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S U M A R I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15. Mocions

Moció 1/X del Parlament de Catalunya, sobre la po-
lítica econòmica i els objectius de dèficit públic
Tram. 302-00001/10
Aprovació p. 9

Moció 2/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
Fundació Salut Empordà i sobre les reformes de l’Institut 
Català de la Salut i l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 302-00002/10
Aprovació p. 10

Moció 3/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de salut
Tram. 302-00004/10
Aprovació p. 10

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la defensa dels inte-
ressos del món local
Tram. 300-00007/10
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre l’oferta escolar per al 
curs 2013-2014
Tram. 300-00008/10
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels treba-
lladors de l’Administració de la Generalitat
Tram. 300-00009/10
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària a 
curt i mitjà termini
Tram. 300-00010/10
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la racionalització de 
l’Administració i de la funció pública
Tram. 300-00011/10
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la tramitació de la llei 
de pressupostos per al 2013
Tram. 300-00012/10
Substanciació p. 11

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2012, sobre Serveis Municipals de Montseny, SL, de 
l’Ajuntament de Montseny, corresponent al 2010
Tram. 258-00001/10
Coneixement de l’Informe p. 11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
36/2012, sobre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, cor-
responent al 2008
Tram. 258-00002/10
Coneixement de l’Informe p. 12

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
37/2012, sobre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, cor-
responent al 2009
Tram. 258-00003/10
Coneixement de l’Informe p. 12

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
22/2012, referent a Gestolvan SL, de l’Ajuntament d’Olvan, 
comptes anuals
Tram. 258-00028/09
Coneixement de l’Informe p. 12

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2012, sobre les diputacions de Catalunya, transferències 
corrents a institucions sense finalitat de lucre, corresponent 
al 2008
Tram. 258-00029/09
Coneixement de l’Informe p. 12

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre la prevenció de la utilització del sistema financer per 
al blanqueig de capitals i per al finançament del terrorisme
Tram. 295-00014/10
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a informació que acompanya les transferències 
de fons
Tram. 295-00016/10
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
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relativa a les mesures per a garantir un alt nivell comú de se-
guretat de les xarxes i de la informació a la Unió
Tram. 295-00017/10
Coneixement de la proposta p. 12

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi sobre les bales de goma i altres instruments antia-
valots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 252-00003/10
Rebuig p. 13

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació
Tram. 302-00003/10
Rebuig p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els casos de corrupció vinculats al sistema de concessi-
ons administratives
Tram. 302-00005/10
Rebuig p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures contra la corrupció i per la transparència
Tram. 302-00006/10
Rebuig p. 13

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Debat de totalitat p. 13
Termini per a proposar compareixences p. 13

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Text presentat p. 13

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 202-00018/10
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris p. 42

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals
Tram. 202-00019/10
Presentació p. 42

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00020/10
Presentació p. 50

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret legislatiu 3/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-00165/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el control oficial de la 
cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
ambulàncies, els vehicles i el personal de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la responsabilitat de 
les empreses de telefonia mòbil en l’explotació dels recursos 
naturals de la República Democràtica del Congo
Tram. 250-00168/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 124/IX, sobre la política pública de cooperació
Tram. 250-00169/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels 
hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un es-
tudi sobre l’ús de gasos lacrimògens per a dispersar con-
centracions
Tram. 250-00171/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el lliurament al Parla-
ment d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma
Tram. 250-00172/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
identificació visible dels membres dels cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la corrupció política
Tram. 250-00174/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10
Presentació p. 63
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Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00179/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre el carril VAO de la car-
retera C-58
Tram. 250-00180/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola Riu Sec i el manteniment de l’Escola Xarau, a 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00181/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’oferiment de préstecs 
avantatjosos a les sales i les empreses d’exhibició cinema-
togràfica
Tram. 250-00182/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’impost 
sobre el valor afegit reduït a les activitats culturals
Tram. 250-00183/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’ac-
tuació dels cossos policials de l’Estat i dels Mossos d’Es-
quadra en els casos d’espionatge polític
Tram. 250-00185/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el funcionament del 
carril VAO de la carretera C-58
Tram. 250-00186/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00187/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la vigència dels títols 
de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la regularització de 
l’escola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 
com a escola laboral i sobre el garantiment de la seva con-
tinuïtat
Tram. 250-00190/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre l’execució de la variant 
de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució 
del tram de carretera entre Berga i el túnel de Pimorent com 
a continuació de l’autovia C-16 i part de l’eix europeu E-9
Tram. 250-00192/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo-
nes protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el manteniment en fun-
cionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures 
per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00196/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre les obres d’arran-
jament de la carretera C-243 a l’entrada de Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00197/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
senyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-
2136
Tram. 250-00198/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la suspensió de la 
construcció de l’escola del barri de La Farigola, a Cerdanyo-
la del Vallès
Tram. 250-00199/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la retirada de la placa 
commemorativa a la memòria d’un ciutadà de Santa Coloma 
de Cervelló
Tram. 250-00200/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre l’impost sobre les es-
tades turístiques
Tram. 250-00201/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la declaració d’espai 
Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la presentació d’un es-
tudi sobre les causes de l’increment dels delictes
Tram. 250-00203/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de re-
conversió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la creació de la co-
missió de coordinació de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre la pròrroga de les bo-
nificacions de les taxes aeroportuàries de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me de viabilitat del port de Palamós com a espai fronterer 
Schengen
Tram. 250-00207/10
Presentació p. 86
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Proposta de resolució sobre la presentació per part 
del Ministeri de l’Interior dels estudis de viabilitat del port de 
Palamós com a espai transfronterer Schengen
Tram. 250-00208/10
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre el restabliment per 
part d’AENA dels serveis d’assistència sanitària a l’aeroport 
de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00209/10
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre la reducció dels peat-
ges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre el Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10
Presentació p. 89

Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10
Presentació p. 90

Proposta de resolució sobre la cessió d’un alberg 
per a la pernoctació dels mossos d’esquadra destinats a 
Vielha e Mijaran
Tram. 250-00213/10
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de To-
relló
Tram. 250-00214/10
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre la implantació del mo-
del d’institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00215/10
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre la substitució dels 
combois dels trens regionals de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00216/10
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00217/10
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut 
Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10
Presentació p. 94

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 7/1980, de llibertat religiosa
Tram. 270-00003/10
Presentació p. 95

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs  
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 16/2012, del 27 
de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tribu-

tàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a 
l’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 212-00001/10
Termini de presentació de propostes de resolució per a 
interposar recurs d’inconstitucionalitat p. 96

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política econòmica i els objectius de dèficit públic
Tram. 302-00001/10
Esmenes presentades p. 96

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els processos de privatització de la titularitat o la gestió 
d’empreses públiques
Tram. 302-00002/10
Esmenes presentades p. 99

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació
Tram. 302-00003/10
Esmenes presentades p. 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut
Tram. 302-00004/10
Esmenes presentades p. 102

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els casos de corrupció vinculats al sistema de concessi-
ons administratives
Tram. 302-00005/10
Esmenes presentades p. 104

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures contra la corrupció i per la transparència
Tram. 302-00006/10
Esmenes presentades p. 105

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels 
diputats
Tram. 234-00001/10, 234-00002/10, 234-00003/10, 234-
00004/10, 234-00005/10, 234-00006/10 i 234-00007/10
Adopció p. 107

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00009/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 107

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Elecció de la vicepresidenta p. 108

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 108
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Ple per a informar sobre les cimeres amb els repre-
sentants dels organismes de control institucional i presentar 
propostes per a la regeneració democràtica
Tram. 350-00003/10
Substanciació p. 108

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’acord del Govern d’acollir-se al 
Fons de liquiditat autonòmic del 2013
Tram. 354-00027/10
Sol·licitud i tramitació p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre les dades de la desocupació i les accions per 
a combatre-la
Tram. 354-00028/10
Sol·licitud i tramitació p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les reformes proposa-
des per l’Institut Català de la Salut
Tram. 354-00029/10
Sol·licitud i tramitació p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les reformes proposa-
des per l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 354-00030/10
Sol·licitud i tramitació p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la privatització de la 
sanitat pública
Tram. 354-00031/10
Sol·licitud i tramitació p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’informe «Aproximació 
a un nou plantejament estratègic per a les empreses públi-
ques i els consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 354-00032/10
Sol·licitud i tramitació p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’informe «Aproximació 
a un nou plantejament estratègic per a les empreses públi-
ques i els consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 354-00033/10
Sol·licitud i tramitació p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els casos d’espionat-
ge polític
Tram. 354-00036/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès) a l’octubre del 2012
Tram. 354-00042/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre el vessament de productes petroliers a les 

instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) 
a l’octubre del 2012
Tram. 354-00043/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre l’actuació del Departament amb relació al 
vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petro-
químic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00044/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’actuació del Departament amb relació al vessa-
ment de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic 
Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00045/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Interior sobre l’ac-
tuació del Departament amb relació al vessament de Repsol 
a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’oc-
tubre de 2012
Tram. 354-00046/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el projecte Barcelona World
Tram. 354-00047/10
Sol·licitud i tramitació p. 111

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el funcionament del carril VAO de la carretera 
C-58
Tram. 354-00048/10
Sol·licitud i tramitació p. 111

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Albert Castellanos 
Maduell, assessor del Departament d’Economia i Coneixe-
ment, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre les seves funcions i el seu progra-
ma de treball
Tram. 356-00016/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Inter-SOS, Associació de Familiars de Persones Desapa-
regudes sense Causa Aparent, davant la Comissió de Justí-
cia perquè informi sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00019/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Inter-SOS, Associació de Familiars de Persones Desapa-
regudes sense Causa Aparent, davant la Comissió de Justí-
cia perquè informi sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00020/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, pre-
sident del Patronat de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant 
la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposa-
des per aquest hospital
Tram. 356-00021/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Josep M. Piqué, 
director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la 
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Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposades 
per aquest hospital
Tram. 356-00022/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Joan Viñas Salas, 
president de l’Institut Català de la Salut, davant la Comis-
sió de Salut perquè expliqui les reformes proposades per 
aquesta empresa pública
Tram. 356-00023/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Casano-
vas i Lax, director gerent de l’Institut Català de la Salut, da-
vant la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes pro-
posades per aquesta empresa pública
Tram. 356-00024/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença del director del Ser-
vei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre l’informe «Aproximació a un nou plantejament 
estratègic per a les empreses públiques i els consorcis de 
salut de la Generalitat»
Tram. 356-00025/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Jo-
vé, president de la Comunitat de Regants del Canal Segar-
ra-Garrigues, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui el seu 
capteniment amb relació a la política de preus del Govern
Tram. 356-00026/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Carlos Mas Ivars, 
president de PricewaterhouseCoopers Espanya, davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui l’informe «Aproximació 
a un nou plantejament estratègic per a les empreses públi-
ques i els consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 356-00027/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del 
Comitè 1er de Desembre davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre les activitats de les entitats associades al 
Comitè i els efectes dels retards en els pagaments dels ser-
veis prestats per compte de la Generalitat
Tram. 356-00033/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, 
president del Consell Assessor per a la Reactivació Econò-
mica, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la seva tasca d’assessorament al 
Govern en matèria econòmica
Tram. 356-00048/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de Miquel Vilardell, 
president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la seva tasca d’assessorament al Govern 
en matèria de salut
Tram. 356-00050/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la planificació de les infraestructures peniten-
ciàries
Tram. 356-00052/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Brufau, pre-
sident de Repsol, davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè informi sobre l’actuació de la companyia amb 

relació al vessament a les instal·lacions del polígon petroqu-
ímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 356-00056/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de Joan Pedrerol, di-
rector del complex industrial Repsol Tarragona, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
l’actuació de la companyia amb relació al vessament a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre 
de 2012
Tram. 356-00057/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre els runams salins
Tram. 356-00058/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre els runams salins
Tram. 356-00059/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del president de l’Ins-
titut Català de la Fusta davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 356-00060/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup 33 davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre el model penitenciari català i la tasca d’aquesta entitat
Tram. 356-00061/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les pos-
sibilitats de creació d’ocupació del mercat de la fusta i dels 
productes del bosc
Tram. 356-00062/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sorci Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 356-00063/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Ared davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el model penitenciari català i la tasca d’aques-
ta entitat
Tram. 356-00064/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del portaveu de la Pla-
taforma «Prou morts a la C-55» davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les possibles solucions a l’alta acci-
dentalitat a la carretera C-55
Tram. 356-00066/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença del president de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns de Manresa davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre les possibles soluci-
ons a l’alta accidentalitat a la carretera C-55
Tram. 356-00067/10
Sol·licitud p. 115
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la consellera de Governació i Relacions Instituci-
onals sobre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00002/10
Substanciació p. 115

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00003/10
Substanciació p. 115

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00013/10
Substanciació p. 115

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i 
de les arts a Catalunya corresponent al 2012
Tram. 359-00001/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 116

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta 
per a l’elaboració d’una proposició de llei
Tram. 202-00018/10
Sol·licitud p. 116

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts corresponent al 2012
Tram. 334-00006/10
Presentació p. 116

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya 
corresponent al 2012
Tram. 334-00007/10
Presentació p. 117

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Procediment per a la interposició d’un recurs  
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 16/2012, del 27 
de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tribu-
tàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a 
l’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 212-00001/10
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 117
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15. MOCIONS

Moció 1/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la política econòmica i els objectius de 
dèficit públic
Tram. 302-00001/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 6, 28.02.2013, DSPC-P 8

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de fe-
brer de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política econòmica i els objectius de 
dèficit públic (tram. 302-00001/10), presentada pel di-
putat Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
3936) i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 3937).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que l’objectiu 
de dèficit del 0,7% del producte interior brut fixat pel 
Govern de l’Estat per a la Generalitat de Catalunya per 
a l’exercici pressupostari del 2013 és incoherent amb 
el nivell de despesa pública que assumeixen les dife-
rents administracions, respon a un repartiment injust 
dels límits de dèficit i obliga a un ajustament de la des-
pesa pública que tindrà un impacte molt negatiu sobre 
els serveis de l’estat del benestar a Catalunya i posa-
rà en risc la prestació del nivell mínim exigible dels 
serveis públics d’educació, sanitat i protecció social, 
entre d’altres, sobretot tenint en compte que, els dos 
anys anteriors, la Generalitat ja ha reduït la despesa no 
financera no finalista el 15,7%, sense incloure-hi el pa-
gament dels interessos. El repartiment de l’objectiu de 
dèficit fixat pel Govern de l’Estat entra en contradicció 
amb la posició que el Parlament Europeu va expres-
sar en la resolució del 16 de gener de 2013 sobre les 
finances públiques a la Unió Econòmica i Monetària 
el 2011 i el 2012, el punt 28 de la qual estableix que 
«els esforços de consolidació fiscal s’han de repartir 
de manera justa entre les diferents administracions, te-
nint en compte els serveis que presten».

2. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de dèficit públic 

excessivament restrictiu, dificulta la viabilitat de les fi-
nances de la Generalitat impedint-li que desenvolupi 
plenament les seves competències tributàries i actuï 
amb autonomia financera i bloquejant les decisions del 
Parlament i del Govern de Catalunya que permetrien 
d’incrementar els ingressos i fer una menor reducció 
de la despesa pública, com ha estat el cas de la pre-
sentació de recursos d’inconstitucionalitat contra dife-
rents mesures tributàries, el darrer dels quals contra el 
Decret llei 5/2012, de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit, que tindrà un impacte negatiu sobre 
les finances de la Generalitat d’uns 500 milions d’eu-
ros en el període d’un any.

3. El Parlament de Catalunya constata que les deci-
sions adés exposades preses pel Govern de l’Estat se 
sumen a una llarga llista de deslleialtats i incompli-
ments amb relació a les finances de la Generalitat i a 
les inversions a Catalunya, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya. 
Entre aquests incompliments i deslleialtats hi ha els 
següents: 

a) L’incompliment del pagament de les liquidacions 
dels anys 2008, 2009 i 2010 corresponents al que es-
tableix la disposició addicional tercera de l’Estatut 
d’autonomia i als mecanismes de control, seguiment 
i compensació acordats en la Comissió Bilateral Ge-
neralitat - Estat, que representen un mínim de 1.689 
milions d’euros.

b) L’incompliment en la llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2013 de la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut d’autonomia, que estableix que la in-
versió de l’Estat a Catalunya en infraestructures s’ha 
d’equiparar a la participació relativa del producte in-
terior brut de Catalunya amb relació al de l’Estat per 
un període de set anys, amb un impacte de 661 milions 
d’euros per  a l’exercici del 2013.

c) La reducció d’ingressos finalistes de l’Estat, que han 
caigut en 496 milions d’euros entre el 2011 i el 2012, i 
que la Generalitat ha hagut de compensar, amb un im-
pacte de 296 milions d’euros.

d) L’impacte durant el 2012 de l’increment dels tipus 
de l’impost sobre el valor afegit, que representa 66 mi-
lions d’euros.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a negociar amb el Govern de l’Estat una mo-
dificació de l’objectiu de dèficit per al 2013 de l’1,7% 
del producte interior brut si es manté l’objectiu del 
4,5% del producte interior brut per al conjunt de l’Es-
tat espanyol, cosa que permetria reduir l’ajust en 2.000 
milions d’euros. Aquesta proporció en el repartiment 
de l’objectiu de dèficit s’hauria de mantenir en cas que 
la Comissió Europea flexibilitzés l’objectiu de dèficit 
de l’Estat espanyol i hauria de permetre ampliar la re-
ducció de l’ajust.
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5. El Parlament de Catalunya insta el Govern, per a 
evitar l’ajust pressupostari que s’ha de fer durant el 
2013 en coherència amb el que expressa el punt 4, a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat el compliment dels 
acords en matèria d’inversions i finançament i la com-
pensació de l’increment de despesa derivat de la des-
lleialtat institucional, i també l’establiment d’un calen-
dari de pagament durant el 2013 de totes les quantitats 
degudes per aquests conceptes.

b) Reclamar al Govern de l’Estat que no ajusti el Fons 
de suficiència del model de finançament, per tal que 
les comunitats autònomes es beneficiïn de la recapta-
ció addicional derivada d’increments de tipus de l’im-
post sobre el valor afegit i els impostos especials en 
funció dels percentatges de cessió que estableix la Llei 
de l’Estat 22/2009, relativa al sistema de finançament 
de les comunitats autònomes.

c) Reclamar al Govern de l’Estat la liquidació corres-
ponent al 50% de la recaptació derivada de la regula-
rització fiscal extraordinària que estableix la disposi-
ció addicional primera del Reial decret llei 12/2012, 
relatiu a la reducció del dèficit, i també la informació 
tributària que en deriva, per a l’articulació de la lluita 
contra el frau fiscal en l’àmbit dels tributs de la Gene-
ralitat.

d) Negociar amb el Govern de l’Estat la fixació en el 
termini més breu possible dels pagaments endarrerits 
per als conceptes a què fa referència aquesta moció.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 2/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la Fundació Salut Empordà i sobre les 
reformes de l’Institut Català de la Salut i 
l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 302-00002/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 6, 28.02.2013, DSPC-P 8

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de fe-
brer de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els processos de privatització de la ti-
tularitat o la gestió d’empreses públiques (tram. 302-
00002/10), presentada pel diputat Jordi Terrades i San-
tacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
3924), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3933), 

pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 3935) i pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 3939).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, si l’Òr-
gan Administratiu de Recursos Contractuals de Cata-
lunya estima el recurs presentat per la Fundació Salut 
Empordà, a fer que el Departament de Salut no recorri 
contra aquesta decisió.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comu-
nicar a tots els grups parlamentaris, abans de la pre-
sentació al Parlament del Projecte de llei de pressupos-
tos per al 2013, les reformes proposades de l’Institut 
Català de la Salut i de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 3/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de salut
Tram. 302-00004/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 6, 28.02.2013, DSPC-P 8

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de fe-
brer de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de salut (tram. 302-
00004/10), presentada per la diputada Alba Vergés i 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 3926), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 3934), pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 3938) i pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 3940).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Crear un grup de treball format per representants 
dels departaments de la Generalitat, els diferents ens 
locals implicats en la gestió de serveis d’atenció a les 
persones i diversos experts del món acadèmic en po-
lítiques i contractació pública. L’objectiu d’aquest 
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grup de treball ha de consistir a debatre, sistematit-
zar i proposar la definició d’un nou marc normatiu de 
contractació que estableixi els criteris vinculants en la 
contractació pública que permetin preservar les espe-
cificitats del model públic actual del nostre estat del 
benestar, i ha de valorar especialment l’experiència i 
la trajectòria de les entitats sense ànim de lucre per tal 
que l’ànim lucratiu no passi per davant de l’interès pú-
blic. El grup de treball ha de presentar un informe a la 
Comissió de Salut del Parlament.

