de competències pre
sentat pel Govern de Catalunya contra el Reial decret 
395/2007, de 23 de març, pel que es regula el subsiste
ma de formació professional per a l’ocupació.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73258)

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet i Navarro, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent esmena a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en infra-
estructures (NT 302-00249/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un punt 6

Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern 
de l’Estat el manteniment de les inversions previstes en 
infraestructures bàsiques com el Quart Cinturó (B40), 
AVE Barcelona  Frontera Francesa, Autovies A7 i A2, 
Pla de Rodalies de Barcelona, ampliació del Port de 
Barcelona i el desenvolupament de les infraestructures 
per al transport de mercaderies per ferrocarril en el 
marc del corredor mediterrani.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2010

Josep Llobet i Navarro

diferents protocols i convenis signats entre la Genera
litat i l’Estat, així com les que figuren el Pla Catalunya 
d’Infraestructures que estableix la Llei 42/2006, de 28 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2007, d’acord amb la documentació que la part 
catalana de la Comissió Bilateral Generalitat  Estat 
va aportar en la reunió que aquesta comissió va tenir 
el 30 de juliol de 2008, en els termes de la Moció 62/
VIII d’aquest Parlament.

2. A que aquesta reprogramació concreti una proposta 
de priorització d’aquelles inversions amb una major 
rendibilitat social i econòmica davant d’aquelles que 
aportin una menor competitivitat global. La proposta 
desenvoluparà, entre d’altres, els següents aspectes:

a) Un estudi d’eficiència de cada nova infraestructura 
que es planifiqui a partir de 2010.

b) Una anàlisi numèrica cost/benefici dels projectes 
previstos per al període 20102014, que permeti esta
blir una ordenació de les obres segons els seu retorn 
econòmic i social.

c) La determinació exhaustiva del tipus de finançament 
que s’emprarà per a cadascuna de les actuacions pre
vistes, resultants de l’anàlisi anteriorment esmentada.

3. Negociar amb el Govern de l’Estat un nou mecanis
me d’inversions de l’Estat a Catalunya que garanteixi 
que quan s’acabi el període de vigència de la DA3era 
es pugui continuar un ritme d’inversions que equilibri 
el diferencial existent en estoc de capital públic entre 
Catalunya i Espanya

4. Formular aquestes propostes de reprogramació i 
priorització d’acord amb els criteris de la Mesa Nacio
nal per a les infraestructures, d’acord amb les funcions 
que té atribuïdes.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC - CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV - EUiA
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de 2010), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, la Mesa del Parlament, escoltada 
la Junta de Portaveus, i de conformitat amb l’article 30.3 
del Reglament, fa les consideracions següents:

1. La definició d’interpel·lació parlamentària ha estat 
sempre una qüestió prou controvertida tant en el marc 
de la doctrina jurídica com en el si dels òrgans que havi-
en d’aplicar-la –les meses dels parlaments– en qualificar 
la diversitat i la pluralitat de les interpel·lacions presen-
tades per diputats i grups i admetre-les a tràmit o no.

Pel que fa a la pràctica parlamentària, les interpel-
lacions han formulat o bé qüestions de caràcter general 
o bé qüestions d’abast particular que eren reflex d’una 
política general.

Amb el temps, s’ha arribat a consolidar el costum par-
lamentari que l’enunciat de la interpel·lació constitueix 
una guia de les qüestions fonamentals a les quals es 
referirà el diputat o diputada interpel·lant en la subs-
tanciació oral, però que li permetrà també, a l’hora de 
substanciar la interpel·lació –sempre que no li ho privin 
expressament la presidència o el membre o la membre 
del Govern interpel·lat, o sempre que compti, almenys, 
amb l’aquiescència passiva d’aquests–,, modular-la, am-
pliar-la o reduir-la, i fins i tot introduir-hi temes nous, 
connectats amb el tema enunciat en la formulació es-
crita i lligats a l’actualitat.

2. La regulació de les mocions subsegüents a interpel-
lacions és més precisa: l’article 139.3 del Reglament 
estableix taxativament que «les mocions han d’ésser 
congruents amb la interpel·lació substanciada». Per tant, 
la moció no resta vinculada al títol amb què la interpel-
lació ha estat enunciada, sinó als continguts, els concep-
tes i les qüestions expressats en la substanciació davant 
del Ple. Si el diputat o diputada interpel·lant introdueix 
en la substanciació de la interpel·lació qüestions notòri-
ament alienes a l’enunciat, la presidència, des de la seva 
funció de moderar i ordenar el debat, pot interrompre’l 
perquè torni a la qüestió i no es perdi per viaranys es-
tranys, com també pot fer-ho a requeriment del membre 
o la membre del Govern interpel·lat, en cas que aquest, 
si considera que les qüestions plantejades tangencial-
ment s’allunyen clarament de la interpel·lació enunci-
ada, manifesti que no les atendrà ni les respondrà. En 
aquests supòsits, s’entén que les qüestions introduïdes 
unilateralment pel diputat o diputada interpel·lant no 
formen part de la interpel·lació substanciada i no podran 
incloure’s en la moció.