2. Promoure i millorar l’Observatori de Salut, per tal 
que tota la informació referida a la gestió sanitària si-
gui a la disposició de tots els ciutadans. La informa-
ció –les ofertes, els plecs de condicions i els resultats 
de les contractacions públiques; les estadístiques de 
resultats mèdics, entre altres– ha d’ésser accessible i 
completament transparent, de manera que els agents 
socials i els ciutadans puguin establir comparacions i 
analitzar les dades sense que els calgui tenir un alt co-
neixement tècnic.

3. Disposar, en el termini màxim de sis mesos, d’un 
document de bases per al Pacte nacional de la salut per 
a la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat del sistema 
sanitari públic i universal de Catalunya, amb la par-
ticipació de tots els agents implicats i els partits polí-
tics. Aquest document haurà de definir com ha d’ésser 
el Sistema Nacional de Salut, tant des del marc actual 
com en l’escenari futur que decideixi el poble de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la defensa dels 
interessos del món local
Tram. 300-00007/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Interpel·lació al Govern sobre l’oferta escolar 
per al curs 2013-2014
Tram. 300-00008/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
treballadors de l’Administració de la Gene-
ralitat
Tram. 300-00009/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Interpel·lació al Govern sobre la política sa-
nitària a curt i mitjà termini
Tram. 300-00010/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Interpel·lació al Govern sobre la racionalitza-
ció de l’Administració i de la funció pública
Tram. 300-00011/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Interpel·lació al Govern sobre la tramitació 
de la llei de pressupostos per al 2013
Tram. 300-00012/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 34/2012, sobre Serveis Municipals de 
Montseny, SL, de l’Ajuntament de Montseny, 
corresponent al 2010
Tram. 258-00001/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 36/2012, sobre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, corresponent al 2008
Tram. 258-00002/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 37/2012, sobre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, corresponent al 2009
Tram. 258-00003/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 22/2012, referent a Gestolvan SL, de 
l’Ajuntament d’Olvan, comptes anuals
Tram. 258-00028/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 28/2012, sobre les diputacions de Ca-
talunya, transferències corrents a instituci-
ons sense finalitat de lucre, corresponent al 
2008
Tram. 258-00029/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre la preven-
ció de la utilització del sistema financer per 
al blanqueig de capitals i per al finançament 
del terrorisme
Tram. 295-00014/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a infor-
mació que acompanya les transferències de 
fons
Tram. 295-00016/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a les me-
sures per a garantir un alt nivell comú de se-
guretat de les xarxes i de la informació a la 
Unió
Tram. 295-00017/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi sobre les bales de goma i 
altres instruments antiavalots dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 252-00003/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 6, 
tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocupació
Tram. 302-00003/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 6, 
tinguda el 28.02.2013, DSPC-P 8.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els casos de corrupció vinculats 
al sistema de concessions administratives
Tram. 302-00005/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 6, 
tinguda el 28.02.2013, DSPC-P 8.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures contra la corrupció i 
per la transparència
Tram. 302-00006/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 6, 
tinguda el 28.02.2013, DSPC-P 8.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 di-
es hàbils (del 05.03.2013 al 07.03.2013).
Finiment del termini: 08.03.2013; 09:30 h.

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Text presentat
Reg. 2969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

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

«A proposta de la consellera de Benestar Social i Fa-
mília, s’aprova l’Avantprojecte de llei d’accessibilitat, 
i s’autoritza l’esmentada consellera a presentar-lo al 
Parlament.»

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

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei d’accessibilitat 
Índex

Títol I. Disposicions generals 

Art. 1. Objecte

Art. 2. Àmbit d’aplicació

Art. 3. Conceptes generals
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Títol II. De les competències

Art. 4. Competències de l’Administració de la Generalitat

Art. 5. Competències dels ens locals

Títol III. Condicions d’accessibilitat

Capítol I. Accessibilitat al territori

Art. 6. Conceptes generals

Art. 7. Condicions d’accessibilitat als espais urbans nous

Art. 8. Condicions d’accessibilitat als espais urbans existents

Art. 9. Condicions d’accessibilitat als espais naturals d’ús públic

Art. 10. Elements d’urbanització i mobiliari urbà

Art. 11. Elements provisionals

Capítol II. Accessibilitat a l’edificació

Art. 12. Conceptes generals

Art. 13. Condicions d’accessibilitat als edificis de nova construcció

Art. 14. Reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat

Art. 15. Condicions d’accessibilitat als edificis existents

Art. 16. Edificis de valor historicoartístic

Art. 17. Condicions d’accessibilitat als edificis plurifamiliars

Capítol III. Accessibilitat als mitjans de transport

Art. 18. Conceptes generals

Art. 19. Condicions d’accessibilitat al transport públic

Art. 20. Material mòbil de nova adquisició

Art. 21. Adaptació de les infraestructures i material mòbil existent

Capítol IV. Accessibilitat als productes

Art. 22. Conceptes generals

Art. 23. Condicions d’accessibilitat dels productes

Capítol V. Accessibilitat als serveis

Art. 24. Conceptes generals

Art. 25. Condicions d’accessibilitat dels serveis públics

Art. 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis d’ús públic

Art. 27. Formació del personal d’atenció al públic

Art. 28. Dret a rebre atenció personalitzada

Capítol VI. Accessibilitat en la comunicació

Art. 29. Conceptes generals

Art. 30. Drets de les persones amb discapacitat auditiva que es co-
muniquen en llengua oral

Art. 31 Drets de les persones amb discapacitat auditiva que es co-
muniquen en llengua de signes 

Art. 32. Condicions d’accessibilitat en l’entorn educatiu

Art. 33. Relacions amb les administracions públiques i proveïdors 
de serveis públics

Art. 34. Condicions d’accessibilitat als elements d’informació i se-
nyalització.

Art. 35. Condicions d’accessibilitat en la comunicació en activitats 
culturals, esportives i altres d’ús públic

Capítol VII. Manteniment de l’accessibilitat

Art. 36. Conceptes generals

Art. 37. Manteniment als espais i edificis de titularitat pública

Art. 38. Manteniment als edificis i espais de titularitat privada

Art. 39. Llibre de l’edifici

Art. 40. Manteniment als mitjans de transport d’ús públic

Art. 41. Manteniment als productes i serveis d’ús públic

Capítol VIII. Plans d’accessibilitat

Art. 42. Contingut dels plans

Art. 43. Execució i revisió dels plans

Art. 44. Publicitat i informació dels plans

Títol IV. Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

Art. 45. Conceptes generals

Art. 46. Beneficiaris de la targeta d’aparcament

Art. 47. Àmbit d’aplicació

Art. 48. Competències de les administracions públiques

Art. 49. Registre de les targetes

Art. 50. Ús de la targeta

Títol V. Mesures de foment, gestió i intervenció administrativa

Art. 51. Ajuts

Art. 52. Mesures de promoció

Art. 53. Supressió de barreres existents als edificis d’habitatges

Art. 54. Autorització d’obres per a la supressió de barreres en edi-
ficis existents

Art. 55. Intervenció administrativa en els edificis d’habitatges

Art. 56. Informació i assessorament

Art. 57. Campanyes educatives i formació

Art. 58. Accessibilitat en els plans d’estudi

Títol VI. Mesures de control

Art. 59. Control administratiu previ

Art. 60. Control administratiu posterior

Art. 61. Denúncies

Art. 62. Solucions alternatives

Títol VII. Règim sancionador

Art. 63. Infraccions

Art. 64. Tipificació de les infraccions

Art. 65. Sancions

Art. 66 Criteris de graduació de les sancions 

Art. 67. Sancions accessòries

Art. 68. Compliment de les obligacions en matèria d’accessibilitat

Art. 69. Subjectes responsables

Art. 70. Persones interessades

Art. 71. Procediment sancionador

Art. 72. Òrgans competents

Art. 73. Publicitat de les resolucions sancionadores

Art. 74. Prescripció d’infraccions i sancions

Art. 75. Deure de col·laboració

Art. 76. Destinació de les sancions

Títol VIII. Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat

Art. 77. Definició

Art. 78. Composició

Art. 79. Funcions

Art. 80. Desplegament reglamentari

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries

Disposicions derogatòries

Disposicions finals

Preàmbul

Conscient de la importància de la promoció de l’ac-
cessibilitat com a instrument per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat dels ciutadans i ciutadanes, el Govern 
de Catalunya va aprovar el Decret 100/1984, de 10 
d’abril, de supressió de barreres arquitectòniques. Set 
anys després es va aprovar la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supres-
sió de barreres arquitectòniques, i posteriorment el 
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Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de 
la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i supres-
sió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. Aquestes normes van establir les ba-
ses per a la supressió de les barreres arquitectòniques 
i de comunicació, així com la promoció de les ajudes 
tècniques per millorar la qualitat de vida i l’autonomia 
de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Aquesta normativa ha suposat un avenç important per 
a Catalunya, però, després dels anys transcorreguts, 
encara hi ha persones amb discapacitat, física, senso-
rial i/o intel·lectual, gent gran, o amb altra tipus de di-
versitat funcional, que viuen situacions de desigualtat 
d’oportunitats, de discriminació i de dificultats en la 
participació social i en l’exercici dels seus drets, a cau-
sa de l’existència de barreres físiques, de comunicació 
o d’actituds que els ho impedeixen.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Constitució 
espanyola disposen que els poders públics han de pro-
moure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de 
l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin re-
als i efectives, i han de facilitar la participació de totes 
les persones en la vida política, econòmica, cultural 
i social. Així mateix, l’Estatut d’autonomia estableix 
que els poders públics han de vetllar per la dignitat, la 
seguretat i la protecció integral de les persones, espe-
cialment de les més vulnerables.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat 
espanyol i publicada al BOE el 21 d’abril de 2008, fixa 
el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple 
gaudiment dels drets humans i llibertats fonamentals 
en condicions d’igualtat per part de les persones amb 
discapacitat i de promoure el respecte a la seva dig-
nitat inherent. La convenció ha esdevingut el primer 
instrument ampli de drets humans del segle xxi, amb 
caràcter vinculant per a tots els estats que l’han ratifi-
cat entre els quals hi ha l’Estat espanyol. Així mateix, 
el Parlament de Catalunya, en la Resolució 44/VIII, va 
acordar instar el Govern de la Generalitat a adoptar les 
mesures necessàries per donar compliment a la Con-
venció de Nacions Unides i, mitjançant la Declaració 
en el Ple el dia 17 de desembre de 2008, va manifestar 
compartir els postulats de la Convenció sobre els drets 
de les persones amb discapacitat i la seva voluntat de 
vetllar perquè es garanteixi la igualtat d’oportunitats 
a les persones amb discapacitat, com a ciutadans de 
ple dret.

En el mateix sentit, la UE elaborà l’Estratègia euro-
pea sobre la discapacitat 2010-2020 amb l’objectiu que 
totes les persones amb discapacitat poguessin gaudir 
dels seus drets i beneficiar-se plenament de la seva 
participació en l’economia i en la societat europees. 
Per això, l’Estratègia identifica vuit àrees primordi-
als d’actuació, la primera de les quals és l’accessibili-
tat als béns i serveis, en especial als serveis públics, i 

la utilització dels dispositius de suport a les persones 
amb discapacitat.

La comunitat internacional ha reconegut expressa-
ment que, en un entorn accessible i amb absència de 
barreres, les persones amb discapacitat milloren sig-
nificativament les seves habilitats i la seva autonomia, 
incrementen la seva participació i l’autogestió en la vi-
da diària i social, i s’eviten situacions de marginació 
i es redueix la seva dependència de tercers. Reconeix 
també que l’accessibilitat a l’entorn ofereix oportuni-
tats de millora, perquè el fet de dotar de condicions 
adequades els llocs de treball, les escoles, els establi-
ments, els comerços, els espais culturals, els trans-
ports, els productes i els serveis, comporta més activi-
tat productiva, especialment de renovació, d’innovació 
i de disseny, i incrementa el nombre d’usuaris que sen-
se aquestes condicions de cap manera hi podrien par-
ticipar.

Escau ressaltar que en els propers anys es preveu una 
activitat rehabilitadora important, d’adequació, de 
manteniment i d’incorporació de noves tecnologies, 
tant a les llars com als llocs d’ús públic, en el nostre 
context territorial i europeu, i cal aprofitar aquesta 
oportunitat per incloure-hi les condicions d’accessibi-
litat que acompanyin l’evolució i la transformació de 
la societat.

És important esmentar especialment la necessitat de 
regular l’accessibilitat en els àmbits de la comunica-
ció i la informació en els béns i serveis, en el sentit de 
l’Estratègia europea, aspecte que no es troba prou de-
senvolupat a la normativa vigent i que té una gran inci-
dència en l’autonomia de les persones amb discapaci-
tats sensorials i la possibilitat de participar en igualtat 
de condicions que la resta de persones usuàries d’un 
servei. En els darrers anys, les tecnologies de la infor-
mació i comunicació (TIC) han avançat de tal manera 
que la seva presència en totes les situacions de la vida 
diària és constant i han esdevingut un element essenci-
al per permetre a les persones amb discapacitat visual 
i auditiva dur una vida normalitzada i poder relacio-
nar-se, formar-se, treballar i gaudir de l’oci, del lleure 
i, especialment, de la cultura en totes les seves ves-
sants. Sobre aquest aspecte és important recordar que 
l’accessibilitat en la comunicació ja ha estat objecte de 
la Resolució 749/VIII, aprovada al Ple del Parlament 
el 15 de juliol de 2010, sobre les mesures per garantir 
l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat, l’ús del ca-
talà i els recursos de la modalitat oral a les persones 
sordes i sordcegues que es comuniquen oralment, així 
com de la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de 
signes catalana.

El marc legal estatal en matèria d’accessibilitat està 
configurat principalment per la Llei 51/2003, de 2 de 
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació 
i accessibilitat universal de les persones amb disca-
pacitat, basada en els principis de vida independent, 
normalització, accessibilitat universal, disseny per a 
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tothom, diàleg civil i transversalitat de les polítiques 
en matèria de discapacitat. Aquesta llei estableix les 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discrimina-
ció, sens perjudici de les competències constitucional-
ment i estatutària atribuïdes a les comunitats autòno-
mes, així com les atribuïdes a les corporacions locals. 
Dita llei, d’una banda, estableix l’accessibilitat en els 
àmbits d’actuació següents: els espais públics urbanit-
zats, l’edificació i les infraestructures, els transports, 
els béns i serveis vers el públic, les telecomunicacions, 
la societat de la informació i les relacions amb les ad-
ministracions publiques; d’altra banda, mitjançant un 
vast desplegament reglamentari, presenta mesures de 
desenvolupament, execució i control sobre l’accessibi-
litat i les formes de suport per a les persones amb dis-
capacitat.

En relació amb el règim sancionador, cal destacar la 
Llei estatal 49/2007, de 26 de desembre, per la qual 
s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria 
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibi-
litat universal de les persones amb discapacitat, que 
disposa que correspon al legislador autonòmic la tipi-
ficació de les infraccions i sancions, sens perjudici que 
estableixi un règim d’infraccions que garanteixi la ple-
na protecció de les persones amb discapacitat.

Posteriorment, la modificació d’aquestes lleis per mit-
jà de la Llei 26/2011, d’1 de agost, d’adaptació norma-
tiva a la Convenció internacional sobre els drets de les 
persones amb discapacitat, ha establert noves previsi-
ons per reforçar el compliment dels compromisos ad-
quirits en la ratificació de la convenció.

Tanmateix, aquest marc normatiu estatal ha sumat a 
la legislació catalana un ventall de normes en matèria 
d’accessibilitat que genera dificultats i complexitat a 
l’hora d’interpretar-la i aplicar-la en el nostre territori.

Així doncs, d’acord amb l’esperit de simplificació nor-
mativa, aquesta norma pretén constituir un text inte-
grador que, en el marc de les condicions establertes 
per la legislació bàsica i per les directrius internaci-
onals, permeti desplegar en un cos normatiu únic la 
diversitat de disposicions d’accessibilitat, que unifiqui, 
coordini i estableixi els criteris d’aplicació, execució i 
control de la norma d’acord amb els principis de pro-
porcionalitat i d’ajustos raonables.

L’article 166 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de serveis socials, 
els quals, d’acord amb l’article 3 de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat 
assegurar el dret de les persones a viure dignament du-
rant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura 
de llurs necessitats personals bàsiques i de les neces-
sitats socials, en el marc de la justícia social i del ben-
estar de les persones. Així mateix, al llarg de l’Estatut 
d’autonomia es troben diversos preceptes que atribuei-
xen la competència exclusiva a la Generalitat en matè-
ries directament relacionades amb l’accessibilitat, com 

serien l’article 121 pel que fa al comerç, l’article 127 a 
la cultura, l’article 137 a l’habitatge, l’article 140 a les 
infraestructures del transport i de les comunicacions, 
l’article 148 a les obres públiques, l’article 149 a l’orde-
nació del territori, del paisatge, del litoral i urbanisme 
i l’article 169 als transports, entre d’altres.

D’acord amb el que s’ha exposat, i fent ús de les atri-
bucions competencials de la Generalitat establertes a 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, es renova la legis-
lació catalana i s’adequa als mandats legals en matèria 
d’accessibilitat.

II

Aquesta llei troba també el seu fonament en les xifres 
estadístiques relatives a les persones amb discapacitat 
i a les dades d’evolució demogràfica.

Pel que fa a les persones amb discapacitat, Catalunya 
té al voltant de mig milió de persones amb discapaci-
tat reconeguda. A Europa es calcula que hi ha uns 80 
milions de persones amb una discapacitat o més que 
per l’existència de barreres a l’entorn no poden dur una 
vida normalitzada i es troben amb situacions de desi-
gualtat i de discriminació social.

Pel que fa a l’edat, cal tenir present que l’increment 
de l’esperança de vida, per sobre dels vuitanta anys de 
mitjana, i l’envelliment de la població en els darrers 
anys han comportat que Catalunya tingui al voltant 
d’un 17% de persones majors de 65 i un 10% majors 
de 75 anys. També a Europa l’envelliment és molt sig-
nificatiu i se situa en 87 milions de persones majors 
de 65 anys, un 17,5% de la població (dades INE i UE). 
Estudis de l’ONU calculen, a més, que un 75% de les 
discapacitats sorgeixen en la vida adulta i que, a cau-
sa de l’envelliment, la prevalença de les discapacitats 
augmentarà significativament.

III

En l’elaboració d’aquesta llei s’ha tingut en compte el 
concepte de l’accessibilitat en el sentit universal i el 
disseny per a tothom en els processos, projectes, pro-
ductes i serveis. Això facilita l’ús i la seguretat de les 
infraestructures físiques i d’execució per a totes les 
persones alhora que no suposa un increment signifi-
catiu del cost a diferència de les correccions a poste-
riori, les quals, està constatat que comporten despeses 
superiors.

IV

La llei s’estructura en 8 títols, 7 disposicions addicio-
nals, 3 disposicions transitòries, 2 disposicions dero-
gatòries i 5 disposicions finals.

En el títol I es recullen les disposicions generals que es 
refereixen al seu objecte, àmbit d’aplicació i conceptes 
generals, l’explicació dels quals resulta imprescindible 
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per garantir una interpretació adequada de la llei i per 
salvaguardar el principi de seguretat jurídica.

En el títol II es fa referència a les competències de les 
administracions públiques en matèria d’accessibilitat, 
atorgant a l’Administració de la Generalitat la capaci-
tat última per emprendre actuacions reglamentàries, 
de control, foment i difusió necessàries per aconseguir 
la implementació d’unes condicions d’accessibilitat 
adequades sens perjudici de les competències de l’Ad-
ministració local.

En el títol III s’estableixen els requisits i les condicions 
necessaris per aconseguir un entorn global accessible. 
Aquest títol s’estructura en 8 capítols en funció dels 
diferents àmbits d’actuació: el territori, l’edificació, els 
mitjans de transport, els productes, els serveis, la co-
municació, el manteniment i la targeta d’aparcament 
per a persones amb discapacitat.

En cada un d’aquests capítols es defineixen els concep-
tes generals que s’hi han d’aplicar i es determinen les 
mesures que afecten tant les noves actuacions com els 
entorns existents per aconseguir la seva adequació pro-
gressiva, i es remet al desplegament normatiu per a la 
definició concreta de requeriments i paràmetres tècnics 
exigibles en cada situació. En aquest títol, s’hi inclou 
també un capítol respecte a l’elaboració, els continguts, 
el seguiment, l’execució i l’actualització dels plans d’ac-
cessibilitat, obligatoris des de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, per part de les administracions publiques, 
perquè hi hagi un diagnòstic i s’identifiquin les actuaci-
ons necessàries per assolir les condicions d’accessibili-
tats d’acord amb la nova legislació.

En el títol IV es regulen aspectes relatius a la targe-
ta d’aparcament per a persones amb discapacitat, com 
ara les persones beneficiàries, les competències de les 
administracions, les condicions d’ús i la definició d’ús 
indegut, entre d’altres.

En el títol V s’estableixen les mesures de foment, de 
gestió i intervenció administrativa, i es preveuen els 
recursos per al finançament d’actuacions destinades a 
la promoció de l’accessibilitat i la supressió de barre-
res existents.

Amb aquest mateix objectiu es dota les administraci-
ons de procediments per facilitar i impulsar l’execu-
ció d’actuacions de supressió de barreres existents als 
edificis d’habitatges quan hi resideixin persones amb 
discapacitat que ho requereixin. Es defineixen, també, 
les mesures per facilitar l’autorització d’actuacions de 
supressió de barreres en edificis existents quan les úni-
ques solucions possibles no s’ajusten a algun paràme-
tre urbanístic.

Finalment, es recullen les accions de difusió a realit-
zar pel departament competent en promoció de l’ac-
cessibilitat, les campanyes educatives i la previsió de 
la inclusió, als plans d’estudis, del coneixement de 
l’accessibilitat.

En el títol VI es regulen les mesures de control, im-
prescindibles per garantir l’aplicació correcta de la 
normativa d’accessibilitat. També s’hi fixen els proce-
diments perquè es puguin acceptar solucions alternati-
ves a les establertes en la norma, en aquells casos que 
es trobin degudament justificades.

En el títol VII s’estableix el règim d’infraccions i san-
cions, classificant les infraccions en lleus, greus i molt 
greus. S’hi regulen les sancions, es determinen les 
quanties, mínima i màxima, corresponents a les in-
fraccions i s’estableixen els criteris per a la graduació 
de les sancions, així com la possibilitat d’imposar-ne 
d’accessòries. També s’hi regulen altres aspectes com 
els subjectes responsables, les persones interessades 
en el procediment, la instrucció, els òrgans compe-
tents, la publicitat de les resolucions sancionadores, la 
prescripció de les infraccions i sancions, la destinació 
d’aquestes i el deure de col·laboració.

En el títol VIII es defineix el Consell per a la Promo-
ció de l’Accessibilitat com a òrgan de participació ex-
terna i de consulta, on es troben representats els diver-
sos sectors socials implicats per a les actuacions en 
matèria d’accessibilitat, i se n’estableixen la composi-
ció i les funcions.

Mitjançant les disposicions addicionals de la primera 
a sisena s’estableixen mesures i terminis per garantir 
l’assoliment dels plans d’accessibilitat en un període 
de temps raonable, s’atribueix la funció inspectora en 
matèria d’accessibilitat a l’òrgan competent en la ma-
tèria i al personal inspector en matèria de serveis so-
cials. S’estableix, a més, una previsió en matèria de 
protecció de dades, es reconeix l’aplicació de la Llei 
19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de 
les persones acompanyades de gossos d’assistència pel 
que fa al seu propi règim sancionador, i es regula la 
substitució del Consell per a la Promoció de l’Accessi-
bilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques pre-
vist a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, que es de-
roga pel Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat 
regulat al títol VII d’aquesta llei.

Les disposicions transitòries regulen les condicions 
d’aplicació de la normativa d’accessibilitat vigent men-
tre no s’aprovi la normativa que desenvolupi la present 
llei, i el procediment per adaptar la reglamentació actual. 
Les disposicions derogatòries deroguen expressament la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, així com la normativa 
d’igual o inferior rang que s’oposi a aquesta llei.

Mitjançant la disposició final primera es modifica la 
vigent Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis soci-
als, per adaptar el règim d’autorització administrati-
va dels serveis socials a la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre 
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. La 
modificació normativa manté el règim d’autorització, 
però també introdueix el règim de comunicació prèvia 
en determinats supòsits, que no resulta incompatible 
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amb l’obligació de garantir el compliment dels requi-
sits de qualitat que han de tenir els serveis socials.

Les restants disposicions finals contenen mandats ex-
plícits de desenvolupament i d’aplicació de la llei i la 
seva entrada en vigor.

V

En definitiva, aquesta llei té principalment dos objec-
tius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i 
accessible, que garanteixi l’autonomia de les persones, 
que eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’opor-
tunitats per a tothom, especialment per a les persones 
que tenen discapacitats i, de l’altra, actualitzar i fa-
cilitar un marc normatiu més àgil i propi en matèria 
d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals 
i estatals, en l’exercici de les competències de la Ge-
neralitat.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquesta llei és: 

a) Establir les condicions d’accessibilitat necessàries 
perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans 
de transport, els productes, els serveis i els proces-
sos de comunicació permetin l’autonomia, la igualtat 
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones 
amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció 
amb l’entorn.

b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les con-
dicions bàsiques d’accessibilitat d’acord amb les direc-
trius internacionals i estatals.

c) Promoure la utilització de productes de suport que 
permetin millorar la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció 
amb l’entorn.

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Aquesta llei és d’aplicació a les actuacions que es fa-
cin a Catalunya, per part de qualsevol persona física 
o jurídica, pública o privada, en matèria de territori, 
edificació, transport, accés als productes i serveis i de 
comunicació.

Article 3. Conceptes generals

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

a) Accessibilitat 

Conjunt de característiques que han de reunir els en-
torns, processos, productes i serveis, així com els ob-
jectes o instruments, les eines i els dispositius, per ser 
comprensibles i utilitzables per totes les persones, amb 
condicions de seguretat i comoditat i de la forma més 
autònoma i natural possible.

b) Disseny per a tothom 

Disseny d’entorns, productes, serveis, processos, ob-
jectes, instruments o eines que garanteix que aquests 
puguin ser utilitzats per totes les persones en la major 
mesura possible, sense necessitat d’adaptació. El dis-
seny universal no exclou els productes de suport per a 
grups particulars de persones amb discapacitat quan 
es necessitin.

c) Barreres 

Impediments, traves o obstacles que limiten l’accés a 
l’entorn físic, el transport, els productes, els serveis, 
la informació i les comunicacions. Es distingeixen els 
grups següents: 

a. Barreres arquitectòniques: impediments, traves o 
obstacles físics que limiten o impedeixen la interacció 
de les persones amb l’entorn.

b. Barreres a la comunicació: impediments per a l’ex-
pressió i la recepció d’informació o missatges, sigui 
per comunicació directa o a través dels mitjans de co-
municació.

c. Barreres actitudinals: actituds o omissions que di-
rectament o indirectament generen una situació dis-
criminatòria en obstaculitzar el gaudi dels drets de 
la persona amb discapacitat en igualtat de condicions 
respecte a una altra en situació anàloga.

d) Persones amb discapacitat 

Persones que presenten deficiències o disfuncions físi-
ques, sensorials, intel·lectuals o mentals a llarg termini 
que, en interaccionar amb diverses barreres, veuen li-
mitada la seva participació plena i efectiva en la soci-
etat en igualtat de condicions que la resta de persones.

Es distingeixen els grups següents: 

a. Discapacitat física: discapacitat que dificulta o im-
pedeix la mobilitat o moviment del cos, o part del cos, 
en les activitats bàsiques de la vida diària. S’hi inclo-
uen les discapacitats d’origen orgànic.

b. Discapacitat sensorial: discapacitat que afecta un o 
més sentits a la vegada. En funció del sentit afectat es 
distingeixen: 

b.1 Discapacitat visual: absència o disminució de la 
capacitat per veure, que dificulta o impedeix la rea-
lització normal de les tasques visuals, i provoca di-
ficultats d’interacció entre el subjecte afectat i el seu 
entorn. Inclou la ceguesa total i la baixa visió en els 
diferents graus.

b.2 Discapacitat auditiva: manca total o parcial per 
percebre les formes acústiques. Es consideren perso-
nes sordes les que presenten discapacitat auditiva.

b.3 Sordceguesa: combinació de discapacitat visual i 
auditiva, en diferents graus, que comporta dificultats 
a la comunicació, al desplaçament i a l’accés a la in-
formació.
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c. Discapacitat intel·lectual: funcionament intel·lectual 
inferior a la mitjana de la població amb pertorbació en 
l’aprenentatge, la maduració i l’ajustament social.

d. Discapacitat mental: discapacitat que pateixen les 
persones afectades per trastorns cognitius, d’afectivi-
tat o de conducta, que per la seva intensitat o gravetat 
presenten necessitats en el seu funcionament psicolò-
gic i de socialització.

e) Persones amb mobilitat reduïda 

Persones que tenen limitada la possibilitat de despla-
çar-se o interactuar amb l’entorn amb seguretat i auto-
nomia, a causa d’una determinada discapacitat física, 
sensorial o intel·lectual.

f) Itinerari de vianants

Espai de pas que permet un recorregut continu que: 

a. Al territori, relaciona els diferents espais entre 
aquests i amb les edificacions i mitjans de transport de 
l’entorn i que permeten accedir-hi.

b. A l’edificació, relaciona els diferents espais entre 
aquests i amb l’accés a l’edifici.

c. Al transport, relaciona els diferents espais entre 
aquests i amb els accessos a les infraestructures de 
transport, i permet l’embarcament i l’accés a la ubica-
ció prevista a l’interior dels vehicles o material mòbil 
per fer-ne ús.

Un itinerari de vianants és accessible o practicable en 
els àmbits esmentats quan compleix la condició defini-
da als punts h) o i) respectivament.

g) Espai d’interacció 

Àrea que permet que qualsevol persona, amb indepen-
dència de les seves capacitats, pugui actuar amb ca-
dascun dels elements, instal·lacions o equipaments a 
què fa referència.

h) Accessible 

Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan 
s’ajusta als requeriments funcionals, dimensionals, d’il-
luminació i de comunicació que garanteixen la seva 
utilització autònoma, segura i amb comoditat per a to-
tes les persones.

i) Practicable

Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan 
s’ajusta als requeriments funcionals, dimensionals, d’il-
luminació i de comunicació que garanteixen la seva 
utilització autònoma i segura per a totes les persones, 
tot i que no assoleixen totes les característiques de la 
condició d’accessible perquè l’entorn existent no ho 
permet.

j) Mitjans de suport 

Allò que actua com a intermediari entre l’entorn i la 
persona amb discapacitat, que li permet millorar la 

qualitat de vida i/o incrementar l’autonomia personal. 
Es classifiquen en: 

a. Producte de suport: instrument o dispositiu que per-
met a les persones amb discapacitat efectuar activitats 
que sense aquesta ajuda no podrien fer o requeririen 
un gran esforç per a la seva realització.

b. Suport personal: persona preparada per facilitar la 
comunicació i/o la mobilitat de les persones amb dis-
capacitat, com ara l’intèrpret de signes, el guia intèr-
pret o l’assistent personal.

c. Suport animal: animal ensinistrat especialment per 
cobrir necessitats concretes d’una persona amb disca-
pacitat, com el gos d’assistència.

k) Ajustos raonables 

Mesures d’adequació de l’ambient físic, social i actitu-
dinal que, de forma eficaç, pràctica i sense que suposi 
una càrrega desproporcionada, facilitin l’accessibili-
tat o la participació d’una persona amb discapacitat en 
igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

l) Proporcionalitat

Qualitat d’una mesura o càrrega segons la qual els 
costos que implica es troben justificats, atenent als cri-
teris següents: 

a. Els efectes discriminatoris que suposa per a les per-
sones amb discapacitat la seva no-adopció.

b. L’estructura i les característiques de la persona, l’en-
titat o l’organització que l’ha de posar en pràctica.

c. La possibilitat d’obtenir finançament oficial o qual-
sevol altra ajuda.

m) Mesures d’acció positiva

Suports específics destinats a prevenir o compensar 
els desavantatges o les dificultats especials que tenen 
les persones amb discapacitat en la incorporació i par-
ticipació plena en els àmbits de la vida política, econò-
mica, educativa, cultural i social.

3.2. Reglamentàriament s’han d’establir les especifica-
cions concretes que han de tenir els entorns, proces-
sos, productes o serveis per ser accessibles o practi-
cables, així com els criteris per determinar els ajustos 
raonables que siguin exigibles en funció de les cir-
cumstàncies que concorrin.

Títol II. De les competències

Article 4. Competències de l’Administració de 
la Generalitat

4.1. Correspon a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya exercir les competències per establir i im-
plementar les condicions d’accessibilitat adequades 
per fer efectiva la igualtat de les persones.
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4.2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant els departaments corresponents, sens per-
judici de les que corresponen als ens locals, exerceix 
les competències següents: 

a) El desenvolupament i l’execució d’aquesta llei i de 
la normativa sectorial relacionada amb l’accessibilitat, 
així com la comprovació i el control de les mesures a 
adoptar per al seu compliment.

b) L’activitat de foment, dins l’àmbit de les competèn-
cies de cada departament.

4.3. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el 
departament competent en matèria de promoció de 
l’accessibilitat, exerceix les competències següents: 

a) Vetllar per l’aplicació d’aquesta llei, col·laborant 
amb les administracions públiques i els altres òrgans 
implicats, i exercir les actuacions d’inspecció i control 
d’acord amb les funcions que té assignades.

b) Establir criteris i mecanismes per garantir l’aplica-
ció i el compliment de la normativa d’accessibilitat de 
manera coordinada a tot el territori de Catalunya.

c) Impulsar actuacions i estratègies que permetin as-
solir els objectius d’aquesta normativa d’una manera 
eficaç i completa.

d) Participar i orientar en la resolució de dubtes inter-
pretatius sobre l’aplicació de la normativa d’accessibi-
litat vigent. A aquest efecte, a petició de les parts inte-
ressades, pot emetre informes mitjançant l’òrgan que 
tingui assignada aquesta funció.

4.4. Les competències en matèria d’accessibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya inclo-
uen, a més de les atribuïdes per aquesta llei, les facul-
tats complementàries per poder exercir-les legalment i 
per satisfer el seu objecte.

4.5. En supòsits d’inactivitat o d’incompliment en ma-
tèria d’accessibilitat de les corporacions locals, el de-
partament competent en matèria de promoció de l’ac-
cessibilitat ha d’exercir les actuacions corresponents 
d’acord amb el que estableix la legislació de règim lo-
cal, sens perjudici de les competències que aquesta llei 
reconeix als altres departaments de la Generalitat.

Article 5. Competències dels ens locals

5.1. Correspon als municipis: 

a) Aplicar la normativa d’accessibilitat, en l’àmbit de 
les seves competències, d’acord amb la normativa mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici 
de les normes específiques que estableixi la legislació 
sectorial corresponent.

b) Elaborar el pla municipal d’accessibilitat i les revi-
sions corresponents, així com aquells plans d’actuació 
i gestió referits a àmbits concrets que tinguin afectaci-
ons en matèria d’accessibilitat.

c) Establir i coordinar els serveis de transport adap-
tat per a aquells ciutadans que no poden fer servir el 
transport públic ordinari.

5.2. Correspon als ens locals supramunicipals: 

a) Aplicar la normativa d’accessibilitat, en l’àmbit de 
les seves competències, d’acord amb la normativa mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici 
de les normes específiques que estableixi la legislació 
sectorial corresponent.

b) Elaborar plans d’actuació i gestió d’accessibilitat, 
referits al seu àmbit territorial, que poden incloure as-
pectes supramunicipals i de seguiment de l’elaboració, 
la revisió i l’execució dels plans dels municipis.

c) Fer el seguiment de les actuacions que es realitzin 
en l’àmbit territorial respectiu en matèria d’implanta-
ció de l’accessibilitat.

d) Establir i prestar serveis públics mínims en cas de 
dispensa dels municipis o supòsits especials i serveis 
supramunicipals complementaris, o exercir compe-
tències municipals per delegació o conveni en matèria 
d’accessibilitat.

e) Coordinar, per raons d’interès territorial, els serveis 
municipals pel que fa a l’accessibilitat i prestar als mu-
nicipis assessorament, especialment per a l’elaboració 
de plans i programes en matèria de gestió i promoció 
de l’accessibilitat, així com per al desenvolupament de 
les tasques de control, seguiment i actualització de les 
actuacions en matèria d’accessibilitat.

Títol III. Condicions d’accessibilitat 

Capítol I. Accessibilitat al territori

Article 6. Conceptes generals

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

a) Espais urbans d’ús públic: conjunt d’espais que for-
men part del domini públic, estan destinats a l’ús pú-
blic de forma permanent o temporal i tenen la condi-
ció de sòl urbà segons la normativa urbanística vigent. 
Comprèn els espais següents: 

a. Vialitat: espais urbans d’ús públic destinats a la cir-
culació de vehicles i persones.

b. Espais lliures: àrees o recintes urbans d’ús públic no 
edificats, diferents de la vialitat.

b) Espais naturals d’ús públic: comprèn els espais se-
güents: 

a. Els que constitueixen o formen part de parcs nacio-
nals, paratges naturals d’interès nacional, reserves na-
turals o parcs naturals.

b. Els itineraris senyalitzats a la natura que constituei-
xen o formen part d’un equipament municipal.
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c. Les platges.

d. Els camins de ronda.

c) Ordenació detallada: conjunt de determinacions 
dels plans urbanístics que comprèn, entre altres, les 
qualificacions del sòl amb la definició dels sistemes 
d’espais lliures i vies públiques, així com els seus pa-
ràmetres reguladors.

d) Elements d’urbanització: qualsevol component de 
les obres d’urbanització, referents al subministrament 
i a la distribució d’aigua, el sanejament, la captació i la 
distribució d’energia, les telecomunicacions, la segu-
retat i senyalització viària, la jardineria, la pavimenta-
ció i tots aquells elements que materialitzen les indica-
cions dels plans urbanístics i projectes d’urbanització.

e) Mobiliari urbà: conjunt d’objectes existents a les vi-
es i als espais lliures públics, superposats o adossats 
als elements d’urbanització o de l’edificació, com po-
den ser pilones, pals de senyalització, cabines telefòni-
ques, papereres, bústies i bancs.