3. S’han recordat breument les dues qüestions princi-
pals, la dificultat de definir la interpel·lació i la neces-
sitat que la moció subsegüent sigui congruent amb la 
interpel·lació substanciada, per tal d’aplicar-ho al su-
pòsit que ens ocupa. Una anàlisi quantitativa, objec-
tiva, neutral i asèptica de la transcripció en el DSPC 
permet afirmar que el diputat interpel·lant es va referir 
en la substanciació parlamentària al «fenomen del bur-
ca i del nicab», en el marc de la integració social dels 
immigrants i els drets de les dones de determinades 
minories religioses (una columna sencera de les quatre 
de la intervenció que recull el DSPC, sèrie P, núm. 124), 
i també va tornar a referir-s’hi en la rèplica (més de tres 
quarts de columna de les dues que recull el mateix diari 

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució	sobre	la	situació	de	compati-
bilitat	d’un	diputat
Tram. 234-00051/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 83, 14.07.2010, DSPC-P 127

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de 
juliol de 2010, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 
del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades ma-
nifestades pel diputat Pere Calbó i Roca relatives a la 
professió que exerceix i els càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat del di-
putat Pere Calbó i Roca.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2010

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

Ratificació	de	l’acord	de	l’11	de	juny	de	
2010	sobre	l’admissió	a	tràmit	d’una	
moció

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.06.2010

Mesa del Parlament

I. Amb relació a la sol·licitud, formulada pels portaveus 
dels grups parlamentaris Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
de reconsideració de l’acord de la presidència del Parla-
ment de l’11 de juny de 2010, sobre l’admissió a tràmit 
de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les retallades aplicables en les polítiques socials 
(tram. 302-00244/08; BOPC núm. 741, del 16 de juny 
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qui presenta la moció qui en determina els termes i la 
intensitat, d’acord amb el que consideri més convenient 
per als objectius polítics del seu grup. En aquest sentit, 
la moció controvertida només recull una part quanti-
tativament menor de la interpel·lació –el fenomen del 
burca i del nicab, en el marc de la integració social dels 
immigrants i els drets de les dones de determinades mi-
nories religioses–, una qüestió nova, nascuda del context 
polític i mediàtic del moment en què fou substancia-
da–, i no recull res de l’enunciat de la interpel·lació, ni 
tampoc la major part de la substanciació oral davant el 
Ple. Políticament i parlamentàriament, es podria titllar 
d’oportunista el canvi de via de la moció; reglamentàri-
ament, però, la moció, malgrat la maniobra parlamentà-
ria i l’opció sectorial que fa, no deixa d’ésser congruent 
amb la interpel·lació substanciada, tal com s’ha entès 
habitualment i consuetudinàriament al Parlament.

II. En conseqüència, la Mesa del Parlament, de con-
formitat amb l’article 30.3 del Reglament, i escoltada 
la Junta de Portaveus, considera: primer, que no escau 
d’anul·lar la qualificació de la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les retallades aplicables 
en les polítiques socials (tram. 302-00244/08), acor-
dada per la presidència; segon, que la dita moció man-
té la seva virtualitat per a la tramitació parlamentària 
subsegüent.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2010

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

N. de la R.: La sol·licitud de reconsideració es repro
dueix en la secció 4.67.

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DEL PARLA-
MENT

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTI-
GACIó

Composició	de	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	les	Irregularitats	Detectades	
en	la	Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 407-00002/08

Substitució de diputats
Reg. 73047 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.07.2010

Baixa: Rafael López i Rueda

Alta: Pere Calbó i Roca

de sessions). Cosa que també va fer la consellera, que, 
a més d’una intervenció inicial en què manifestava la 
sorpresa per l’ampliació del tema de la interpel·lació per 
raons d’oportunitat política de l’interpel·lant, va entrar 
després més detalladament en els mateixos temes que 
el diputat, en una de les dues columnes i mitja de la 
seva intervenció, tot i que no s’hi va referir gens en la 
contrarèplica. En cap cas, però, durant la substanciació 
de la interpel·lació, ningú no va qüestionar la legitimitat 
de les digressions, ni les va considerar inadequades, 
ni tampoc extemporànies respecte a l’enunciat de la 
interpel·lació, ni va demanar l’empara de la presidència.

Des del punt de vista de la substanciació, les tres noves 
qüestions introduïdes en la formulació, per bé que no 
van ésser enunciades en presentar la interpel·lació, ni 
van constituir el nucli central d’aquesta, ni foren els 
temes a què es va dedicar més temps, no es poden con-
siderar en cap cas unes obiter dicta plantejades inciden-
talment, de passada i només amb objectius il·lustratius 
o col·laterals, sinó que són temes als quals es dedicà 
gairebé un terç del temps –com ho reflecteixen les co-
lumnes que recullen la transcripció oficial de la sessió 
parlamentària.

4. Pel que fa al contingut de la moció, la interpretació 
de l’expressió «congruent amb la interpel·lació subs-
tanciada» (art. 193.3 RPC) ha estat sempre pacífica al 
Parlament i no ha estat mai objecte de controvèrsia. La 
moció no pot referir-se a cap qüestió, per rellevant o 
important que sigui, si l’interpel·lant o la interpel·lant i 
l’interpel·lat o interpel·lada no s’hi han referit amb un 
cert deteniment en substanciar la interpel·lació, si hi 
han fet merament una referència de passada o per via 
de l’exemple. Al Parlament tampoc ningú no ha pretès, 
ni en disquisicions doctrinals ni en la pràctica, que la 
congruència de la moció subsegüent exigeixi que aques-
ta s’hagi de referir a totes les qüestions o els temes de-
senvolupats en la substanciació de la interpel·lació, ni 
menys encara que ho hagi de fer en el mateix ordre,  
ni tampoc amb la mateixa intensitat.

Primer de tot, perquè ambdues tramitacions correspo-
nen a funcions parlamentàries diferents: mentre que la 
interpel·lació s’inscriu en les funcions informatives i de 
control, la moció s’engloba en la funció d’impuls de 
l’acció política i de govern, i tal volta en la funció peda-
gògica. En segon lloc, la moció és voluntària i opcional, 
mai obligatòria: el diputat o diputada interpel·lant pot 
considerar que amb la substanciació de la interpel·lació 
ja ha aconseguit l’objectiu que pretenia, o bé pot cons-
tatar, al contrari, que persisteix el problema plantejat, 
però que reiterar-lo és picar eferro fred; també pot ésser 
que consideri finalment que les posicions respectives 
han resultat prou coincidents, i és bo deixar la qües-
tió oberta de cara al futur. En tercer lloc, el diputat o 
diputada interpel·lant pot optar per concentrar tot el seu 
esforç a fer unes propostes ben contundents per arribar 
millor a l’opinió cívica o, al contrari, pot voler oferir 
una alternativa global, que il·lustri millor les diferències 
amb la política governamental.