Article 7. Condicions d’accessibilitat als espais 
urbans nous 

La planificació i urbanització dels espais urbans d’ús 
públic s’ha d’efectuar de manera que siguin accessi-
bles. A aquest efecte, el planejament general i derivat, 
així com altres instruments d’ordenació i execució ur-
banística, han de garantir l’accessibilitat i la utilització 
amb caràcter general dels espais urbans d’ús públic, 
d’acord amb els criteris d’aquesta llei i el seu desple-
gament.

Article 8. Condicions d’accessibilitat als espais 
urbans existents

Els espais urbans d’ús públic considerats existents 
d’acord amb l’establert a l’apartat 1 de la disposi-
ció transitòria tercera, i també les respectives instal-
lacions de serveis i mobiliari urbà, s’han d’anar adap-
tant segons les determinacions del pla d’accessibilitat 
municipal elaborat per l’ens local i, en tot cas, les in-
tervencions que es facin han de complir amb els ajus-
tos raonables i els terminis que estableixi aquesta llei i 
el decret que la desplegui.

Article 9. Condicions d’accessibilitat als espais 
naturals d’ús públic 

9.1. Als espais naturals, allà on es desenvolupin activi-
tats destinades a l’ús públic, s’han de preveure itinera-
ris i serveis accessibles, en els casos i de la forma que 
sigui tècnicament possible, de manera que es combini 
el respecte al medi ambient amb el dret de totes les 
persones a gaudir de la naturalesa.

9.2. Els ens i organismes encarregats de la seva ges-
tió han d’elaborar plans d’accessibilitat que indiquin i 
planifiquin les mesures a adoptar per adaptar gradual-
ment els espais d’ús públic.

Article 10. Elements d’urbanització i mobiliari 
urbà 

10.1. Els elements d’urbanització i mobiliari urbà que 
s’instal·lin a la vialitat i als espais lliures d’ús públic, 
han de complir les condicions d’accessibilitat establer-
tes a la normativa, respectant sempre la zona d’itine-
rari accessible.

10.2. La proporció d’unitats accessibles i les caracte-
rístiques de disseny, d’ubicació i de l’espai d’interacció 
lliure d’obstacles que han de tenir els element d’urba-
nització i mobiliari urbà, s’han de determinar regla-
mentàriament.

Article 11. Elements provisionals 

11.1. Els elements que s’ubiquen a la vialitat i als es-
pais lliures d’ús públic de manera provisional s’han de 
situar i senyalitzar de manera que es garanteixi la se-
guretat i l’accessibilitat de les persones amb discapa-
citat.

11.2. Les obres han de disposar dels mitjans de pro-
tecció i senyalització necessaris, sense envair els iti-
neraris accessibles sempre que sigui possible, i pro-
porcionant itineraris o passos alternatius, si escau, per 
mantenir les condicions d’accessibilitat i seguretat.

Capítol II. Accessibilitat a l’edificació 

Article 12. Conceptes generals 

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

a) Edificació: part d’un edifici, edifici o conjunt d’edi-
ficis amb identitat pròpia que es pot destinar a diver-
ses finalitats. En l’edificació es consideren compreses 
les seves instal·lacions fixes i l’equipament propi, així 
com els elements d’urbanització interior de la parcel·la 
o solar que estiguin adscrits a l’edifici. El terme edifici 
s’utilitza amb el mateix significat que l’indicat per al 
terme edificació, incloent-hi els elements que s’hi con-
sideren compresos.

b) Habitatge: edificació fixa destinada a residir-hi per-
sones físiques, inclosos els espais i els serveis comuns 
de l’immoble en què està situat i els annexos que hi 
són vinculats, d’acord amb les condicions previstes a 
la normativa d’habitatge.

c) Edifici plurifamiliar: edifici que conté diversos ha-
bitatges independents, ja sigui en desenvolupament 
vertical o horitzontal, que comparteixen espais co-
muns o elements estructurals.

d) Edifici o establiment d’ús privat diferent d’habitat-
ge: edifici o establiment no destinat a l’ús residencial 
habitatge al qual, per les característiques de l’activitat 
que s’hi desenvolupa, de tipus industrial, professional 
o similar, només tenen accés les persones titulars de 
l’activitat o que hi treballen.
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e) Edifici o establiment d’ús públic: edifici o establi-
ment susceptible de ser utilitzat per una pluralitat inde-
terminada de persones o pel públic en general, sigui o 
no sigui mitjançant el pagament d’un preu, taxa, quota 
o similar. Els locals socials o destinats a activitats d’una 
associació es consideren establiments d’ús públic.

f) Espais i zones d’ús comunitari: espais al servei d’un 
edifici o conjunt d’edificis i a disposició dels seus usu-
aris de forma compartida.

g) Gran rehabilitació: conjunt d’obres que consisteixen 
en l’enderrocament d’un edifici salvant-ne únicament 
les façanes o que constitueixen una actuació global 
que afecta l’estructura o l’ús general de l’edifici.

Article 13. Condicions d’accessibilitat als 
edificis de nova construcció 

13.1. Els edificis i establiments de nova construcció 
d’ús públic, tant de titularitat pública com privada, han 
de disposar d’itineraris accessibles que comuniquin els 
diferents espais d’ús públic entre aquests i la via pú-
blica. Els espais d’ús públic han de reunir condicions 
d’accessibilitat suficients perquè les persones amb dis-
capacitat puguin fer ús de les activitats que s’hi desen-
volupin de forma autònoma i en condicions similars 
a la resta de persones usuàries. Els espais d’ús privat 
han de reunir les condicions d’accessibilitat reglamen-
tàriament establertes en els casos que es determinin.

13.2. Els edificis de nova construcció d’ús privat dife-
rents d’habitatge han de disposar d’itineraris accessi-
bles que permetin la connexió dels elements privatius 
amb la via pública i amb les dependències d’ús comu-
nitari que estan al seu servei.

13.3. Els edificis de nova construcció amb ús d’ha-
bitatge, plurifamiliar o unifamiliar, han de disposar 
d’itineraris accessibles que permetin la connexió en-
tre la via pública, l’entrada a cada habitatge i les de-
pendències i zones d’ús comunitari que estan al seu 
servei, mitjançant itineraris accessibles. En el cas dels 
habitatges unifamiliars i en els edificis plurifamiliars 
que reglamentàriament s’estableixin, l’itinerari acces-
sible que connecti la via pública amb l’entrada a l’ha-
bitatge es pot substituir per la previsió d’espai suficient 
que permeti en el futur la instal·lació dels productes 
de suport necessaris per disposar-ne. Els conjunts re-
sidencials formats per habitatges unifamiliars es con-
sideren edificis plurifamiliars pel que fa a les condici-
ons d’accessibilitat que han de complir les seves zones 
comunes.

13.4. Els habitatges nous han de complir les condici-
ons d’accessibilitat i mobilitat que estableixen les nor-
matives d’habitabilitat i accessibilitat per permetre a 
les persones amb discapacitat o amb dificultats de mo-
bilitat utilitzar-los i desplaçar-s’hi.

13.5. Els complexos formats per un conjunt d’edifi-
cis connectats entre si han de tenir itineraris accessi-

bles per garantir a les persones amb discapacitat poder 
transitar entre els edificis.

13.6. Als edificis existents objecte d’una actuació de 
gran rehabilitació els són d’aplicació les mateixes con-
dicions d’accessibilitat que als edificis nous.

Article 14. Reserva d’habitatges per a persones 
amb discapacitat

14.1. En les programacions anuals dels habitatges de 
promoció pública, així com els projectes d’habitatges 
de qualsevol altre caràcter que es construeixin, promo-
guin o subvencionin per les administracions públiques 
o entitats del sector públic, s’ha de reservar un percen-
tatge no inferior al que s’estableix a la Llei 13/1982, de 
7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids o nor-
mativa que la modifiqui o substitueixi, per ser ocupat 
per persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda.

14.2. Els promotors privats d’habitatges de protecció 
oficial han de reservar, en els projectes que presentin 
per a la seva aprovació, un percentatge no inferior al 
que estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social dels minusvàlids o normativa que la modifiqui 
o substitueix, a excepció dels habitatges per a ús pro-
pi, promoguts per cooperatives o comunitats de pro-
pietaris.

14.3. Els promotors privats d’habitatges de protecció 
oficial podran substituir les adaptacions interiors dels 
habitatges reservats per un dipòsit de garanties eco-
nòmiques, en sol·licitar la qualificació definitiva, que 
garanteixi la realització d’aquestes obres en cas que 
no hagi transcorregut el termini de reserva. En aquest 
supòsit, els habitatges reservats han de tenir previstes 
les solucions constructives que permetin dotar-los de 
les condicions d’accessibilitat adequades, d’acord amb 
el que reglamentàriament s’estableixi.

14.4. Els requisits per accedir als habitatges reservats a 
persones amb discapacitat es determinen reglamentà-
riament i, en cas que s’esgoti el termini establert sense 
sol·licituds suficients per cobrir l’oferta, podran ser ad-
quirits per entitats públiques o privades sense afany de 
lucre en el termini previst, per destinar-los a l’ús soci-
al d’habitatges d’acolliment residencial d’acord amb la 
cartera de serveis socials vigent o a altres programes 
establerts de vida independent, sempre que tinguin com 
a finalitat la protecció a les persones amb discapacitat.

14.5. Els col·lectius de persones amb discapacitat han 
de disposar de la informació adequada i necessària de 
l’oferta disponible d’habitatges reservats i dels seus 
procediments de gestió i adquisició.

Article 15. Condicions d’accessibilitat als 
edificis existents 

15.1. Els edificis i establiments considerats existents 
d’acord amb l’establert a l’apartat 2 de la disposició 
transitòria tercera, han d’assolir progressivament les 
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condicions d’accessibilitat que permetin a les persones 
amb discapacitat accedir-hi i fer-ne ús, sempre que si-
gui tècnicament i econòmicament viable d’acord amb 
el principi d’ajustos raonables.

15.2. Les actuacions d’ampliació i/o reforma en edifi-
cis existents, públics o privats, s’han d’efectuar de ma-
nera que els itineraris i espais d’ús públic o comunitari 
afectats per l’actuació reuneixin les condicions d’ac-
cessibilitat adequades a les necessitats de les persones 
usuàries i també a les possibilitats de l’espai. Aquestes 
obres no poden menyscabar les condicions d’accessi-
bilitat preexistents.

15.3. Els conjunts residencials formats per habitat-
ges unifamiliars es consideren edificis plurifamiliars 
pel que fa a les condicions d’accessibilitat que han de 
complir les seves zones comunes.

15.4. Els edificis i establiments existents que siguin 
objecte d’actuacions d’ampliació i/o reforma que afec-
tin un percentatge de la superfície inicial superior al 
reglamentàriament establert, o que siguin objecte de 
canvi d’ús, d’activitat o de titularitat, han de realitzar 
les obres necessàries per adequar-se a les condicions 
d’accessibilitat que es determinin reglamentàriament 
per a cada supòsit, en funció de l’ús, la superfície i la 
intervenció.

15.5. En la resta d’edificis i establiments existents que 
no siguin objecte de cap de les actuacions indicades 
als paràgrafs anteriors, el reglament que desplegui 
aquesta llei determinarà les condicions d’accessibilitat 
i terminis per assolir-les que han de complir.

15.6. Els elements existents dels edificis a ampliar o 
reformar que per assolir la condició d’accessible re-
quereixin mitjans tècnics o econòmics desproporcio-
nats, han de ser almenys practicables. En els casos que 
aquesta condició tampoc sigui possible, es poden ad-
metre, per a determinats usos, aquelles solucions que 
permetin la màxima accessibilitat possible.

15.7. Els edificis que s’hagin construït o reformat se-
gons les condicions que estableix el Decret 135/1995, 
de 24 de març, es considera que reuneixen unes condi-
cions d’accessibilitat suficients per complir la present 
llei, sempre que es facin les modificacions addicionals 
que reglamentàriament es determini per garantir que 
no es discrimina ningú per motius de discapacitat.

Article 16. Edificis de valor historicoartístic 

Els edificis declarats béns protegits com a bé cultural 
d’interès nacional o inclosos a catàlegs municipals o 
plans especials de protecció per raó del seu particu-
lar valor historicoartístic, poden adoptar aquelles so-
lucions alternatives que permetin assolir les millors 
condicions d’accessibilitat possibles sense incomplir la 
normativa específica reguladora d’aquests béns i han 
d’incorporar els elements de millora de l’ús que no al-

terin el seu caràcter o els valors pels quals van ser pro-
tegits.

Article 17. Condicions d’accessibilitat als 
edificis plurifamiliars 

17.1. Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on 
resideixin persones amb discapacitat o majors de se-
tanta anys han de tenir les condicions d’accessibilitat 
adequades a les seves necessitats i tècnicament possi-
bles per poder accedir a llurs habitatges, comunicar-se 
i interactuar amb l’accés a l’edifici, i correspon a la co-
munitat de propietaris, o a la persona propietària única 
de l’edifici, realitzar i sufragar les actuacions i obres 
d’accessibilitat mínimes necessàries.

17.2. L’execució d’aquestes obres s’ha de dur a terme 
de manera diligent amb relació al greuge de les perso-
nes afectades i, en qualsevol cas, s’estableix un termi-
ni no superior a 1 any si són obres menors o a 2 anys si 
són obres majors des de la data de l’acord de la comu-
nitat de propietaris o de la notificació de la resolució 
administrativa o judicial, si escau.

17.3. El termini establert en cas d’obres majors es pot 
ampliar si algun dels propietaris que formen part de la 
comunitat justifica que el cost imputat per a aquelles 
obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva 
unitat familiar, i que aquests ingressos són inferiors a 
2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya (IRSC) o a aquell que el substitueixi.

Capítol III. Accessibilitat als mitjans de 
transport 

Article 18. Conceptes generals 

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

a) Transport públic: mitjans de transport que són sus-
ceptibles de ser utilitzats per una pluralitat de perso-
nes o pel públic en general, sigui o no sigui mitjan-
çant el pagament d’un preu, quota o similar, per poder 
desplaçar-se entre dos indrets i que es duen a terme 
per compte d’altri. La consideració de transport públic 
inclou tant el material mòbil com els edificis i/o les 
infraestructures, ja siguin de superfície o soterrats, al 
servei d’aquest.

b) Transport regular: mitjà de transport que segueix 
itineraris preestablerts i autoritzats, amb subjecció a 
calendari i horaris prefixats.

c) Transport discrecional: mitjà de transport no sub-
jecte totalment a itineraris, calendaris ni horaris pre-
fixats.

d) Transport adaptat: mitjà de transport accessible i/o 
assistit amb el suport personal necessari, que té com a 
objecte el trasllat de persones amb discapacitat i/o de-
pendència que no poden fer ús del transport públic or-
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dinari i que presenten mobilitat reduïda i/o necessitat 
d’acompanyant.

Article 19. Condicions d’accessibilitat al 
transport públic 

19.1. Les administracions públiques han de vetllar per-
què el sistema de transports públics reuneixi les condi-
cions d’accessibilitat necessàries que permetin a totes 
les persones fer-ne ús amb seguretat i comoditat, te-
nint en compte i amb caràcter preferent les necessitats 
dels col·lectius de persones amb discapacitat, gent gran 
o altres situacions de vulnerabilitat.

19.2. Els mitjans de transport públic regular de viat-
gers han de garantir l’accessibilitat en: 

a) L’accés i la utilització dels espais interiors i exteri-
ors d’ús públic que formen part de les infraestructures.

b) L’accés al material mòbil i a les zones habilitades al 
seu interior.

c) Els productes i serveis d’ús públic que en formen 
part, ja sigui el material mòbil, les infraestructures, els 
sistemes d’informació i de comunicació amb les per-
sones usuàries.

19.3. Els mitjans de transport públic discrecional han 
de tenir accessibles les infraestructures i un percentat-
ge d’unitats i complir les condicions mínimes d’acces-
sibilitat que es determinin.

19.4. Els proveïdors del servei de transport públic han 
de formar el personal tant en el tracte adequat com en 
la utilització dels mitjans de suport vers les persones 
amb discapacitat.

Article 20. Material mòbil de nova adquisició 

El material mòbil dels mitjans de transport públic de 
nova adquisició ha de complir les condiciones d’acces-
sibilitat que s’especifiquin per a cada mitjà.

Article 21. Adaptació de les infraestructures i 
material mòbil existent

21.1. Les administracions públiques competents en 
l’àmbit del transport públic a Catalunya han d’elaborar 
i mantenir actualitzat un pla d’implantació progressi-
va de l’accessibilitat i la utilització amb seguretat dels 
transports públics col·lectius, tant del material mòbil 
com de la infraestructura necessària. Aquest pla ha 
de preveure la progressiva substitució o adaptació del 
material mòbil existent, la realització de les obres ne-
cessàries per adaptar els edificis i les infraestructures 
a les preceptives autoritzacions de les lleis sectorials 
aplicables, i l’adopció de mesures per dotar els serveis 
de les condicions suficients per garantir la igualtat de 
les persones usuàries sense discriminacions per mo-
tius de discapacitat física, sensorial o intel·lectual.

21.2. Sens perjudici del que s’estableix a la normati-
va sectorial corresponent, s’han d’establir terminis 

màxims per adaptar o substituir el material mòbil, les 
infraestructures i els serveis dels diferents mitjans de 
transport públic, així com el percentatge mínim de ta-
xis accessibles per cobrir les necessitats de desplaça-
ment de persones amb mobilitat reduïda.

Capítol IV. Accessibilitat als productes 

Article 22. Conceptes generals 

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

a) Productes d’ús públic: productes que poden ser uti-
litzats de manera generalitzada, previ pagament o no, 
per qualsevol persona. Inclou, entre altres, els ele-
ments de mobiliari, les màquines expenedores o auto-
màtiques i els impresos en paper.

b) Productes de consum: aquells productes que poden 
ser adquirits per part de les persones consumidores 
destinats a un ús particular.

22.2. Amb relació al present capítol s’hi consideren 
exclosos els béns immobles.

Article 23. Condicions d’accessibilitat dels 
productes 

23.1. Les administracions públiques han de garan-
tir productes accessibles en els serveis que ofereixen 
i han d’exigir que aquests productes també estiguin 
disponibles en els serveis que hagin externalitzat. En 
aquest darrer cas, correspon a les empreses, les enti-
tats i els organismes que presten aquests serveis pú-
blics garantir l’accessibilitat dels productes que posen 
a disposició de la ciutadania.

23.2. Reglamentàriament s’han d’establir les condici-
ons d’accessibilitat que han de tenir els productes d’ús 
públic per facilitar el seu ús a les persones amb disca-
pacitat i les mesures perquè, progressivament, els pro-
ductes de consum incorporin criteris de disseny per a 
tothom i s’adoptin sistemes que permetin a les perso-
nes amb discapacitat visual identificar dades essenci-
als per a la seva utilització segura, com ara la caducitat 
de productes peribles.

Capítol V. Accessibilitat als serveis 

Article 24. Conceptes generals 

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

a) Serveis públics: els que presten les administracions 
públiques, ja sigui per mitjà de gestió pròpia o aliena, 
exceptuant els mitjans de transport, que són objecte 
d’un capítol específic, així com els que es presten a la 
comunitat en general, encara que no necessàriament 
per part de les administracions públiques, i tenen la 
consideració de serveis essencials o d’interès general. 
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S’hi inclouen, entre altres, el subministrament d’elec-
tricitat, d’aigua, de gas i telecomunicacions.

b) Serveis d’ús públic: els que, independentment de la 
seva titularitat, es posen a disposició del públic i poden 
ser contractats o gaudits de manera individual i/o col-
lectiva. Es consideren els serveis d’ús públic següents: 

a. serveis sanitaris, 

b. serveis socials,

c. serveis educatius, universitaris i de formació tecni-
coprofessional,

d. serveis culturals, 

e. serveis d’hostaleria, 

f. serveis comercials,

g. serveis d’emergències, 

h. serveis d’informació i comunicació, i

i. altres serveis.

Article 25. Condicions d’accessibilitat dels 
serveis públics 

25.1. Les administracions públiques, així com els pro-
veïdors de serveis públics, han d’oferir serveis acces-
sibles, tant pel que fa a la seva utilització com a la in-
formació que es faciliti en relació amb aquests serveis.

25.2. Les administracions públiques també han de vet-
llar perquè aquells serveis que hagin externalitzat la 
gestió tinguin les condicions d’accessibilitat reglamen-
tàriament establertes. En aquest cas, les empreses, les 
entitats i els organismes que presten aquests serveis 
públics han de garantir el compliment d’aquestes con-
dicions.

25.3. Les administracions públiques i els proveïdors 
de serveis públics han d’informar a les seves pàgines 
d’Internet quines són les condicions d’accessibilitat i 
els mitjans de suport disponibles als serveis que ofe-
reixen i han de promoure l’ús de les tecnologies de la 
informació i comunicació en tots els àmbits, com a 
element facilitador de les relacions amb les persones 
amb discapacitat que tenen dificultats per desplaçar-se 
i/o rebre atenció presencial.

Article 26. Condicions d’accessibilitat dels 
serveis d’ús públic 

26.1. Els prestadors de serveis han de proporcionar a 
les persones usuàries que ho requereixin informació 
accessible referent als seus serveis, utilitzant mitjans 
i sistemes adequats, i han de tenir disponible la infor-
mació més rellevant en format de lectura fàcil.

26.2. Els prestadors de serveis, que, per les carac-
terístiques de l’activitat, han de disposar d’una pro-
porció de places, unitats o elements accessibles, han 
de preveure els mecanismes de gestió adequats per 

garantir que aquestes places o elements restin dispo-
nibles per a les persones a qui van adreçades fins que 
no s’hagi esgotat la resta de l’aforament o la capacitat 
de l’establiment, i han d’oferir unes condicions d’ac-
cés i uns preus a les persones amb mobilitat reduïda 
que no els discriminin negativament en la utilització 
del servei.

26.3. L’exercici del dret d’admissió no es pot utilitzar 
per impedir, restringir o condicionar l’accés de cap 
persona per motius de discapacitat.

26.4. Els prestadors de serveis de nova creació han de 
garantir les condicions d’accessibilitat perquè tothom 
pugui fer-ne ús i no es discriminin les persones amb 
discapacitat.

26.5. Els prestadors de serveis existents han d’adoptar 
les mesures necessàries perquè progressivament s’as-
soleixin les millors condicions d’accessibilitat possi-
bles d’acord amb el principi d’ajustos raonables.

26.6. Els mitjans de comunicació audiovisuals han 
d’incorporar gradualment els sistemes d’audiodescrip-
ció, subtitulació i interpretació en llengua de signes, si 
escau, per fer accessible la seva programació.

26.7. Els serveis que per la seva dimensió i/o caracte-
rístiques tinguin més rellevància social, han d’elaborar 
un pla d’accessibilitat dels diferents continguts i activi-
tats que s’hi desenvolupen.

26.8. Els establiments d’ús públic han de tenir un do-
cument a disposició del públic i dels organismes ins-
pectors que informi de les condicions d’accessibili-
tat de què disposen. Reglamentàriament s’establiran 
quins establiments i serveis han de tenir el document 
esmentat, així com els seus continguts, característi-
ques i tramitació.

Article 27. Formació del personal d’atenció al 
públic 

27.1. Les administracions públiques han de preveure 
la formació necessària perquè el personal d’atenció al 
públic dels serveis que ofereixen o que en depenen tin-
gui els coneixements adequats per dirigir-se i donar 
suport a les persones amb discapacitat.

27.2. Els serveis d’ús públic que disposin de plans de 
formació per al personal d’atenció al públic, han d’in-
cloure la formació relativa a l’atenció a les persones 
amb discapacitat i la utilització dels productes de su-
port que tinguin disponibles.

Article 28. Dret a rebre atenció 
personalitzada 

El personal d’atenció al públic ha de prestar orienta-
ció i ajut personalitzat a les persones amb discapacitat 
en cas que ho sol·licitin i es requereixi per utilitzar el 
servei.
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Capítol VI. Accessibilitat en la comunicació

Article 29. Conceptes generals 

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

a) Comunicació: és el procés en què s’intercanvia in-
formació entre un emissor i un receptor. En funció del 
sentit per mitjà del qual es percep el missatge, es clas-
sifica en: 

a. Comunicació auditiva: és aquella en la qual el mis-
satge es percep a través del sentit de l’oïda.

b. Comunicació tàctil: és aquella en la qual el missatge 
es percep mitjançant el sentit del tacte. Inclou: 

b.1. Lectoescriptura Braille.

b.2. Símbols i gràfics en relleu.

b.3. Lletres majúscules en el palmell de la mà.

b.4. Alfabet dactilològic tàctil o en palmell.

b.5. Llengua de signes amb suport tàctil.

c. Comunicació visual: és aquella el missatge de la 
qual es percep a través del sentit de la vista. Inclou els 
sistemes següents: 

c.1. Sistema gràfic alfabètic i simbòlic: és aquell que es 
representa mitjançant signes, lletres, grafismes, sím-
bols i altres representacions similars en qualsevol ti-
pus de suport material, electrònic o telemàtic.

c.2. Senyals lluminosos: rètols lluminosos o llums que 
avisen de perill o emergència al territori, a l’edificació 
i al transport.

c.3. Llengua de signes.

b) Llenguatge: aquest terme inclou tant el llenguatge 
oral com la llengua de signes i altres formes de comu-
nicació no verbal. Es consideren: 

a. Llengües orals: els sistemes de comunicació verbal 
que tenen transcripció escrita, propis d’una comunitat 
de persones. Són les llengües utilitzades per les perso-
nes amb discapacitat auditiva i sordcegues que es co-
muniquen oralment. 

b. Llengües de signes: els sistemes lingüístics de mo-
dalitat gestual i visual pròpia de les persones sordes 
signants, que també usen, amb diferents adaptacions 
segons llur situació sensorial, les persones sordcegues.

c. Llengües de signes amb el suport de les mans o a 
distància: els sistemes lingüístics de les persones amb 
sordceguesa. La comunicació entre la persona sordce-
ga i el seu entorn es fa mitjançant un guia intèrpret o 
un mediador en sordceguesa. S’utilitza el sistema dac-
tilològic, el sistema de signes amb suport tàctil, el tac-
te i la proximitat entre ambdós.

c) Mitjans de suport a la comunicació oral: mètodes 
específics per estimular l’audició i recursos tecnolò-
gics emprats per les persones amb discapacitat audi-

tiva i sordcegues que permeten l’accés a l’audició, la 
comprensió i l’expressió verbal i escrita de la llengua 
oral. Inclouen audiòfons, implants auditius, emissores 
FM, bucle o anella magnètics, subtitulat i lectura la-
bial.

d) Productes de suport a la comunicació visual: mèto-
des específics per facilitar a la persona amb deficièn-
cia visual la percepció i la comprensió de la informa-
ció visual. S’inclouen els productes següents: 

a. Productes de suport òptics i electrònics: dispositius 
basats en un sistema òptic o electrònic que amplien 
o apropen les imatges i permeten optimitzar el rendi-
ment visual de les persones amb baixa visió.

b. Productes de suport que transformen la informa-
ció visual en llenguatge sonor: qualsevol ajut (inclou 
dispositius, equips, instruments, tecnologies, softwa-
re) que transforma en llenguatge sonor la informació 
visual, facilitant a la persona amb discapacitat visual 
l’accés a aquesta.

c. Productes de suport que transformen la informa-
ció visual en informació tàctil: qualsevol ajut (inclou 
dispositius, equips, instruments, tecnologies, softwa-
re) que transforma en informació tàctil la informació 
visual, facilitant a la persona amb discapacitat visual 
l’accés a aquesta.

e) Modalitat educativa oral: tipus d’escolarització or-
dinària per a l’alumnat sord en què la llengua vehicu-
lar de comunicació i d’aprenentatge és exclusivament 
la llengua oral i escrita.

f) Modalitat educativa bilingüe: projecte educatiu en 
què coexisteixen la llengua de signes catalana, com a 
matèria d’estudi i llengua vehicular en la comunicació 
i l’accés al currículum escolar, i les llengües orals i es-
crites oficials, que també són objecte d’aprenentatge.

Article 30. Drets de les persones amb 
discapacitat auditiva que es comuniquen en 
llengua oral

Es reconeix la modalitat de llengua oral i dels mitjans 
de suport a la comunicació oral com a sistema majori-
tàriament utilitzat per a la comunicació de les perso-
nes sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, i 
el dret d’aquestes persones, famílies o tutors a decidir 
lliurement l’aprenentatge i la utilització de la llengua 
oral i dels mitjans de suport a la comunicació oral.

Article 31. Drets de les persones amb 
discapacitat auditiva que es comuniquen en 
llengua de signes 

Es reconeix la llengua de signes catalana com a llen-
gua de les persones sordes, amb discapacitat auditiva o 
sordcegues, signants a Catalunya de conformitat amb 
el que s’estableix a la legislació de la llengua de signes 
catalana i a la normativa d’accessibilitat que la com-
plementi.
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Article 32. Condicions d’accessibilitat en 
l’entorn educatiu 

32.1. El departament competent en matèria d’ensenya-
ment ha de garantir a l’alumnat amb discapacitat sen-
sorial, auditiva i/o visual, un procés educatiu i en les 
condicions adients que tingui en compte la seva diver-
sitat funcional, ajustant l’accés a la comunicació i el 
currículum a les necessitats de cada cas.

32.2. Els serveis públics han de garantir: 

a) La informació a les famílies o tutors dels infants 
sords, amb discapacitat auditiva i sordcecs sobre les 
modalitats educatives per a llur escolarització, perquè 
puguin escollir lliurement entre la modalitat educativa 
oral o la bilingüe als centres que es determinin, així 
com el seu ús i aprenentatge.

b) L’aprenentatge i l’ús del sistema de lectoescriptura 
en Braille quan es valori adequat, i les adaptacions i 
condicions a les aules que permetin als alumnes amb 
baixa visió aprendre en sistemes de lectoescriptura vi-
suals, d’acord amb les circumstàncies i necessitats de 
l’alumnat amb discapacitat visual.

32.3. El departament competent en matèria d’ense-
nyament ha de difondre el respecte, el coneixement i 
l’existència de les persones sordes que es comuniquen 
en llengua oral i dels mitjans de suport a la comuni-
cació, lingüístics i tecnològics, i establir plans de for-
mació específics per garantir que el personal docent i 
els professionals que han d’atendre els alumnes amb 
discapacitat sensorial auditiva i visual tinguin la for-
mació adequada.

32.4. El Govern ha de prioritzar acords de recerca 
amb les universitats i l’Institut d’Estudis Catalans so-
bre l’aprenentatge del català per a les persones sordes 
que es comuniquen oralment, sens perjudici de poder 
acordar-ne amb altres institucions o entitats que també 
facin recerca en aquest àmbit.

32.5. El que es disposa en els apartats anteriors, 32.3 
i 32.4, es garanteix per a les persones sordes signants 
de conformitat amb el que s’estableix a la Llei 17/2010, 
del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

32.6. Les administracions públiques podran cooperar 
amb les universitats i centres d’ensenyament no reglats 
i entitats associatives per facilitar l’ús de la llengua 
oral i dels mitjans de suport a la comunicació oral, i de 
la llengua de signes catalana.

Article 33. Relacions amb les administracions 
públiques i proveïdors de serveis públics

33.1. Les administracions públiques han de garantir el 
dret a l’ús de la llengua oral i els mitjans de suport a 
la comunicació oral perquè les persones sordes que es 
comuniquen oralment puguin accedir als serveis pú-
blics en condicions d’igualtat d’acord amb la normati-
va d’accessibilitat que ho reguli.

33.2. Les administracions públiques han de garantir 
les condicions relatives amb el dret a l’ús, l’aprenentat-
ge, la docència, la recerca i la interpretació de la llen-
gua de signes catalana, d’acord amb el que es disposa 
a la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes 
catalana.

33.3. Les administracions públiques i els proveïdors de 
serveis públics han de facilitar a les persones amb dis-
capacitats sensorials l’accés a la informació a disposi-
ció del públic, especialment la més rellevant, mitjan-
çant la utilització adequada de sistemes i mitjans que 
combinin la comunicació auditiva, tàctil i visual. Així 
mateix, han de promoure que textos d’interès públic 
rellevants i formularis d’utilització freqüent s’oferei-
xin en format de lectura fàcil.

33.4. Les administracions públiques i els proveïdors 
de serveis públics han de fer accessible la informa-
ció que proporcionen a través d’Internet. Les pàgines 
han de complir, com a mínim, el nivell d’accessibilitat 
que es determini i han de contenir la informació refe-
rent a aquest nivell i la data en què es va fer la darrera 
revisió de les condicions d’accessibilitat. S’han d’in-
corporar progressivament, a les tecnologies de la in-
formació i comunicació que s’utilitzen, els avenços i 
nous sistemes que afavoreixin l’accessibilitat en la co-
municació.

Article 34. Condicions d’accessibilitat als 
elements d’informació i senyalització

34.1. Els espais i serveis d’ús públic han de disposar 
dels elements d’informació i senyalització als interiors 
i exteriors que permetin a les persones usuàries perce-
bre la informació rellevant de forma autònoma i dels 
mitjans de suport adequats per facilitar-los la comuni-
cació i la interacció bàsiques i essencials per a l’ús del 
servei o espai esmentat.

34.2. Els estudis de seguretat i els plans d’emergències 
dels espais i serveis han d’incloure els procediments 
d’avís i mitjans de suport a les persones amb disca-
pacitat.

34.3. Reglamentàriament s’han de desenvolupar les 
condicions d’accessibilitat que estableix aquest ar-
ticle.

Article 35. Condicions d’accessibilitat en la 
comunicació en activitats culturals, esportives 
i altres d’ús públic.

Les activitats culturals, d’oci i d’esport, tal com actes 
públics, conferències, cinemes, teatres, visites guiades 
o competicions esportives, han de preveure les con-
dicions d’accessibilitat en la comunicació suficients 
per al gaudiment, la comprensió i la participació, si 
s’escau, de les persones amb discapacitat sensorial, 
d’acord amb el que es determini reglamentàriament 
segons el tipus d’activitat.
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Capítol VII. Manteniment de l’accessibilitat

Article 36. Conceptes generals 

36.1. L’objecte d’aquest capítol és establir uns proce-
diments de revisió, detecció de problemes i actuació 
perquè els espais, els serveis o les instal·lacions roman-
guin accessibles al llarg del temps i hi hagi un man-
teniment suficientment continuat d’aquells elements 
necessaris perquè les condicions d’accessibilitat no 
minvin o desapareguin.

36.2. El manteniment de l’accessibilitat ha de tenir ca-
ràcter preventiu i correctiu.

36.3. El manteniment preventiu de l’accessibilitat 
comprèn tot el conjunt d’actuacions periòdiques i pla-
nificades que cal fer per evitar el deteriorament dels 
elements implicats en les condicions d’accessibilitat i 
garantir-ne el funcionament òptim.

36.4. El manteniment correctiu de l’accessibilitat com-
prèn les actuacions no programades per solucionar 
les anomalies i/o els problemes de funcionament que 
puguin sorgir i provocar conflictes en les condicions 
d’accessibilitat dels elements afectats.

36.5. El pla de manteniment consisteix en el calenda-
ri d’actuacions programades que inclou la revisió dels 
elements físics i d’ús, les accions preventives concretes 
i el conjunt de prescripcions per al manteniment cor-
rectiu en els casos en què sigui necessari.

Article 37. Manteniment als espais i edificis de 
titularitat pública

37.1. Les administracions responsables dels edificis i 
espais naturals i urbans d’ús públic, han de mantenir 
els elements que permeten l’accessibilitat, d’acord amb 
la normativa, en correcte estat i han de disposar d’un 
pla de manteniment segons l’article anterior.

37.2. Les intervencions de reforma i modificació dels 
espais d’ús públic i les activitats que s’hi programin, 
en cap cas poden suposar un menyscabament en les 
condicions d’accessibilitat prèvies.

37.3. Els plecs de clàusules dels contractes de mante-
niment de les infraestructures que facin les adminis-
tracions públiques han d’establir la necessitat de tenir 
un pla que especifiqui les condicions de manteniment 
preventiu i correctiu pel que fa als elements que garan-
teixen les condicions d’accessibilitat adequades.

Article 38. Manteniment als edificis i espais de 
titularitat privada

38.1. Correspon al titular de l’activitat o, en cas d’edi-
ficis d’ús privat, al propietari o comunitat de propie-
taris, el manteniment en correcte estat dels diferents 
elements que possibiliten el compliment de les condi-
cions d’accessibilitat establertes a la present llei i nor-
mativa que la desenvolupi, als espais d’ús públic o co-
munitari.

38.2. Les administracions públiques, en exercici de 
les seves facultats de gestió d’activitats i usos i ator-
gament, renovació o revocació de llicències, han d’es-
tablir els mecanismes oportuns de vigilància i control, 
denúncia i, si escau, sanció, per fer efectiu el paràgraf 
anterior.

Article 39. Llibre de l’edifici

El llibre de l’edifici ha de contenir els requeriments 
en matèria d’accessibilitat, les solucions executades, 
les condicions d’ús i les accions necessàries perquè 
es mantinguin les condicions d’accessibilitat. En el 
cas dels edificis d’habitatges, aquesta informació s’ha 
d’incloure al manual d’ús i manteniment que forma 
part del Document d’especificacions tècniques.

Article 40. Manteniment als mitjans de 
transport d’ús públic

Les administracions públiques i les empreses proveï-
dores de serveis públics de transport han d’incloure en 
els seus plans de gestió les actuacions necessàries per 
garantir el manteniment de les condicions d’accessibi-
litat que correspongui.

Article 41. Manteniment als productes i serveis 
d’ús públic

41.1. Els propietaris i proveïdors de productes i serveis 
d’ús públic han d’adoptar les mesures oportunes per 
mantenir les condicions d’accessibilitat d’aquests.

Capítol VIII. Plans d’accessibilitat

Article 42. Contingut dels plans 

42.1. Les administracions públiques han d’elaborar 
plans d’accessibilitat que prevegin les actuacions ne-
cessàries perquè el territori, els edificis, els mitjans de 
transport, els productes, els serveis i la comunicació 
que siguin de la seva competència i siguin susceptibles 
d’ajustos raonables, assoleixin les condicions d’acces-
sibilitat establertes en la present llei i la normativa que 
la desenvolupi.

42.2. Els plans d’accessibilitat, elaborats pels ens lo-
cals i pels departaments de la Generalitat, han de con-
tenir una diagnosi de les condicions existents; deter-
minar les actuacions necessàries per fer accessibles 
els àmbits esmentats en el paràgraf anterior de la seva 
competència; establir criteris de prioritat que permetin 
decidir quines actuacions executar en diferents perío-
des; definir les mesures de control, seguiment, mante-
niment i actualització necessàries per garantir que, un 
cop assolides les condicions d’accessibilitat, perdurin 
al llarg del temps, i establir el termini màxim per a 
la seva revisió, d’acord amb els criteris reglamentària-
ment establerts.
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42.3. Cada municipi ha de tenir un pla d’accessibili-
tat municipal que ha d’incloure tots els àmbits i ter-
ritoris de competència municipal. En cas que l’ens 
local ho consideri oportú, aquest Pla d’accessibilitat 
es pot integrar amb altres documents de naturalesa 
anàloga, ja siguin de tipus general, com ara el Pla 
d’actuació municipal, o de tipus sectorial, com el Pla 
de mobilitat urbana. El Pla d’accessibilitat municipal 
pot incorporar el Pla de manteniment dels espais i 
edificis de titularitat pública a què fa referència l’ar-
ticle 37 o fer referència al seu desenvolupament en 
documents específics, en funció de la complexitat 
del seu contingut.