5. L’única càrrega que el Reglament imposa a l’autor o 
autora de la moció és que aquesta sigui congruent amb 
la interpel·lació substanciada. Pel que fa al contingut, és 



Núm. 770 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juliol de 2010

125

INFORMACIó

4.50.01.

El programa Salut i Escola preveu dues línies bàsiques 
d’actuació:

• Potenciar el desenvolupament d’activitats d’educació i 
promoció de la salut en els àmbits prioritaris d’interven-
ció: salut alimentària, salut emocional, salut afectiva i 
sexual, consum de drogues, tabac i alcohol.

• Facilitar l’accés dels joves a informació i assessora-
ment en temes relacionats amb la salut mitjançant la 
consulta oberta.

– Programes d’educació per a les escoles sobre com
portaments relacions amb la salut:

Programes específics en la prevenció de drogodepen-
dències:

• PASE.bcn: Prevenció de les drogodependències, amb 
especial referència al consum de tabac, adreçat a alum-
nes de 1r d’ESO.

• Classe sense fum: Programa basat en un concurs so-
bre prevenció del tabaquisme, amb el compromís d’una 
classe escolar per a mantenir-se sense fumar. Està adre-
çat a alumnes de 1r i 2n d’ESO.

• Sobre canyes i petes: Es centra en la prevenció de 
drogodependències, especialment el consum d’alcohol 
i cànnabis. S’adreça a alumnes de 3r d’ESO.

Altres programes educatius de prevenció:

• Canvis: Educació sobre els canvis corporals a la pu-
bertat, l’alimentació i els seus trastorns. Adreçat a alum-
nes de 2n d’ESO.

• Pressec: Prevenció de les relacions sexuals sense pro-
tecció (embaràs adolescent, malalties de transmissió 
sexual i sida). Adreçat a alumnes de 4t d’ESO.

• Programa de Marxa Fent Esport: Potencia l’oci salu-
dable i la prevenció de drogues entre els nens i nenes de 
3r i 4t d’ESO. Aquest programa es centre en activitats 
esportives no competitives en horari extraescolar i caps 
de setmana als poliesportius municipals, i que són fi-
nançades per l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) i l’Institut Barcelona Esports (IBE).

A cadascun dels dos centres, els programes que s’han 
dut a terme durant el curs escolar 2009-2010 són:

Centre Santíssima Trinitat

• Programa Salut i Escola: consulta oberta un dia a la 
setmana a disposició d’alumnes de 3r i 4t d’ESO.

• Programes específic de prevenció de drogues:

Pase.bcn: 26 alumnes de 1r curs d’ESO

Classe sense fum: 26 alumnes de 2n d’ESO

Sobre canyes i petes: 19 alumnes de 3r d’ESO

• Altres programes educatius de prevenció:

Canvis: 26 alumnes de 2n d’ESO

Pressec: 15 alumnes de 4t d’ESO

• Els alumnes del centre també participen en el progra-
ma de Marxa Fent Esport

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
464/VIII,	sobre	la	potenciació	de	les	in-
tervencions	dins	els	centres	escolars	
del	barri	de	la	Trinitat	Vella,	de	Barcelo-
na,	per	a	prevenir	la	drogoaddicció
Tram. 290-00409/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73146 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00409/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 464/
VIII, sobre la potenciació de les intervencions dins els 
centres escolars del barri de la Trinitat Vella, de Bar-
celona, per a prevenir la drogoaddicció.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 464/VIII, sobre la potenci-
ació de les intervencions dins els centres escolars del 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, per a prevenir la 
drogoaddicció (núm. tram. 290-00409/08), us informo 
del següent:

El Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, de manera conjunta, promouen diverses 
estratègies preventives en els centres educatius, amb es-
pecial atenció a l’educació secundària, tenint en compte 
que és una etapa clau per a alguns comportaments de 
risc per a la salut.

D’acord amb aquest objectiu de millora de la salut dels 
adolescents i prevenir situacions de risc a través d’ac-
cions a l’escola, al barri de Trinitat Vella de Barcelona 
s’han implantat en els dos centres d’educació secundà-
ria, Santíssima Trinitat (centre concertat) i IES Josep 
Comas (titularitat pública), les activitats següents:

– Programa Salut i Escola:

Té com a objectiu millorar la salut dels i les joves i 
adolescents mitjançant la realització d’accions d’edu-
cació i promoció de la salut, atendre de manera precoç 
problemes relacionats amb la salut i prevenir situacions 
de risc, potenciant la col·laboració entre els centres i 
serveis educatius i els serveis de salut comunitària pre-
sents al territori.
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El Pla dóna idea de la complexitat d’implantació del 
xip sense contacte a l’inventari de més de 70 empreses, 
entre públiques i privades que estaran afectades, a més 
de 6000 punts de validació, entre d’altres, sense comp-
tar les modificacions informàtiques de l’ATM com a 
gestor global d’un Sistema que utilitzen més de 900 M 
de viatgers a l’any.

Per tant, es fa imprescindible l’elaboració de prescrip-
cions d’obligat compliment a tot el Sistema, tasca que 
l’ATM ha procedit a escometre en coordinació amb els 
objectius del projecte tecnològic de la integració tarifà-
ria de tot Catalunya i a fi de garantir la viabilitat de la 
implantació a l’Àrea de Barcelona sense comprometre 
el termini temporal de 2012.

Barcelona, 6 de juliol de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
615/VIII,	sobre	la	construcció	d’àrees	de	
descans	vigilades	per	a	camions	per	a	
garantir	la	seguretat	del	transport	de	
carretera	en	el	descans	obligatori
Tram. 290-00549/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73141 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00549/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 615/VIII, 
sobre la construcció d’àrees de descans vigilades per 
a camions per a garantir la seguretat del transport de 
carretera en el descans obligatori.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 615/VIII, sobre la 
construcció d’àrees de descans vigilades per a camions 
per a garantir la seguretat del transport de carretera en 
el descans obligatori (núm. tram. 290-00549/08), us 
informo del següent:

Aquest Departament ha establert els corresponents 
contactes amb empreses concessionàries d’autopistes 
de peatge per a promoure la dotació de zones especí-
fiques de descans a les autopistes per als camions que 
en facis ús. Les previsions comprenen la disposició de 
zones específiques dotades diferents serveis i de les me-
sures de seguretat necessàries per prevenir actuacions 
delictives contra els conductors, els seus vehicles i el 
material que transporten.