42.4. Els municipis amb menys de 5.000 habitants, li-
mítrofs entre sí, poden optar per redactar un pla d’ac-
cessibilitat conjunt d’àmbit supramunicipal. En aquest 
supòsit, correspon a cada un dels municipis l’aprova-
ció del pla i l’execució de les actuacions que afectin el 
seu territori.

Article 43. Execució i revisió dels plans 

43.1. L’Administració de la Generalitat ha de destinar 
anualment una part del seu pressupost d’inversió di-
recta a la supressió de les barreres existents en els edi-
ficis d’ús públic de la seva titularitat o sobre els quals 
disposi, per qualsevol títol, del dret d’ús.

43.2. Cada departament ha d’incloure a la seva memò-
ria anual les actuacions destinades a aquest concep-
te, les quals s’han de recollir en un informe que s’ha 
de presentar al departament competent en matèria de 
promoció de l’accessibilitat.

43.3. Els ens locals han de destinar una part del seu 
pressupost anual a les actuacions de supressió de bar-
reres previstes al pla d’accessibilitat respectiu i, si dis-
posa de pla d’actuació municipal, aquest ha d’incloure 
aquestes actuacions.

43.4. El Pla d’accessibilitat ha de ser objecte de revi-
sió quan es produeixi alguna de les circumstàncies se-
güents: 

a) D’acord amb el termini previst al mateix pla.

b) Quan s’aprovin modificacions legislatives que afec-
ten significativament el seu contingut.

c) Quan sigui necessari per al compliment dels seus 
objectius.

43.5. El Pla d’accessibilitat pot ser objecte de modifi-
cacions parcials incorporant noves actuacions o mo-
dificant la programació, en cas que es consideri ne-
cessari.

43.6. El Pla d’accessibilitat municipal també ha de ser 
revisat quan es produeixi una revisió global del plane-
jament urbanístic general.

Article 44. Publicitat i informació dels plans 

44.1. Les administracions públiques han de fer públics 
els seus plans d’accessibilitat per Internet, o en cas de 
dificultat motivada, per qualsevol altre mitjà que en 
permeti l’accés a les persones interessades, així com a 
les entitats de representació dels col·lectius de persones 
amb discapacitat.

44.2. Les administracions locals han d’informar el de-
partament competent en matèria de promoció de l’ac-
cessibilitat sobre l’aprovació dels plans d’accessibilitat 
i les seves revisions, així com de les dades que siguin 
requerides per efectuar el seguiment de la seva exe-
cució.

TÍTOL IV. Targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat

Article 45. Conceptes generals 

45.1. La targeta d’aparcament és el document que acre-
dita el dret de vehicles que transporten persones amb 
discapacitat que en són titulars o de vehicles de trans-
port adaptat a aturar i estacionar d’acord amb les con-
dicions establertes reglamentàriament.

45.2. Les places d’aparcament reservades són espais 
d’aparcament destinats a l’ús de persones titulars 
d’aquesta targeta. Aquestes places han de tenir unes 
característiques, senyalització i dimensions adequades 
per a la seva funció i poden ser d’ús general o d’ús in-
dividual.

45.3. Les places d’aparcament reservades d’ús indivi-
dual són els espais d’aparcament destinats per a l’ús 
d’una persona determinada titular de targeta d’apar-
cament que reuneix els requisits establerts reglamen-
tàriament.

Article 46. Beneficiaris de la targeta 
d’aparcament

Poden ser beneficiaris d’una targeta d’aparcament les 
persones amb discapacitat que superen el barem de 
mobilitat reduïda establert a l’annex 3 del Reial decret 
1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 
reconeixement, declaració i qualificació del grau de 
discapacitat, o norma que el substitueixi, o que com-
pleixen altres requisits establerts reglamentàriament.

Article 47. Àmbit d’aplicació 

47.1. Els drets que acredita la targeta d’aparcament 
s’han d’aplicar a totes les persones que resideixen o 
circulen pel territori de Catalunya titulars de targe-
tes d’aparcament que segueixen el model comunitari 
europeu uniforme establert segons la Recomanació 
98/376/CE.

47.2. Les persones titulars d’una targeta d’aparcament 
expedida a Catalunya podran gaudir de les facilitats 
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d’estacionament en altres comunitats autònomes, es-
tats o regions de la Unió Europea, segons la normativa 
vigent.

Article 48. Competències de les administracions 
públiques

48.1. El departament competent en matèria de promo-
ció de l’accessibilitat de l’Administració de la Genera-
litat ha d’establir les modalitats de targetes d’aparca-
ment, regular-ne la utilització i establir condicions de 
concessió de les places d’aparcament reservades d’ús 
individual en tot el territori de Catalunya.

48.2. L’Administració local ha de concedir la targeta 
d’aparcament a les persones amb discapacitat que la 
sol·licitin i puguin ser beneficiàries d’acord amb l’ar-
ticle 46, perquè puguin utilitzar les places d’aparca-
ment reservades i gaudir dels drets d’aturada i esta-
cionament del vehicle. Així mateix, l’Administració 
local pot establir condicions addicionals en la regu-
lació de les places d’aparcament reservades d’ús in-
dividual.

48.3. L’Administració local ha de vetllar, mitjançant 
les accions de seguiment i vigilància que conside-
ri oportunes, per evitar l’ús indegut de les targetes 
d’aparcament.

Article 49. Registre de les targetes

49.1. Cada ens local que concedeixi i gestioni targetes 
d’aparcament ha de tenir un registre d’aquestes targe-
tes i ha de facilitar al departament competent en ma-
tèria de promoció de l’accessibilitat les dades que li 
siguin requerides per al seguiment i control.

49.2. Les targetes s’han de numerar seguint els criteris 
de codificació que estableixi el departament compe-
tent en matèria de promoció de l’accessibilitat de for-
ma comuna per a tot el territori de Catalunya.

49.3. Les diferents administracions han d’utilitzar els 
mecanismes adients per compartir les dades que si-
guin necessàries per a la seva gestió, garantint la pro-
tecció de les dades de caràcter personal.

Article 50. Ús de la targeta

50.1. La targeta d’aparcament és personal, intransferi-
ble i no es vàlida la seva reproducció.

50.2. Es considera ús indegut de la targeta d’aparca-
ment el fet d’utilitzar una targeta d’aparcament en ab-
sència de la persona titular, utilitzar una targeta repro-
duïda, amb dades manipulades o falsificada.

50.3. L’ús indegut de la targeta pot comportar la ins-
trucció d’un expedient sancionador d’acord amb el 
règim sancionador establert al títol VI d’aquesta llei, 
sens perjudici que pugui ser constitutiu d’altres infrac-
cions de caràcter administratiu o penal.

Títol V. Mesures de foment, gestió i intervenció 
administrativa

Article 51. Ajuts 

51.1. L’Administració de la Generalitat, d’acord amb 
les possibilitats pressupostàries, ha de destinar en cada 
exercici partides finalistes per a actuacions de promo-
ció de l’accessibilitat i de supressió de barreres exis-
tents.

51.2. Poden ser beneficiaris d’aquestes mesures de fo-
ment les persones físiques o jurídiques i els ens locals.

51.3. En el cas de programes específics destinats a fi-
nançar actuacions dels ens locals, podran gaudir-ne 
aquells ens locals que prèviament tinguin aprovat el 
corresponent pla municipal d’accessibilitat, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 42, i tindran prioritat 
en la concessió dels ajuts les actuacions contingudes 
en el pla d’accessibilitat.

51.4. Els departaments de la Generalitat, en l’àmbit de 
les seves competències, han de determinar l’assigna-
ció i la gestió dels recursos a què fa referència aquest 
article.

51.5. Cada departament ha d’incloure a la seva memò-
ria anual les actuacions destinades a aquest concep-
te, les quals s’han de recollir en un informe que s’ha 
de traslladar al departament competent en matèria de 
promoció de l’accessibilitat.

Article 52. Mesures de promoció 

52.1. Les administracions públiques han de promoure 
mesures de suport i establir mesures d’acció positiva a 
favor de les persones amb discapacitat per a l’elimina-
ció de les barreres.

52.2. Les administracions públiques han de facilitar i 
promoure el desenvolupament de sistemes i tecnologi-
es que permetin més accessibilitat, autonomia i segu-
retat, especialment amb relació a l’ús de la via pública.

Article 53. Supressió de barreres existents als 
edificis d’habitatges 

53.1. Les comunitats de propietaris sotmeses al règim 
de propietat horitzontal poden exigir la constitució de 
servituds permanents sobre elements d’ús privatiu di-
ferents de l’habitatge estricte si són indispensables per 
a l’execució dels acords de supressió de barreres arqui-
tectòniques adoptats per la junta i els espais ocupats 
per la servitud no inutilitzen funcionalment les finques 
afectades. En aquest supòsit, la comunitat ha de resca-
balar els danys i el menyscabament que causin en els 
elements privatius o comuns afectats.

53.2. Previ acord i a instància de la comunitat de pro-
pietaris, en el cas que el propietari de l’element priva-
tiu no permeti l’execució de les obres o la constitució 
de la servitud, les administracions públiques poden 
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exercir la potestat expropiadora quan aquesta actuació 
sigui imprescindible perquè l’accés als habitatges des 
de la via pública tingui unes condicions d’accessibili-
tat adequades a les persones que hi resideixen. Quan 
s’apliqui aquesta mesura, la comunitat de propietaris 
serà la beneficiària i haurà d’indemnitzar les persones 
afectades per l’expropiació i costejar les obres. S’han 
d’establir per reglament les condicions per aplicar 
aquest supòsit.

Article 54. Autorització d’obres per a la 
supressió de barreres en edificis existents 

Els elements necessaris per a la instal·lació d’ascensors 
en edificis existents, inclosos vestíbuls, replans i ac-
cessos als habitatges, així com aquells altres que tin-
guin per finalitat la supressió de barreres arquitectò-
niques, no són computables als efectes d’ocupació de 
sòl, volum edificable ni distàncies mínimes a contigus 
en els supòsits i condicions que preveu la legislació ur-
banística.

Article 55. Intervenció administrativa en els 
edificis d’habitatges 

55.1. Sens perjudici de la legislació civil catalana, en 
el cas que els propietaris o titulars d’un dret possesso-
ri sobre l’habitatge, o les persones amb qui conviuen, 
pateixin alguna discapacitat i no obtinguin l’acord de 
la comunitat o l’autorització del propietari per realit-
zar obres d’accessibilitat, poden instar la intervenció 
del departament competent en matèria de promoció 
de l’accessibilitat, per tal que adopti les mesures ne-
cessàries que garanteixin els seus drets, mitjançant el 
procediment i en els termes establerts reglamentària-
ment. En tot cas, el procediment esmentat ha de garan-
tir l’audiència de les persones interessades.

55.2. En el procediment previst en aquest article, l’ad-
ministració actuant ha de tenir en compte la normativa 
vigent sobre accessibilitat i també la proporcionalitat 
entre les obres i la causa que les motiva.

55.3. Per a la realització de les obres previstes a aquest 
article la persona interessada pot sol·licitar els ajuts o 
subvencions disponibles.

55.4. La intervenció administrativa del departament 
competent en matèria d’accessibilitat es durà a terme 
sens perjudici de l’obligatorietat de tramitar les llicèn-
cies i els permisos d’obra que siguin preceptius 

Article 56. Informació i assessorament

El departament competent en matèria de promoció de 
l’accessibilitat ha de facilitar a les persones amb dis-
capacitat, agents socials i altres persones que ho re-
quereixin, l’assessorament i la informació referent a 
l’àmbit de l’accessibilitat i l’adequació dels mitjans de 
suport a les necessitats específiques.

Article 57. Campanyes educatives i formació

57.1. La Generalitat de Catalunya, en el marc de les 
seves competències, ha de realitzar campanyes infor-
matives i educatives orientades a conscienciar de la 
importància d’assolir els objectius d’accessibilitat en 
tots els àmbits, adreçades a la població en general i als 
empresaris, projectistes, dissenyadors i estudiants dels 
ensenyaments universitaris tècnics relacionats amb 
l’accessibilitat en particular.

57.2. Les administracions públiques han de dur a ter-
me les mesures de formació necessàries perquè els 
gestors i tècnics que hi presten servei tinguin els co-
neixements adequats en matèria d’accessibilitat.

Article 58. L’accessibilitat en els plans d’estudi 

La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves 
competències, ha de vetllar perquè els plans d’estudis 
dels diferents ensenyaments universitaris i de forma-
ció professional relacionats amb el territori, l’edifica-
ció, els mitjans de transport, els productes, els serveis 
i la comunicació incorporin els continguts que garan-
teixin el coneixement en l’accessibilitat i el disseny per 
a tothom.

Títol VI. Mesures de control 

Article 59. Control administratiu previ

59.1. La concessió de visats, llicències i autoritzacions 
s’ha de subjectar als preceptes d’aquesta llei i la seva 
normativa de desenvolupament.

59.2. La verificació del compliment dels paràmetres 
d’accessibilitat establerts a la normativa s’efectuarà pel 
mateix procediment i pel mateix òrgan o unitat que 
ha de resoldre els tràmits administratius corresponents 
per concedir visats, autoritzacions o llicències, o per 
aquelles entitats que tinguin atribuïda la gestió.

59.3. Són instruments bàsics del control i han d’exi-
gir el compliment de les normes d’accessibilitat els se-
güents: 

a) Els visats i altres documents d’idoneïtat dels projec-
tes i documentacions tècniques que tinguin per objec-
te comprovar la correcció i integritat formal del seu 
contingut, efectuats pels col·legis professionals compe-
tents, tant si s’efectuen amb caràcter obligatori com si 
tenen caràcter voluntari.

b) Les llicències i autoritzacions atorgades per les ad-
ministracions públiques o per aquells organismes als 
quals s’hagi encomanat la gestió.

c) Els plecs de condicions tècniques dels contractes 
administratius, els quals han de contenir les clàusules 
específiques necessàries per al compliment de les nor-
mes d’accessibilitat.
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d) Els plans de desplaçament d’empresa o plans de 
mobilitat als centres de treball objecte de control per 
part de l’Administració pública.

59.4. En el cas d’activitats sotmeses al règim de comu-
nicació prèvia, els documents que subscriguin els in-
teressats han d’incloure l’acreditació o declaració res-
ponsable del compliment de les condicions establertes 
per la normativa d’accessibilitat vigent.

Article 60. Control administratiu posterior

60.1. Les administracions públiques competents per 
efectuar actuacions de control posterior han de com-
provar el compliment de la normativa d’accessibili-
tat. Així mateix, el departament competent en matè-
ria de promoció de l’accessibilitat també pot efectuar 
actuacions de control posterior en el marc de les seves 
funcions i crear comissions interadministratives per a 
aquesta finalitat.

60.2. En cas de realització d’obres arquitectòniques 
que no s’ajustin al projecte autoritzat i que puguin in-
complir les condicions d’accessibilitat, sens perjudi-
ci de l’aplicació del règim sancionador corresponent, 
s’ha d’instruir el procediment establert per la legisla-
ció vigent perquè la persona interessada adopti les me-
sures necessàries per adequar-les a la normativa d’ac-
cessibilitat.

60.3. Els fets constatats en l’exercici de la funció ins-
pectora tenen valor probatori quan es formalitzin en 
un document públic, en el qual cal fer constar, com a 
mínim, les dades següents: 

a) La data, l’hora i el lloc de les actuacions.

b) La identificació de la persona que actua en funcions 
inspectores.

c) La identificació de l’entitat, el servei o l’edifici ins-
peccionat, el nom de la persona en presència de la qual 
s’efectua la inspecció i la descripció del vincle o la re-
lació que aquesta persona té amb l’objecte de la ins-
pecció.

d) La descripció dels fets i les circumstàncies materi-
als i formals que hi concorren, així com de la infrac-
ció o infraccions que es poden estar cometent, deixant 
constància del precepte que es pot entendre vulnerat 
per cadascuna de les accions o les omissions que es 
constaten durant la inspecció.

Article 61. Denúncies

61.1. Tothom que tingui coneixement de l’existència 
d’alguna infracció de l’ordenament en matèria d’ac-
cessibilitat pot interposar denúncia davant de l’òrgan 
competent.

61.2. Quan el denunciant no pugui determinar l’òrgan 
davant del qual s’ha d’interposar la denúncia, podrà 
presentar-la al departament competent en matèria de 
promoció de l’accessibilitat per a la seva tramitació.

Article 62. Solucions alternatives

Quan circumstàncies específiques no permetin que un 
espai, servei o instal·lació pugui assolir el compliment 
estricte de la normativa vigent sense requerir mitjans 
tècnics i econòmics desproporcionats, les administra-
cions públiques que hagin d’atorgar llicències i auto-
ritzacions de qualsevol tipus poden acceptar solucions 
alternatives. El reglament que desenvolupi aquesta llei 
ha d’establir en quins supòsits i amb quines limitaci-
ons es poden acceptar aquestes solucions alternatives 
i en quins casos és preceptiu un informe favorable del 
departament competent en matèria de promoció de 
l’accessibilitat.

Títol VII. Règim sancionador 

Article 63. Infraccions

63.1. Constitueixen infraccions administratives en ma-
tèria d’accessibilitat les accions i omissions tipificades 
i sancionades per aquesta llei i pel règim sancionador 
bàsic estatal.

63.2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus, segons la naturalesa del deure infringit i 
l’entitat del dret afectat, d’acord amb el que estableix 
aquesta llei.

63.3. Si els fets succeïts constitueixen una infracció 
prevista en una norma sectorial, el règim sancionador 
aplicable és el previst en la norma esmentada.

Article 64. Tipificació de les infraccions

64.1. Tenen la consideració d’infraccions lleus: 

a) L’incompliment de les disposicions que obliguen a 
adoptar normes internes per garantir els drets de les 
persones amb discapacitat en les empreses, els centres 
de treball o les oficines d’atenció al públic.

b) No adoptar les exigències d’accessibilitat i/o els 
ajustos raonables que estableix aquesta llei i les nor-
mes que la desenvolupin, però que no impedeixen la 
utilització de l’espai, l’equipament, l’habitatge, el mitjà 
de transport o el servei per persones amb discapacitat 
de manera segura.

c) L’absència dels mitjans de senyalització necessaris 
per identificar els elements o itineraris accessibles.

d) No disposar dels documents preceptius establerts 
en aquesta llei.

e) La manca de manteniment d’aquells elements ne-
cessaris per garantir les condicions d’accessibilitat 
previstes en aquesta llei i les normes que la desenvolu-
pin, quan no generen situacions de risc o perill.

f) Obstaculitzar l’acció dels serveis d’inspecció o de 
les autoritats competents en actuacions de control o 
dels seus agents.
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g) L’ús indegut d’una targeta d’aparcament per a per-
sones amb discapacitat.

h) L’incompliment dels deures i obligacions formals i 
materials que preveu aquesta llei, sempre que no tin-
gui el caràcter d’infracció greu o molt greu.

64.2. Tenen la consideració d’infraccions greus: 

a) Els actes discriminatoris o omissions que compor-
tin directament o indirectament un tracte menys favo-
rable a la persona amb discapacitat en relació amb una 
altra persona que es trobi en situació anàloga o com-
parable.

b) La imposició, la pressió o l’amenaça a la persona 
amb discapacitat o sobre altres persones físiques o 
jurídiques perquè renunciïn als seus drets, així com 
qualsevol acte de represàlia o venjança per l’exercici 
d’una acció legal en l’àmbit de l’accessibilitat.

c) L’incompliment de les exigències d’accessibilitat i/o 
de les mesures d’ajustos raonables que estableix aques-
ta llei i les normes que la desenvolupin que obstaculit-
zin o limitin l’accés de les persones amb discapacitat 
al territori, a l’edificació, als transports, als productes, 
als serveis i a les comunicacions.

d) La manca de manteniment d’aquells elements ne-
cessaris per garantir les condicions d’accessibilitat 
previstes en aquesta llei i les normes que la desenvolu-
pin, que pugui generar situacions de risc o perill.

e) L’incompliment d’un requeriment administratiu es-
pecífic que formulin els òrgans administratius compe-
tents per al compliment de les exigències d’aquesta llei 
i les normes que la desenvolupin, llevat del que s’esta-
bleix a l’article 72.

f) L’obstrucció o la negativa a facilitar la informació 
sol·licitada per les autoritats competents o pels seus 
agents per al compliment de les funcions d’informa-
ció, vigilància, investigació, inspecció, tramitació i 
execució en els termes previstos en aquesta llei i les 
normes que la desenvolupin.

g) L’incompliment per part de les persones obligades 
en tot allò que es refereix a l’elaboració dels plans es-
pecials d’actuació per a la implantació dels requisits 
d’accessibilitat i la no-discriminació de les persones 
amb discapacitat.

h) L’incompliment, en la proporció mínima requerida, 
de la reserva d’habitatges per a persones amb discapa-
citat prevista al capítol II del títol III.

i) La comissió de la mateixa falta lleu, per tres vegades 
en el termini d’un any, a excepció de les infraccions 
per ús indegut de la targeta d’aparcament per a perso-
nes amb discapacitat.

64.3. Tenen la consideració d’infraccions molt greus: 

a) Tota conducta d’assetjament relacionada amb la dis-
capacitat d’una persona, que tingui com a objectiu o 

conseqüència atemptar contra els seus drets fonamen-
tals, contra la seva dignitat o crear un entorn intimida-
dor, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

b) Qualsevol forma de pressió exercida sobre les auto-
ritats en l’exercici de les potestats administratives que 
s’exerceixin en compliment de les exigències d’aques-
ta llei.

c) L’incompliment reiterat dels requeriments adminis-
tratius específics que formulin els òrgans competents 
per al compliment de les prescripcions d’aquesta llei o 
de la normativa de desenvolupament.

d) Les accions o omissions que, en desatendre les ins-
truccions donades per les administracions públiques, 
generin situacions de riscos o danys per a la integritat 
física, psíquica o per a la salut de les persones amb 
discapacitat.

e) Les conductes qualificades com a greus quan els 
seus autors hagin actuat moguts, a més, per odi o 
menyspreu racial o ètnic, de gènere, orientació sexual, 
edat, discapacitat greu o no-possibilitat de represen-
tar-se a si mateix.

f) L’incompliment de les exigències d’accessibilitat i/o 
de les mesures d’ajustos raonables que estableix aques-
ta llei i les normes que la desenvolupin que impedeixi 
el lliure accés i la utilització segura i sense perill de 
les persones amb discapacitat al territori, a l’edifica-
ció, als transports, als productes, als serveis i a les co-
municacions.

g) L’incompliment per part de les persones obligades 
de les normes legals sobre accessibilitat que impedeixi 
o dificulti greument l’exercici dels drets fonamentals i 
el gaudiment de les llibertats públiques per les perso-
nes amb discapacitat.

h) La comissió de tres faltes greus en el termini d’un 
any.

Article 65. Sancions

Les infraccions són sancionades amb multes que van 
des d’un mínim de 301 euros fins a un màxim de 
300.000 euros, d’acord amb la taula següent: 

a) Infraccions lleus: des d’un mínim de 301 euros fins 
a un màxim de 6.000 euros.

b) Infraccions greus: des d’un mínim de 6.001 euros 
fins a un màxim de 30.000 euros.

c) Infraccions molt greus: des d’un mínim de 30.001 
euros fins a un màxim de 300.000 euros.

Article 66. Criteris de graduació de les 
sancions

66.1. Per concretar les sancions que sigui procedent 
imposar i, si escau, per graduar-ne la quantia, les au-
toritats competents han de mantenir la proporció ade-
quada entre la gravetat del fet constitutiu de la infrac-
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ció i la sanció o les sancions aplicades, considerant 
especialment els criteris següents: 

a) Intencionalitat de la persona infractora.

b) Negligència de la persona infractora.

c) Frau o connivència.

d) Incompliment dels advertiments previs.

e) Xifra de negocis o ingressos de l’empresa o entitat.

f) Nombre de persones afectades.

g) Permanència o transitorietat de les repercussions de 
la infracció.

h) Reincidència, per comissió en el termini d’un any 
de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan 
així hagi estat declarat mitjançant resolució ferma.

i) Alteració social produïda per la realització de con-
ductes discriminatòries i d’encalçament, l’incompli-
ment de les exigències d’accessibilitat i d’eliminació 
d’obstacles i de realitzar ajustos raonables.

j) Benefici econòmic que s’hagués generat per a la per-
sona autora de la infracció.

k) Reconeixement, disculpa o accions reparadores 
efectuades per part del causant.

l) Afectació a persones especialment vulnerables o 
amb risc acusat d’exclusió social, com són les dones 
amb discapacitat, els infants amb discapacitat, les per-
sones amb més necessitats de suport per a l’exercici de 
la seva autonomia o per a la presa lliure de decisions i 
les que pateixen un major risc d’exclusió social per raó 
de la seva discapacitat, així com les persones amb dis-
capacitat que viuen habitualment al medi rural.

66.2. Quan de la comissió d’una infracció se’n derivi 
necessàriament la comissió d’altra o d’altres, s’ha d’im-
posar la sanció corresponent a la infracció més greu.

Article 67. Sancions accessòries

67.1. La comissió de tres infraccions per ús indegut de 
la targeta d’aparcament en un període d’1 any pot com-
portar, addicionalment, la sanció econòmica correspo-
nent, la retirada de la targeta i la suspensió dels seus 
efectes durant un període de 12 a 24 mesos. La duració 
de la retirada s’ha de determinar d’acord amb els crite-
ris de graduació de les sancions establerts a l’article 66.

67.2. Quan les infraccions siguin greus o molt greus, 
els òrgans competents podran proposar, a més de la 
sanció que correspongui, la prohibició de concórrer 
en procediments d’atorgament o de rebre ajuts oficials 
consistents en subvencions o de qualsevol altre ajut en 
el sector de l’activitat de l’àmbit en què es produeix la 
infracció, que siguin promoguts o hagin estat conce-
dits per l’administració sancionadora, per un període 
màxim d’un any, en el cas de les greus, i de dos, en el 
cas de les molt greus.

67.3. Quan les infraccions siguin molt greus, els òr-
gans competents podran proposar, a més de la sanció 
que resulti procedent, la supressió, cancel·lació o sus-
pensió total o parcial d’ajuts oficials concedits per l’ad-
ministració sancionadora, consistents en subvencions 
i qualssevol altres que la persona sancionada tingués 
reconeguts o hagués sol·licitat dins el sector d’activitat 
en l’àmbit del qual es produeixi la infracció.

67.4. La comissió d’una infracció molt greu per les ins-
titucions que presten serveis socials podrà comportar 
addicionalment la inhabilitació per a l’exercici de les 
activitats de prestació de serveis socials, tant per a les 
persones físiques com jurídiques, per un termini mà-
xim de cinc anys.

Article 68. Compliment de les obligacions en 
matèria d’accessibilitat

L’abonament de les sancions imposades d’acord amb 
les prescripcions d’aquesta llei no eximeix les perso-
nes responsables del compliment de totes les exigènci-
es en matèria d’accessibilitat que imposa la normativa. 
La persona, la comunitat, l’entitat o l’empresa sancio-
nades han de presentar a l’organisme competent, si es-
cau, la proposta de restitució que indiqui les dates per 
dur-la a terme. Finalitzat el termini, un cop realitzada 
la inspecció corresponent, es podrà incoar un nou ex-
pedient en cas de persistència de les causes objecte de 
sanció.

Article 69. Subjectes responsables

69.1. Aquesta llei s’aplica als responsables de la infrac-
ció, a les persones físiques o jurídiques, que incorrin 
en les accions o omissions tipificades com a infracci-
ons en la present llei.

69.2. La responsabilitat és solidària quan siguin diver-
ses persones les responsables i no sigui possible deter-
minar el grau de participació de cadascuna d’elles en 
la comissió de la infracció.

69.3. Són responsables subsidiàries o solidàries les 
persones físiques o jurídiques per l’incompliment de 
les obligacions que comportin el deure de prevenir la 
infracció administrativa comesa per altres.

Article 70. Persones interessades

70.1. Les persones amb discapacitat, les seves famílies 
i les organitzacions representatives i associacions en 
les quals s’integren tenen la consideració d’interessa-
des en aquests procediments, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

70.2. Contra l’acord d’arxiu de les actuacions o la reso-
lució desestimatòria, expressa o tàcita de la denúncia 
o posada en coneixement de l’Administració de possi-
bles infraccions previstes en aquesta llei, les organit-
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zacions i associacions esmentades estaran legitimades 
per interposar els recursos o, si escau, les accions que 
considerin procedents com a representants d’interes-
sos socials.

70.3. La legitimació activa atorgada a les organitzaci-
ons i associacions esmentades en cap cas pot suposar 
tracte preferent quan siguin denunciades o se les con-
sideri presumptes infractores per l’administració com-
petent.

Article 71. Procediment sancionador

71.1. Les infraccions i sancions en matèria d’accessibi-
litat es regeixen pel procediment sancionador establert 
a la normativa d’aplicació als àmbits de competència 
de la Generalitat.

71.2. Quan l’òrgan competent, dins el transcurs de la 
fase d’instrucció, consideri que la potestat sanciona-
dora en relació amb la presumpta conducta infractora 
correspongui a una altra administració pública, ha de 
posar aquest fet en coneixement d’aquesta i li ha de 
trametre l’expedient corresponent.

71.3. En la mateixa fase d’instrucció, si s’aprecia la 
presumpta existència d’un possible delicte o falta, cal 
trametre les actuacions al ministeri fiscal i suspendre 
l’expedient fins que l’autoritat judicial prengui la reso-
lució corresponent.

71.4. Abans d’iniciar un procediment sancionador per 
infraccions relatives a l’incompliment de les exigèn-
cies d’accessibilitat i/o de les mesures d’ajustos ra-
onables, així com a la manca de manteniment dels 
elements necessaris per garantir les condicions d’ac-
cessibilitat, l’administració competent pot requerir 
formalment a l’interessat perquè esmeni la irregulari-
tat, atorgant-li un termini a tal efecte. En cas que l’in-
teressat no compleixi amb el requeriment, s’ha d’inco-
ar el procediment sancionador corresponent.

Article 72. Òrgans competents

72.1. Són òrgans competents per a la incoació i resolu-
ció dels expedients sancionadors emparats per aquesta 
llei: 

a) L’alcalde o alcaldessa del municipi on tingui lloc la 
infracció pel que fa a les faltes lleus derivades de l’ús 
indegut d’una targeta d’aparcament.

b) L’alcalde o alcaldessa del municipi que hagi expedit 
la targeta d’aparcament pel que fa a la sanció accessò-
ria establerta a l’article 68.1.

c) La persona titular de la Secretaria General del de-
partament de la Generalitat competent en matèria de 
promoció de l’accessibilitat, pel que fa a les faltes lleus 
no incloses en el punt anterior i a les faltes greus.

d) La persona titular del departament de la Generalitat 
competent en matèria de promoció de l’accessibilitat, 
pel que fa a les faltes molt greus.

e) La imposició de sancions per faltes molt greus d’im-
port superior a 200.000 euros correspon al Govern de 
la Generalitat, mitjançant acord.

72.2. En el cas que els fets puguin ser constitutius 
d’una infracció prevista en una altra norma sectorial, 
els òrgans competents són els previstos en la norma es-
mentada d’acord amb el que es disposa a l’article 63.3.

72.3. La instrucció dels expedients ha de ser realitza-
da pels òrgans que tenen atribuïda aquesta funció en 
les estructures orgàniques de cada departament com-
petent per raó de la matèria o ens local i, si no n’hi ha, 
l’òrgan que designi la persona titular de la Secretaria 
General o l’alcalde o alcaldessa.

72.4. Els òrgans competents per resoldre els procedi-
ments sancionadors també ho són per ordenar en el 
mateix procediment les mesures de restauració de la 
realitat física alterada. Si les mesures de restauració 
s’adopten en procediments separats dels sancionadors, 
els òrgans competents per ordenar-les són el director o 
directora general competent en la matèria.

72.5. Sens perjudici del que disposen els punts anteri-
ors, el departament competent en matèria de promoció 
de l’accessibilitat pot dur a terme les actuacions prèvi-
es a la fase d’instrucció dels expedients sancionadors 
que siguin competència de la Generalitat.

Article 73. Publicitat de les resolucions 
sancionadores

La resolució ferma en via administrativa per faltes 
greus o molt greus podrà fer-se pública si així ho de-
cideix l’autoritat administrativa que l’hagi dictat, per a 
la qual cosa és necessari comptar, amb caràcter previ, 
amb l’oportú informe de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades.

Article 74. Prescripció d’infraccions i sancions

74.1. Les infraccions lleus prescriuen a l’any; les greus, 
als tres anys, i les molt greus, als quatre anys.

74.2. Les sancions imposades per faltes lleus prescri-
uen a l’any; les imposades per faltes greus, als quatre 
anys, i les imposades per faltes molt greus, als cinc 
anys.

Article 75. Deure de col·laboració

Totes les persones físiques i jurídiques tenen el deure 
de facilitar la tasca dels òrgans i autoritats per a l’apli-
cació del que es disposa en aquesta llei, aportant totes 
les dades relacionades amb l’objecte del procediment 
que els siguin sol·licitades per a l’esclariment dels fets. 
També han de facilitar, previ avís, l’accés a les seves 
dependències, llevat que aquestes coincideixin amb el 
seu domicili, cas en què caldrà l’obtenció del consenti-
ment exprés o l’autorització judicial corresponent.
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Article 76. Destinació de les sancions

L’administració pública actuant en matèria sanciona-
dora ha de destinar els ingressos derivats de la impo-
sició de les sancions previstes en aquesta llei a actua-
cions relacionades amb la promoció de l’accessibilitat 
i supressió de barreres existents en l’àmbit de la seva 
competència.

Títol VIII. Consell per a la promoció de 
l’accessibilitat 

Article 77. Definició

El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat és l’òr-
gan col·legiat de participació externa i de consulta en 
matèria d’accessibilitat i es troba adscrit al departa-
ment competent en aquesta matèria.

Article 78. Composició 

78.1. La Presidència del Consell correspon a la per-
sona titular del departament competent en matèria de 
promoció de l’accessibilitat.

78.2. La vicepresidència del Consell correspon al se-
cretari o secretària general del departament compe-
tent en matèria de promoció de l’accessibilitat, o a la 
persona titular de l’òrgan competent en aquesta matè-
ria, amb rang de secretari/ària sectorial o director/a 
general.

78.3. El Consell està integrat per representants de l’Ad-
ministració de la Generalitat, de l’Administració local, 
de les entitats que agrupen els diferents col·lectius de 
persones amb discapacitat i per experts en l’àmbit de 
l’accessibilitat.

Article 79. Funcions 

El Consell té funcions d’assessorament, informació, 
proposta de criteris d’actuació i foment del que s’esta-
bleix en aquesta llei, com també aquelles altres que se 
li atribueixin reglamentàriament.

Article 80. Desplegament reglamentari

Reglamentàriament s’ha de regular la composició, les 
funcions i l’organització del Consell per a la Promo-
ció de l’Accessibilitat, d’acord amb el que s’estableix 
en aquest títol i tenint en compte la normativa sobre 
òrgans col·legiats de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Plans 
d’accessibilitat

1. Les administracions públiques han de revisar els 
seus plans d’accessibilitat per adequar-los al contin-
gut de la present llei en un termini de quatre anys des 

de l’entrada en vigor del reglament que la desenvolupi, 
sense que aquest fet comporti deixar d’executar actu-
acions corresponents als plans vigents. En cas que no 
disposin d’aquest pla, han d’elaborar-lo en un termini 
de tres anys des de l’entrada en vigor del reglament 
que desenvolupi la present llei.

2. Els municipis han d’executar els plans d’accessibili-
tat en els terminis següents, a comptar des de l’entrada 
en vigor del reglament que desenvolupi aquesta llei: 

10 anys, els municipis de més de 50.000 habitants.

15 anys, els municipis que tenen entre 20.000 i 50.000 
habitants.

20 anys, els municipis de menys de 20.000 habitants.

Disposició addicional segona. Incorporació de 
mecanismes en el planejament urbanístic per 
facilitar la instal·lació d’ascensors 

1. El planejament urbanístic general ha d’incorporar 
les determinacions oportunes per possibilitar la instal-
lació d’ascensors segons la legislació sectorial aplica-
ble en edificis preexistents, tenint en compte les condi-
cions que estableix la legislació urbanística.

2. Les revisions de planejament urbanístic general que 
s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de 
la present llei han d’incorporar les determinacions a 
què fa referència l’apartat 1, d’acord amb les caracte-
rístiques de cada municipi.

3. Mentre el planejament urbanístic general no inclo-
gui les determinacions a què fa referència l’apartat 1, 
a l’efecte de donar una resposta àgil i eficaç a les sol-
licituds d’intervenció en edificis preexistents per a la 
instal·lació d’ascensors que no s’ajusti al planejament 
urbanístic aplicable, els ajuntaments han de tramitar 
una modificació puntual del planejament urbanístic 
vigent per incorporar les determinacions esmentades. 
La modificació s’ha de tramitar i aprovar definitiva-
ment en el termini màxim de dos anys des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei o, en el cas que amb anterioritat 
es presenti una sol·licitud d’intervenció, en el termini 
de quatre mesos des de la seva presentació.

Disposició addicional tercera. Atribució de la 
funció inspectora en matèria d’accessibilitat al 
personal de l’òrgan competent en matèria de 
promoció d’accessibilitat i al personal inspector 
de la Generalitat en matèria de serveis socials

1. Les funcions públiques d’inspecció i control amb 
la consideració d’autoritat poden ser atribuidesa les 
persones adscrites a l’òrgan competent en matèria de 
promoció d’accessibilitat, en els termes de l’article 
89 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
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2. Sens perjudici de la previsió anterior, es faculta 
també el personal inspector en matèria de serveis so-
cials, regulat a la Llei 16/1996, de 27 de novembre, re-
guladora de les actuacions inspectores i de control en 
matèria de serveis socials i de modificació del Decret 
legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’apro-
va la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en 
matèria d’assistència i serveis socials, per dur a terme 
les actuacions inspectores i de control de les obligaci-
ons establertes en aquesta llei.

Disposició addicional quarta. Comunicació de 
dades de caràcter personal 

Les administracions públiques i altres organismes 
prestadors de serveis públics han de col·laborar i estan 
obligats a facilitar la informació requerida per l’admi-
nistració competent. Les dades personals necessàries 
que l’administració actuant requereixi per a l’exerci-
ci de les competències que determina aquesta llei es 
poden comunicar sense el consentiment de la persona 
afectada.

Disposició addicional cinquena. Procediments 
sancionadors en matèria de drets i deures de 
les persones usuàries de gossos d’assistència

El règim sancionador previst en el títol VI de la pre-
sent llei no és d’aplicació al règim de drets i deures que 
preveu la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’ac-
cés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos 
d’assistència, que es regeix pel seu propi règim san-
cionador.

Disposició addicional sisena. Infraccions i 
sancions en l’àmbit del treball

Les discriminacions en el treball per raó de discapaci-
tat, així com les infraccions relatives a l’adaptació de 
les condicions de treball per raons de seguretat i salut 
laboral, se sancionaran de conformitat amb el text re-
fós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre soci-
al, aprovada pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost, tant pel que fa als tipus d’infracció com al pro-
cediment aplicable.