Institut d’Estudis Secundaris Josep Comas i Solà:

• Programa Salut i Escola: consulta oberta un dia a la 
setmana a disposició d’alumnes de 3r i 4t d’ESO.

• Canvis: 60 alumnes de 2n d’ESO

• i Pressec: 60 alumnes de 3r d’ESO i 60 alumnes de 4t 
d’ESO

Barcelona, 5 de juliol de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	613/VIII,	sobre	la	introducció	d’un	
sistema	de	control	d’accés	amb	targe-
tes	magnetitzades	recarregables	en	el	
transport	de	viatgers	de	l’àrea	metropo-
litana	de	Barcelona
Tram. 290-00547/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73140 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00547/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 613/VIII, 
sobre la introducció d’un sistema de control d’accés amb 
targetes magnetitzades recarregables en el transport de 
viatgers de l’àrea metropolitana de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 613/VIII, sobre la in-
troducció d’un sistema de control d’accés amb targetes 
magnetitzades recarregables en el transport de viatgers 
de l’àrea metropolitana de Barcelona (núm. tram. 290-
00547/08), us informo del següent:

En data 7 de gener de 2009, el Govern va aprovar el Pla 
de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012, que 
preveu expressament «la definició i homologació dels 
sistemes de validació i venda sense contacte de l’ATM 
de Barcelona i dels consorcis, extensibles, en el futur, a 
la resta de Catalunya».

Com a conseqüència, l’ATM Àrea de Barcelona en va 
preparar el pla marc d’implantació, que va ser presentat 
al Consell d’Administració de desembre de 2009.

Al pla marc s’especifiquen les inversions necessàries i el 
pla d’actuacions per donar compliment als citats objec-
tius, globals de Catalunya i locals del Sistema Tarifari 
Integrat de l’àrea de Barcelona, en funcionament amb 
tecnologia magnètica.
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servei de venda de bitllets i atenció a l’usuari. Aquesta 
petició va ser atesa per ADIF amb la posada en funcio-
nament de dues finestres d’atenció als usuaris especia-
litzades en venda i canvis de bitllets de serveis de llarga 
distància de sortida immediata, actuació amb la qual 
s’ha pal·liat la situació a la qual fa referència la resolució.

Barcelona, 6 de juliol de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
617/VIII,	sobre	el	millorament	de	la	car-
retera	N-IIa	Alcarràs,	al	Segrià
Tram. 290-00551/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73138 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00551/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 617/
VIII, sobre el millorament de la carretera N-IIa Al-
carràs, al Segrià.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 617/VIII, sobre el mi-
llorament de la carretera N-IIa Alcarràs, al Se grià (núm. 
tram. 290-00551/08), us informo del següent:

En compliment d’aquesta resolució, s’han instal·lat tres 
grups de semàfors a la travessera de l’N-IIa correspo-
nent a Alcarràs.
Un primer nou grup semafòric es va instal·lar a la zona 
dels carrers de Joan Maragall i Doctor Huguet i al 
carrer de la partida Pont de Rouat, a prop d’un centre 
comercial.

D’altra banda i pel que fa al pla d’estacionament de 
vehicles que promou aquest Departament a diferents 
municipis, la seva finalitat essencial és precisament con-
tribuir a la millora de la seguretat i d’altres condicions 
de treball dels transportistes.

Les darreres actuacions, en curs o programades, com-
prenen les localitzacions de Valls, Castellar del Vallès, 
Terrassa, Alcover, Palau-solità i Plegamans i Tàrrega.

Barcelona, 6 de juliol de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
616/VIII,	sobre	el	millorament	del	siste-
ma	de	venda	de	bitllets	a	l’estació	de	
Sants,	de	Barcelona
Tram. 290-00550/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73139 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00550/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 616/VIII, 
sobre el millorament del sistema de venda de bitllets a 
l’estació de Sants, de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 616/VIII, sobre el 
millorament del sistema de venda de bitllets a l’estació 
de Sants, de Barcelona (núm. tram. 290-00550/08), us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat va traslladar a ADIF la 
necessitat de subsanar les deficiències detectades en el 

Nous semàfors instal·lats a l’alçada del centre comercial (doctor Huguet)
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Un segon grup semafòric s’ha instal·lat a l’alçada del 
carrer del Doctor Castells i del passeig del riu (a prop 
de l’església).

Nous semàfors instal·lats a la zona del passeig del riu

Per últim, un tercer grup, semafòric s’ha col·locat a prop 
del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer i de la travessia 
del Clamor

Nous semàfors instal·lats a la zona del Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer

Cal informar que a tots els nous encreuaments semafo-
ritzats s’ha marcat el pas dels vianants amb el zebrejat 
corresponent. Tots els nous semàfors instal·lats són d’ac-
cionament manual amb polsador pels vianants.

A més, en compliment de la resolució del Parlament, 
s’ha iniciat l’estudi de la formació d’una rotonda a l’en-
creuament de la travessera de l’N-II a Alcarràs amb 

la carretera L-800, que va cap a l’autovia A-2 i cap a 
Vallmanya. També s’ha iniciat l’estudi del possible tan-
cament de la rotonda partida del polígon industrial de 
la millora de la rotonda existent fora de la travessera.

Barcelona, 6 de juliol de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	623/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Infor-
me	de	fiscalització	20/2009,	referent	a	
la	despesa	en	adquisició	i	implantació	
de	pròtesis	quirúrgiques,	corresponent	
al	2007
Tram. 290-00557/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73148 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00557/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 623/VIII 
del Parlament de Catalunya sobre Control del compli-
ment de la Resolució.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 353/VIII, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2008, referent al 
finançament del sistema sanitari, fons específics i altres 
recursos, corresponent als exercicis 2002-2006, sobre 
Control del compliment de la Resolució em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

Informe estat de situació

En referència a l’informe de fiscalització de la Sindi-
catura de Comptes referent a la despesa en adquisició i 
implantació de pròtesis quirúrgiques, corresponents a 
l’any 2007, on l’Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital 
Sabadell i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han 
estat objecte d’anàlisi, les accions a realitzar per part 
del Catsalut no són d’implicació directa.

a) Pel que fa a la contractació, el Servei Català de la 
Salut va emetre un escrit a la gerència dels tres centres 
hospitalaris posant èmfasi en la necessitat de l’obser-
vança de la vigent Llei de contractes 30/2007 de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, atès que es 
considera que són un poder adjudicador administració 
pública.

b) En relació amb la targeta d’implant quirúrgic, el 
Servei Català de la Salut, a petició del Parlament, està 
en procés de tramitar una circular informativa sobre el 
Reial Decret 414/1996, d’1 de març, de regulació dels 
productes sanitaris per coadjuvar al millor coneixement 
i informació de la norma.

c) Quant al termini de garantia per a les intervencions 
quirúrgiques les dades de llista d’espera per a la implan-
tació de pròtesi de genoll és de:

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	622/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Infor-
me	de	fiscalització	19/2009,	referent	als	
contractes	de	consultoria	i	assistència	
i	de	serveis	dels	departaments	de	caire	
administratiu,	corresponent	al	2006
Tram. 290-00556/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73057 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa de la comissió

Núm. iniciativa: 290-00556/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 622/VIII, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 19/2009, 
referent als contractes de consultoria i assistència i de 
serveis dels departaments de caire administratiu, cor-
responent al 2006

Ateses les atribucions establertes a l’article 204.2 b) 
del Decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació, quant a la coordinació de les relacions amb 
el Parlament de Catalunya, i d’acord amb el que dis-
posen l’article 146.4 i els concordants del Reglament 
del Parlament, us faig arribar la informació facilitada 
pels departaments d’Economia i Finances, Governació 
i Administracions Públiques, Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació, Justícia i de la Presidència en 
relació amb les recomanacions contingudes l’Informe 
de fiscalització 19/2009, referent als contractes de con-
sultoria i assistència i de serveis dels departaments de 
caire administratiu, corresponent al 2006.

Barcelona, 5 de juliol de 2010

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe 
de compliment de la Resolució 626/VIII, que instava el 
Govern de la Generalitat a:

a) Dur a terme les gestions pertinents davant el Govern 
de l’Estat per tal que subscrigui el contingut de l’esmen
tada Resolució del Parlament Europeu.

b) Donar suport al poble armeni en els seus esforços 
per a consolidar el procés democràtic, col·laborant amb 
les associacions establertes a Catalunya amb aquest 
objectiu.

c) Donar suport als esforços d’Armènia i Turquia, i 
també als de les diplomàcies occidentals que han fet 
possible la signatura de l’acord signat a Zuric el passat 
10 d’octubre de 2009 entre Armènia i Turquia, i instar
los que esdevingui el punt de partida que culmini en 
l’estabilitat de la regió i faci del Caucas un veritable 
espai de cooperació i llibertat.

He tramès una carta al Ministre d’Assumptes Exteriors 
i Cooperació informant-lo del contingut de la Resolució 
aprovada al Parlament de Catalunya per al seu coneixe-
ment i ateses les seves competències en la matèria. A 
l’annex hi consta una còpia de l’esmentada carta.

Barcelona, 7 de juliol de 2010

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

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

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
714/VIII,	sobre	la	recuperació	de	la	dota-
ció	informàtica	de	l’Escola	Antoni	Grau	
Minguell,	de	Sant	Quintí	de	Mediona	(Alt	
Penedès)
Tram. 290-00624/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73055 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00624/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 714/VIII, 
sobre la recuperació de la dotació informàtica de l’Es-
cola Antoni Grau Minguell, de Sant Quintí de Mediona 
(Alt Penedès).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 714/VIII, sobre la recupera-

– Hospital de la Vall d’Hebron: 2,66 mesos (6,9 mesos 
l’any 2007).

– Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: 7,39 mesos (6,8 
mesos l’any 2007).

– Hospital de Sabadell: 8,23 mesos (12,9 mesos l’any 
2007)

d) Respecte a la codificació estandaritzada, l’Institut 
Català de la Salut va manifestar que seria desitjable 
aquesta codificació unificada, però que superava les 
seves possibilitats d’acció.

e) Quant a establir un sistema de vinculació de la despe-
sa adjudicada a la despesa executada a nivell d’hospital, 
l’Institut Català de la Salut disposa d’aquest sistema de 
vinculació de la despesa que gaudeix de control pres-
supostari suficient i que pot conèixer la tendència de 
consum de cada article a fi d’ajustar les modificacions 
de les reserves i les comandes en el seu cas.

f) Pel que fa a la conciliació de l’import per obligacions 
contretes i per pròtesis implantades, existeixen actual-
ment registres que permeten correlacionar la informa-
ció clínica sobre pròtesis implantades amb la despesa 
econòmica facturada per les adquisicions.

g) I, respecte a la informatització de les dades dels im-
plants a fi de permetre el seguiment de la traçabilitat de 
les pròtesis, és objectiu de l’Institut Català de la Salut 
la implantació d’un sistema que permeti integrar tots 
els registres relatius a la traçabilitat de les pròtesis i 
el compliment de la normativa referent a la targeta de 
l’implant.

Barcelona, 07 de juliol de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
626/VIII,	de	reconeixement	del	genoci-
di	armeni	i	de	suport	a	l’acord	signat	a	
Zuric	el	10	d’octubre	de	2009	entre	Ar-
mènia	i	Turquia
Tram. 290-00560/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73110 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

A la Mesa de la comissió

Núm. iniciativa: 290-00560/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 626/
VIII, de reconeixement del genocidi armeni i de suport 
a l’acord signat a Zuric el 10 d’octubre de 2009 entre 
Armènia i Turquia
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	mesures	d’estalvi	adop-
tades	per	a	reduir	el	dèficit	de	la	sanitat
Tram. 354-00364/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
57, tinguda el dia 08.07.2010 (DSPC-C 896).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	les	Irre-
gularitats	Detectades	en	la	Gestió	del	
Palau	de	la	Música	amb	el	conseller	de	
Política	Territorial	i	Obres	Públiques
Tram. 354-00370/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	les	Irre-
gularitats	Detectades	en	la	Gestió	del	
Palau	de	la	Música	amb	el	conseller	de	
Cultura	i	Mitjans	de	Comunicació
Tram. 354-00371/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

ció de la dotació informàtica de l’Escola Antoni Grau 
Minguell, de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) 
(núm. tram. 290-00624/08), us informo del següent:

El Departament d’Educació ha tramès a la direcció de 
l’Escola Antoni Grau Minguell, de Sant Quintí de Me-
diona, el xec indemnitzatori de 20.096,88 euros que la 
companyia asseguradora Axa Winterthur ha fet arribar 
per rescabalar els danys patits en les instal·lacions del 
centre. Al seu torn, la direcció de l’Escola ha confirmat 
la recepció del xec esmentat i que al cap d’unes tres 
setmanes posteriors al robatori ja disposaven de la nova 
dotació d’equips informàtics.

Barcelona, 16 de juny de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	les	conseqüències	de	
les	retallades	pressupostàries	en	el	seu	
departament
Tram. 354-00346/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 72395).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, sessió del 12.07.2010.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	conseqüències	de	les	
retallades	pressupostàries	en	el	seu	de-
partament
Tram. 354-00352/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
57, tinguda el dia 08.07.2010 (DSPC-C 896).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Ramon	
García-Bragado,	extinent	d’alcalde	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	les	Irre-
gularitats	Detectades	en	la	Gestió	del	
Palau	de	la	Música
Tram. 356-00833/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Carles	
Martí,	primer	secretari	del	Partit	dels	
Socialistes	de	Catalunya	de	Barcelona,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
les	Irregularitats	Detectades	en	la	Ges-
tió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00834/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Ra-
mon	Massaguer,	gerent	d’Urbanisme	
de	l’Ajuntament	de	Barcelona,	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	les	Ir-
regularitats	Detectades	en	la	Gestió	del	
Palau	de	la	Música
Tram. 356-00835/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	Lauren-
ce	Franks,	president	de	la	Comunitat	Is-
raelita	de	Barcelona,	davant	la	Comis-
sió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	Europea	
perquè	informi	sobre	les	activitats	que	
la	comunitat	realitza	en	pro	de	les	rela-
cions	d’ambdós	països
Tram. 356-00801/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72557).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea, sessió del 12.07.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Esteve	
Escuer,	militant	de	Convergència	i	Unió	
del	Vallès	Oriental,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	les	Irregularitats	
Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	
Música
Tram. 356-00831/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	del	res-
ponsable	o	la	responsable	de	l’empresa	
Altraforma	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	les	Irregularitats	Detecta-
des	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00832/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).
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Sol·licitud	de	compareixença	d’Anna	Ba-
lletbò	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	les	Irregularitats	Detectades	en	la	
Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00839/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Batista	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	les	Irregularitats	Detectades	
en	la	Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00840/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Lluís	
Saura,	advocat	del	bufet	Roca	Junyent,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
les	Irregularitats	Detectades	en	la	Ges-
tió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00841/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Enric	
Lambies,	director	jurídic	de	l’Àrea	d’Ur-
banisme	de	l’Ajuntament	de	Barcelona,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
les	Irregularitats	Detectades	en	la	Ges-
tió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00836/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Car-
les	Díaz,	arquitecte,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	les	Irregularitats	
Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	
Música
Tram. 356-00837/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jordi	
Pousa,	exalcalde	de	l’Ametlla	del	Va-
llès	(Vallès	Oriental),	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	les	Irregulari-
tats	Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	
de	la	Música
Tram. 356-00838/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavier	
Cases,	extinent	d’alcalde	de	l’Ajunta-
ment	de	Barcelona,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	les	Irregularitats	
Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	
Música
Tram. 356-00845/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Lluís	
Salvat,	exinterventor	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	les	Irregularitats	Detecta-
des	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00846/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jordi	
Pousa	Engroñat,	exalcalde	de	l’Ametlla	
del	Vallès	(Vallès	Oriental),	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	les	Irregula-
ritats	Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	
de	la	Música
Tram. 356-00847/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Enric	Àl-
varez,	extresorer	de	la	Fundació	Orfeó	
Català	-	Palau	de	la	Música,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	les	Irre-
gularitats	Detectades	en	la	Gestió	del	
Palau	de	la	Música
Tram. 356-00842/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Ignacio	
García-Nieto	Portabella,	tresorer	de	la	
Fundació	Orfeó	Català	-	Palau	de	la	Mú-
sica,	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	les	Irregularitats	Detectades	en	la	
Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00843/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Ramon	
García-Bragado,	regidor	i	extinent	d’al-
calde	de	l’Ajuntament	de	Barcelona,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	so-
bre	les	Irregularitats	Detectades	en	la	
Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 356-00844/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).
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4.53.10.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença	del	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
davant	la	Comissió	de	Matèries	Secre-
tes	o	Reservades	en	compliment	de	l’ar-
ticle	5.2	de	la	Llei	28/2001
Tram. 355-00149/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Matèries Secretes o Reservades, del 14.07.2010.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	Cristina	Torruella,	
membre	de	la	secretaria	de	la	presi-
dència	del	Palau	de	la	Música,	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	les	
Irregularitats	Detectades	en	la	Gestió	
del	Palau	de	la	Música
Tram. 357-00511/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 12.07.2010 
(DSPC-C 897).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Este-
ve	Escuer,	excandidat	a	les	eleccions	
a	l’Ajuntament	de	l’Ametlla	del	Vallès	
(Vallès	Oriental),	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	les	Irregularitats	
Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	
Música
Tram. 356-00848/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jaume	
Camps	i	Rovira,	exdiputat	del	Parlament	
de	Catalunya,	davant	la	Comissió	d’In-
vestigació	sobre	les	Irregularitats	De-
tectades	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	
Música
Tram. 356-00849/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música, en la sessió núm. 12, tinguda el dia 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jau-
me	Camps	i	Rovira	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	les	Irregularitats	
Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	de	la	
Música
Tram. 356-00850/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Investi-
gació sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió del 
Palau de la Música, tinguda el dia 13.07.2010 (DSPC-C 
898).
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Compareixença	de	Joan	Ignasi	Puigdo-
llers,	expresident	de	GISA,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	les	Irregula-
ritats	Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	
de	la	Música
Tram. 357-00517/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 del Comissió d’Inves-
tigació sobre les Irregularitats Detectades en la Ges-
tió del Palau de la Música, tinguda el dia 12.07.2010 
(DSPC-C 897).

Compareixença	de	Pilar	Casanovas,	
membre	de	la	secretaria	de	la	presi-
dència	del	Palau	de	la	Música,	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	les	
Irregularitats	Detectades	en	la	Gestió	
del	Palau	de	la	Música
Tram. 357-00518/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 12.07.2010 
(DSPC-C 897).

Compareixença	de	Pablo	Duran,	treso-
rer	del	Palau	de	la	Música,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	les	Irregula-
ritats	Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	
de	la	Música
Tram. 357-00519/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 12.07.2010 
(DSPC-C 897).

Compareixença	de	Rosa	Maria	Roca,	de	
l’àmbit	de	comptabilitat	del	Palau	de	la	
Música,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	les	Irregularitats	Detectades	
en	la	Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 357-00512/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 12.07.2010 
(DSPC-C 897).

Compareixença	d’Eugènia	Morante,	de	
l’àmbit	de	contractació	del	Palau	de	la	
Música,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	les	Irregularitats	Detectades	
en	la	Gestió	del	Palau	de	la	Música
Tram. 357-00513/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 12.07.2010 
(DSPC-C 897).

Compareixença	de	Pedro	Buenaventu-
ra,	exdirectiu	de	Ferrovial,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	les	Irregula-
ritats	Detectades	en	la	Gestió	del	Palau	
de	la	Música
Tram. 357-00516/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 12.07.2010 
(DSPC-C 897).
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud	de	reconsideració	de	la	Mesa	
sobre	l’admissió	a	tràmit	d’una	moció	
subsegüent	a	una	interpel·lació
Reg. 72629

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 30 del Reglament del Parlament 
de Catalunya sol·liciten la reconsideració de la Mesa 
sobre l’admissió a tràmit de la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les retallades aplicables 
en les polítiques socials, (número de registre 72386 i 
de tramitació 302-00244/08) presentada per el Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, en base 
a les consideracions següents:
1. El 10 de juny el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya va presentar a registre una moció subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les retallades 
aplicades en les polítiques socials (número de registre 
72140 i de tramitació 300-00290/08).
2. En la substantació de la Interpel·lació al Govern sobre 
les retallades aplicables en les polítiques socials (núme-
ro de tramitació 300-00290/08), en la sessió plenària 
del 9 de juny, el Partit Popular manifestava el seu po-
sicionament en contra, sobre les retallades socials que, 
segons exposava el diputat Rafael López i Rueda «re
presenten les dues tisorades de Madrid i de Barcelona» 
(DSPC número 124). Aquest va ser el tema principal de 
la seva interpel·lació i el que dóna lloc al títol d’aquesta 
iniciativa parlamentària.
3. El passat 10 de juny, el Partit Popular presenta la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
retallades aplicades en les polítiques socials, no obstant 
el contingut de la moció no té res a veure amb l’objecte 
de la interpel·lació que se centra en els problemes de la 
integració social i cultural de la immigració i en espe-
cial, sobre la prohibició de l’ús del burka i del nipab.
Els grups parlamentaris sotasignats consideren que hi 
ha una incongruència entre la moció presentada i la 
interpel·lació substanciada, a més de no respectar el re-
quisit essencial que estableix l’incís primer de l’article 
139.3 del Reglament del Parlament.
4. El dia 11 de juny la Mesa va acceptar a tràmit la 
moció, respecte a la qual es sol·licita la reconsideració 
de l’admissió a tràmit.

Compareixença	de	Pere	Macias,	excon-
seller	de	Política	Territorial	i	Obres	Pú-
bliques,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	les	Irregularitats	Detectades	
en	la	Gestió	del	Palau	de	la	Música

Tram. 357-00520/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 13.07.2010 
(DSPC-C 898).

Compareixença	de	Felip	Puig,	exconse-
ller	de	Política	Territorial	i	Obres	Públi-
ques,	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	les	Irregularitats	Detectades	en	la	
Gestió	del	Palau	de	la	Música

Tram. 357-00521/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades 
en la Gestió del Palau de la Música, del 13.07.2010 
(DSPC-C 898).
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de 30 de juny de 2010) perquè en tingueu coneixement 
i als efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 2 de juliol de 2010

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arquitecte	o	arquitecta	del	
Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00015/08

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 13.07.2010

Secretaria General

Acord de 13 de juliol de 2010, de la Mesa del Par-
lament, de nomenament d’un funcionari arqui-
tecte del Parlament de Catalunya

D’acord amb el que estableix la base desena de la convo-
catòria del concurs oposició lliure per proveir una plaça 
d’arquitecte o arquitecta del Parlament de Catalunya 
(BOPC 612, d’11.1.2010; DOGC 5542, d’11.1.2010);

De conformitat amb la proposta del 22 de juny de 2010 
del tribunal qualificador, de nomenament de l’aspirant 
que ha superat el procés selectiu, i d’acord amb la Di-
recció de Govern Interior, un cop verificada la concur-
rència dels requisits i les condicions que estableixen les 
bases de la convocatòria;

D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la base onzena 
de la convocatòria, la Mesa del Parlament de Catalunya

Acorda:

Nomenar funcionari arquitecte del Parlament de Cata-
lunya, grup A1, Christian Puig Garcia.

La persona interessada disposa del termini de trenta 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació 
del nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, per fer el jurament o la promesa i prendre 
possessió del càrrec, que s’efectuarà davant la cap del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya, que l’adscriurà a un lloc de treball amb ca-
ràcter definitiu.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrati-
va, les persones interessades poden interposar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 

5. El passat 10 de juny el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió va presentar a registre del Parlament, 
Moció al Govern sobre la retallada de prestacions so-
cials (número de registre 72391 i de tramitació 302-
00245/08), moció que derivava de la interpel·lació al 
Govern sobre la retallada de prestacions socials (nú-
mero de registre 72181 i de tramitació 300-00292/08).

Cal destacar que la moció del Grup de Convergència 
i Unió és sobre el mateix àmbit que la interpel·lació 
presentada pel Partit Popular, la diferència rau en que 
la moció presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió compleix amb el requisit establert a l’ar-
ticle 139.3 del Reglament del Parlament, i és plenament 
congruent amb la interpel·lació, substanciada.

Per tot el que s’exposa,

Els grups sotasignats sol·liciten a la Mesa del Parlament 
la reconsideració de l’admissió a tràmit de la moció sub-
següent sobre les retallades aplicables en les polítiques 
socials presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular per no ser congruent amb la interpel·lació 300-
00290/08 i per vulnerar l’incís primer de l’article 139.3 
del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, a 16 de juny de 2010

Miquel Iceta i Llorens, GP PSC-CpC; Anna Simó i Cas-
telló, GP ERC; Dolors Camats i Luis, GP ICV-EUiA

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I COMUNICACIONS DEL GO-
VERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	i	valoració	del	Consell	de	l’Au-
diovisual	de	Catalunya	relatius	a	la	pre-
sència	dels	joves	en	la	informació	en	les	
emissions	fetes	entre	l’octubre	i	el	de-
sembre	del	2009
Tram. 337-00080/08

Presentació
President del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 73051 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 13.07.2010

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sectorial trimestral 
sobre la presència dels joves en la informació, en el qual 
s’analitza les emissions fetes entre l’octubre i el desem-
bre de 2009 per diferents prestadors de serveis de tele-
visió. Així mateix us trametem la Valoració del Con
sell de l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en sessió  
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talunya, per a fer el jurament o la promesa i prendre 
possessió del càrrec, que s’efectuarà davant la cap del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya, que l’adscriurà a un lloc de treball amb ca-
ràcter definitiu.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrati-
va, les persones interessades poden interposar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 
de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de repo-
sició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé di-
rectament un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el But
lletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la 
persona interessada, d’acord amb l’article 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	de	tècnic	d’instal·lacions	o	
tècnica	d’instal·lacions	del	Parlament	
de	Catalunya
Tram. 501-00017/08

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 13.07.2010

Secretaria General

Acord de 13 de juliol de 2010, de la Mesa del Par-
lament, de nomenament d’un funcionari tècnic 
d’instal·lacions del Parlament de Catalunya

D’acord amb el que estableix la base desena de la con-
vocatòria del concurs oposició lliure per proveir una 
plaça de tècnic d’instal·lacions o tècnica d’instal·lacions 
del Parlament de Catalunya (BOPC 612, d’11.1.2010; 
DOGC 5542, d’11.1.2010);

De conformitat amb la proposta del 23 de juny de 2010 
del tribunal qualificador, de nomenament de l’aspirant 
que ha superat el procés selectiu, i d’acord amb la Di-
recció de Govern Interior, un cop verificada la concur-

de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, de 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya o notificat a la persona in-
teressada, d’acord amb l’article 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arquitecte	tècnic	o	arquitec-
ta	tècnica	del	Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00016/08

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 13.07.2010

Secretaria General

Acord de 13 de juliol de 2010, de la Mesa del 
Parlament, de nomenament d’una funcionària 
arquitecta tècnica del Parlament de Catalunya

D’acord amb el que estableix la base desena de la con-
vocatòria del concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica del Par-
lament de Catalunya (BOPC 612, de l’11 de gener de 
2010; DOGC 5542, de l’11.1.2010).

De conformitat amb la proposta del 22 de juny de 2010 
del tribunal qualificador, de nomenament de l’aspirant 
que ha superat el procés selectiu, i d’acord amb la Di-
recció de Govern Interior, un cop verificada la concur-
rència dels requisits i les condicions que estableixen les 
bases de la convocatòria.

D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la base onzena 
de la convocatòria, la Mesa del Parlament de Catalunya

Acorda:

Nomenar funcionària arquitecta tècnica del Parlament 
de Catalunya, grup A2, Maria Mercedes Beascoa Amat.

La persona interessada disposa del termini de trenta 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del 
nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de Ca
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dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de repo-
sició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
directament un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat 
a la persona interessada, d’acord amb l’article 46 de la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

rència dels requisits i les condicions que estableixen les 
bases de la convocatòria;

D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la base onzena 
de la convocatòria, la Mesa del Parlament de Catalunya

Acorda:

Nomenar funcionari tècnic d’instal·lacions del Parla-
ment de Catalunya, grup A2, Blai Lliso Garcia.

La persona interessada disposa del termini de trenta 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació 
del nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, per fer el jurament o la promesa i prendre 
possessió del càrrec, que s’efectuarà davant la cap del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya, que l’adscriurà a un lloc de treball amb ca-
ràcter definitiu.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrati-
va, les persones interessades poden interposar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 
de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
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