Disposició addicional setena. Consell per a la 
Promoció de l’Accessibilitat

1. El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Su-
pressió de Barreres Arquitectòniques regulat al títol V  
de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitec-
tòniques resta substituït pel Consell per a la Promoció 
de l’Accessibilitat establert al títol VIII d’aquesta llei.

2. Fins que no s’aprovi la normativa reglamentària re-
guladora d’aquest consell, aquest es regirà per les dis-
posicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de des-
plegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibili-
tat, en tot allò que no s’oposi o contradigui aquesta llei 

Disposicions transitòries

Disposició transitòria 1a. Normativa vigent

Mentre no s’aprovin les disposicions reglamentàries 
per al desplegament d’aquesta llei, continuen vigents, 
en tot allò que no s’hi oposi, el Decret 135/1995, de 24 
de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supres-
sió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Co-
di d’accessibilitat, i el Decret 97/2002, de 5 de març, 
sobre la targeta d’aparcament per a persones amb dis-
minució i altres mesures adreçades a facilitar el des-
plaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Disposició transitòria 2a. Adaptació al que 
disposa aquesta llei

Els plans, les normes, les ordenances i altres disposi-
cions de les administracions públiques de Catalunya 
quan siguin objecte de revisió, s’han d’adaptar al que 
disposa la present llei i el reglament que la desenvolu-
pi, sens perjudici del seu obligat compliment un cop 
aquests darrers hagin entrat en vigor.

Disposició transitòria 3a. Disposicions relatives 
als espais urbans i a les edificacions 

1. Es consideren espais urbans existents aquells que 
siguin objecte d’urbanització o disposin d’ordenació 
detallada establerta per planejament aprovat definiti-
vament, abans de l’entrada en vigor del decret de des-
plegament a què fa referència la disposició final tercera.

2. Es consideren edificis existents aquells construïts 
amb llicència o autorització sol·licitada abans de l’en-
trada en vigor del decret de desplegament a què fa re-
ferència la disposició final tercera.

Disposicions derogatòries 

Disposició derogatòria 1a

Es deroga la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de pro-
moció de l’accessibilitat i de supressió de barreres ar-
quitectòniques i el Decret legislatiu 6/1994, de 13 de 
juliol, pel qual s’adequa la Llei 20/1991, de 25 de no-
vembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició derogatòria 2a

Resten derogades totes les disposicions de rang nor-
matiu igual o inferior que s’oposin o contradiguin 
aquesta llei.
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Disposicions finals

Disposició final 1a. Modificació de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

1. Es modifica l’article 71 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 71. Règim d’autorització administrativa i co-
municació prèvia

71.1. Les entitats d’iniciativa privada, d’acord amb el 
que s’estableixi per reglament, han de sol·licitar l’auto-
rització o presentar la comunicació prèvia per iniciar, 
modificar o cessar una activitat de serveis socials. En 
tot cas, s’ha de sol·licitar autorització per iniciar, modi-
ficar o cessar en l’activitat dels serveis socials que re-
quereixen un establiment per a la seva prestació.

71.2. L’autorització administrativa dels serveis de ti-
tularitat privada correspon al departament competent 
en matèria de serveis socials, i té com a finalitat ga-
rantir el compliment dels requisits que estableixen la 
normativa de serveis socials i la normativa sectorial 
aplicable.

La comunicació prèvia permet l’inici, la modificació 
o el cessament de la prestació del servei des del mo-
ment de la presentació i faculta el departament compe-
tent en matèria de serveis socials per verificar el com-
pliment dels requisits que estableixen la normativa de 
serveis socials i la normativa sectorial aplicable.

L’autorització administrativa o la comunicació prèvia 
comporten la inscripció d’ofici en el Registre d’Enti-
tats, Serveis i Establiments Socials. S’han d’establir 
per reglament les dades que han de constar en el re-
gistre esmentat amb relació a les entitats i els serveis.

71.3. L’autorització i la comunicació prèvia resten su-
peditades al compliment dels requisits a què fa refe-
rència l’apartat 2, que en tot cas han d’incloure els as-
pectes relatius a: 

a) Les condicions materials, de seguretat i d’equipa-
ment exigibles als serveis en funció de la naturalesa.

b) Les condicions d’edificació, emplaçament i condici-
onament dels serveis i dels establiments.

c) Els requisits quant a la titulació del personal, el 
nombre de treballadors necessaris, que ha de ser sufi-
cient en funció del nombre de persones, les necessitats 
que s’han d’atendre i el grau d’ocupació del servei.

d) La presentació d’una memòria i d’un pla d’actuació 
en què s’especifiqui el règim d’intervenció, la manera 
de desenvolupar els programes d’atenció, i la metodo-
logia i els procediments d’execució.»

2. Es modifica l’article 73 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 73. Revocació i suspensió de l’autorització o 
pèrdua dels drets derivats de la comunicació prèvia.

73.1. L’autorització administrativa o els drets derivats 
de la comunicació prèvia estan subjectes al compli-
ment permanent dels requisits que es van exigir per 
obtenir-la o per poder iniciar, modificar l’activitat o 
cessar-hi.

73.2. L’incompliment dels requisits esmentats pot 
comportar que es revoqui l’autorització administrativa 
o el reconeixement dels drets que es deriva de la co-
municació prèvia, un cop resolt prèviament el procedi-
ment corresponent.

73.3. L’autorització administrativa o el reconeixement 
dels drets que es deriva de la comunicació prèvia es 
poden suspendre com a conseqüència de l’adopció 
d’una mesura cautelar, d’acord amb el règim d’infrac-
cions i sancions que estableix el títol X.

73.4. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter 
essencial, en qualsevol dada o document que es faci 
constar en una comunicació prèvia, comporten, amb 
l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sen-
se efecte el tràmit corresponent i impedeixen la pres-
tació, la modificació o el cessament del servei des del 
moment en què es coneix.

73.5. La resolució administrativa que constata les cir-
cumstàncies a què fa referència l’apartat 4 pot com-
portar també l’inici de les actuacions corresponents i 
l’exigència de les responsabilitats que estableix la le-
gislació vigent.»

3. Es modifica l’article 74 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 74. Delegació de la competència per atorgar 
les autoritzacions administratives i tramitar la comu-
nicació prèvia

74.1. La potestat per atorgar les autoritzacions admi-
nistratives i tramitar la comunicació prèvia a les en-
titats d’iniciativa privada es pot delegar als ens locals 
supramunicipals i als municipis de més de vint mil ha-
bitants, d’acord amb el que estableix la legislació mu-
nicipal i de règim local.

74.2. L’Administració de la Generalitat, sens perjudici 
de les altres funcions de direcció i control que la legis-
lació municipal i de règim local li reserva, ha d’esta-
blir les directrius i els criteris necessaris per garantir 
que l’exercici de la competència delegada s’adeqüi a 
les condicions necessàries d’objectivitat i d’igualtat.»

4. Es modifica l’article 89 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 89. Activitats sotmeses a control

89.1. La prestació de serveis socials és subjecta a con-
trol administratiu. Els serveis i els establiments han 
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de tenir l’autorització corresponent o haver comunicat 
prèviament l’inici de l’activitat, segons escaigui, per 
complir les seves activitats, d’acord amb el que esta-
bleix aquest article, i necessiten també l’autorització 
o la comunicació prèvia, segons escaigui, per modi-
ficar l’estructura funcional o la capacitat assistencial, 
per canviar d’emplaçament o de titularitat i per cessar 
temporalment o definitiva el funcionament.

89.2. L’autorització de serveis i establiments de titu-
laritat pública requereix l’acord de creació de l’admi-
nistració titular i comporta la inscripció en el Registre 
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.

89.3. L’autorització dels serveis que es prestin en es-
tabliments socials de titularitat privada requereix una 
llicència municipal per a l’inici de l’activitat i compor-
ta la inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Es-
tabliments Socials.

89.4. La comunicació prèvia en els serveis socials 
comporta la inscripció en el Registre d’Entitats, Ser-
veis i Establiments Socials.

89.5. Un cop transcorregut el termini per resoldre el 
procediment d’autorització administrativa de serveis 
socials sense que s’hagi notificat la resolució a la per-
sona interessada, aquesta pot entendre desestimada la 
sol·licitud.»

5. Es modifica l’article 96 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 96. Infraccions lleus

Són infraccions lleus: 

a) No portar el llibre de registre d’usuaris dels serveis 
o no tenir-lo degudament actualitzat d’acord amb els 
requisits que exigeix la normativa reguladora.

b) Modificar o incomplir les condicions que han moti-
vat l’autorització administrativa de funcionament si es 
compleixen les condicions materials o funcionals le-
galment exigibles.

c) Cessar en la prestació del servei, prèviament autorit-
zat, sense autorització administrativa o sense comuni-
car a I’Administració les alternatives ofertes als usua-
ris amb dos mesos d’antelació.

d) Cessar en la prestació del servei sense fer la comu-
nicació prèvia en els termes i amb la documentació es-
tablerts reglamentàriament, en les activitats sotmeses 
al règim de comunicació prèvia.

e) lncomplir l’obligació legalment establerta de forma-
ció del personal necessària per a I’exercici de les fun-
cions de l’entitat.

f) No tenir tauler d’anuncis o publicar-hi informació 
que no s’ajusta al que estableix la normativa o que no 
s’ajusta a la realitat del funcionament del servei o es-
tabliment.

g) Incomplir la normativa reguladora de les condici-
ons materials i funcionals mínimes que han de com-
plir els serveis i els establiments, si l’incompliment no 
vulnera els drets dels usuaris, no posa en perill llur 
salut o seguretat i sempre que aquesta llei no tipifiqui 
expressament aquestes infraccions com a greus o molt 
greus.»

6. Es modifica l’article 97 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 97. Infraccions greus

Són infraccions greus: 

a) No tenir el programa individualitzat d’atenció i 
d’activitats, els protocols d’actuació i els registres pre-
ceptius, o que aquests no s’ajustin a la normativa.

b) No tenir o no aplicar el reglament de règim interior 
en els termes establerts per la normativa de serveis so-
cials, o no tenir subscrit el contracte assistencial amb 
I’usuari o usuària o incomplir-ne els pactes, o que el 
contracte no s’ajusti a la normativa.

e) No mantenir I’establiment o l’equipament en condi-
cions d’higiene, salubritat i confort.

d) No disposar de la programació de dietes supervi-
sada per la persona responsable de l’organització hi-
gienicosanitària, que la programació no estableixi els 
nutrients i el valor calòric necessari total diari, que els 
menús preparats no s’ajustin a la programació o que la 
programació no s’ajusti a les necessitats recollides en 
l’expedient assistencial.

e) Incomplir o modificar el règim de preus en els ter-
mes establerts reglamentàriament.

f) No tenir l’expedient assistencial de cada usuari o 
usuària o altres documents que determina la normati-
va degudament actualitzats i amb el contingut requerit.

g) Incomplir la normativa reguladora de l’accés als 
serveis.

h) Superar el límit d’ocupació d’usuaris en espais d’ús 
comú, activitats i convivència d’acord amb els criteris 
que estableix la normativa reguladora de les condici-
ons materials mínimes dels establiments.

i) No comparèixer a les oficines de l’Administració 
quan els ho demani la Inspecció de Serveis Socials 
amb un requeriment degudament notificat o no apor-
tar la documentació requerida.

j) Vulnerar el dret dels usuaris, o, si escau, de qui en 
tingui la representació legal o la guarda, a ésser infor-
mats dels aspectes assistencials i de salut i a prendre 
part en els òrgans de participació democràtica, quan 
correspongui.

k) Dificultar injustificadament als usuaris el gaudi-
ment dels drets que reconeix aquesta llei, si no són in-
fraccions tipificades com a molt greus i, en particular, 
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els que reconeixen les lletres b, e, h, i, j, k i q de l’apar-
tat 1 i l’apartat 2 de l’article 12.

l) No tenir cura de la roba ni dels estris d’ús personal 
dels usuaris.

m) Iniciar o modificar la prestació del servei sense ha-
ver presentat la preceptiva comunicació prèvia en les 
activitats sotmeses al règim esmentat.»

7. Es modifica l’article 98 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 98. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus: 

a) Deixar els serveis o l’establiment sense el perso-
nal responsable que asseguri que el servei es continua 
prestant correctament, si es comprova que no s’atenen 
les necessitats dels usuaris.

b) Incomplir la normativa reguladora de la qualificació 
i la dedicació del personal, o no garantir l’atenció di-
recta continuada.

c) Superar el límit d’ocupació d’usuaris o de llits en un 
dormitori, instal·lar llits o altres mobles per dormir en 
un espai inadequat per a l’ús de dormitori, o fer nous 
ingressos de persones residents després d’haver estat 
notificada una resolució administrativa de tancament.

d) No tenir l’establiment adequat al grau de discapaci-
tat dels usuaris o obstaculitzar-ne la llibertat de movi-
ments o el contacte amb l’exterior.

e) Exercir qualsevol forma de pressió sobre els usuaris, 
familiars o denunciants amb la finalitat de perjudicar 
l’acció inspectora.

f) Incomplir els requeriments d’esmena o de mesu-
res correctores imposades per l’Administració, si resta 
afectada la seguretat dels usuaris.

g) Prestar els serveis o canviar-ne I’emplaçament sen-
se autorització administrativa, o modificar-ne el con-
tingut amb relació a l’autorització incomplint les con-
dicions materials o funcionals.

h) Ocultar la veritable naturalesa del servei social que 
s’està prestant amb la finalitat d’eludir l’aplicació de la 
normativa corresponent.

i) Incomplir la normativa reguladora de les condicions 
materials i funcionals mínimes que han de complir els 
serveis i els establiments, si l’incompliment posa en 
perill la salut o la seguretat dels usuaris.

j) Tractar els usuaris sense la consideració o el respec-
te deguts a llur dignitat, intimitat o situació psíquica i 
física, o de manera discriminatòria, ja sigui de parau-
la, per acció o per omissió.

k) Imposar als usuaris un horari totalment inadequat 
pel que fa al descans o als àpats d’acord amb els estàn-
dards de vida socialment admesos.

l) Imposar dificultats injustificades als usuaris per al 
gaudiment dels drets que reconeixen les lletres a, d, e, 
f, g, l, m, n i o de l’article 12.1.

m) Incomplir les condicions relatives a la higiene, la 
salut i l’administració correcta dels medicaments i a 
l’accés als recursos sanitaris necessaris.

n) Immobilitzar o restringir la capacitat física o intel-
lectual dels usuaris, per mitjans mecànics o farmaco-
lògics, sense prescripció mèdica que indiqui la durada 
de la contenció, les pautes de mobilització i llur revi-
sió, amb excepció dels supòsits de perill establerts per 
la lletra p de I’article 12.1. Constitueix una infracció 
idèntica el fet de no aplicar aquestes mesures en el cas 
que hagin estat prescrites.

o) Servir aliments en quantitat insuficient que no 
s’adeqüin a la dieta prescrita o que no compleixin les 
condicions higièniques, nutritives i de valor calòric, 
especialment els menjars triturats.

p) Obstaculitzar l’acció inspectora dels serveis im-
pedint l’accés a l’establiment, les dependències i els 
documents o posant-hi traves, i obstaculitzar la co-
municació lliure amb els usuaris, treballadors o res-
ponsables.

q) Falsejar dades a la Inspecció de Serveis Socials.»

8. Es modifica l’article 99.1 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 99. Sancions

1. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una 
amonestació o amb una multa, o ambdues alhora, per 
una quantia equivalent a l’import de l’indicador de 
renda de suficiència corresponent a un període d’entre 
un dia i tres mesos.»

Disposició final 2a. Modificació de la Llei 
19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a 
l’entorn de les persones acompanyades de 
gossos d’assistència

Es modifica l’article 12 c) que queda redactat de la ma-
nera següent: 

«Transports d’ús públic: qualsevol tipus de transport 
col·lectiu públic o d’ús públic, serveis de taxi o simi-
lars en l’àmbit de les competències de les administra-
cions catalanes i que dugui a terme el servei en el ter-
ritori de Catalunya.»

Disposició final 3a. Desenvolupament de les 
condicions d’accessibilitat

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el decret que de-
termini els requisits, paràmetres i criteris per complir 
les condicions d’accessibilitat establertes en aquesta 
llei.
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Disposició final 4a. Desplegament reglamentari 

Es faculta el Govern i el conseller o consellera del de-
partament competent en matèria de promoció de l’ac-
cessibilitat perquè dictin les disposicions necessàries 
per desplegar i executar aquesta llei i perquè adoptin 
les mesures pertinents amb la mateixa finalitat.

Disposició final 5a. Entrada en vigor

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

Antecedents del Projecte de llei

Índex documentació expedient

1. Text del Projecte de Llei d’accessibilitat, aprovat pel 
Govern en la sessió de data 29 de gener de 2013, signat 
per la consellera de Benestar Social i Família.

2. Text del Projecte de Llei d’accessibilitat, aprovat pel 
Govern en la sessió de data 29 de gener de 2013, per a 
publicar al Butlletí Oficial del Parlament.

Documentació

3. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre-
liminar sobre l’oportunitat de tramitar l’Avantprojecte 
de llei d’accessibilitat, aprovat en la sessió de Govern 
de 26 de juliol de 2011.

4. Versió primera del text de l’Avantprojecte de llei 
d’accessibilitat de 26 de març de 2012.

5. Informe d’impacte pressupostari de la Subdirecció 
General de Planificació i Gestió Pressupostària del de-
partament de Benestar Social i Família, de 5 d’abril 
de 2012.

6. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Benestar Social i Família, de 17 
d’abril de 2012.

7. Informe d’impacte organitzatiu de l’Àrea d’Organit-
zació del departament de Benestar Social i Família, de 
20 d’abril de 2012.

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 
3 de maig de 2012

9. Informe jurídic preliminar complementari de l’As-
sessoria Jurídica del Departament de Benestar Social i 
Família, de 7 de maig de 2012.

10. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, versió de 8 de maig de 2012.

11. Memòria general, versió de maig de 2012.

12. Nota d’impacte econòmic del Servei d’Inspecció i 
Registre, en relació amb la disposició addicional 6na., 
de 8 de maig de 2012.

13. Observacions presentades en el tràmit d’audiència 
interdepartamental previ a la sessió del Consell Tècnic 
de 8 de maig de 2012 pels departaments de Territori i 
Sostenibilitat, de Justícia, d’Empresa i Ocupació i per 
la Direcció General de Serveis Consultius i Coordina-
ció Jurídica (DGSCCJ). Valoració observacions de la 
DGSCCJ.

14. Versió del text de l’Avantprojecte de llei d’accessi-
bilitat consolidat al Consell Tècnic Ap.II, de 8 de maig 
de 2012.

15. Informe d’impacte de gènere, de l’Institut Català 
de les Dones, d’1 de juny de 2012.

16. Edicte d’informació pública, publicat al DOGC 
l’11 de juny de 2012 i al·legacions presentades en 
aquest tràmit i prèvies a la sessió del Consell d’Acces-
sibilitat de data 29 de juny de 2012.

17. Petició informe Direcció General de Funció Pública, 
de 15 de juny de 2012. Aquest informe no es va emetre.

18. Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administra-
ció i del Sector Públic de la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública, de 25 de juny de 2012.

19. Acta de la sessió ordinària del Consell per a la pro-
moció de l’accessibilitat i supressió de barreres arqui-
tectòniques, de 29 de juny de 2012 (pendent d’aprova-
ció i signatura en la següent sessió d’aquest Consell).

20. Informe jurídic preliminar actualitzat de l’Assesso-
ria Jurídica del Departament de Benestar Social i Fa-
mília, de 21 de setembre de 2012.

21. Certificat de la secretària del Consell General de 
Serveis Socials, de 25 de setembre de 2012.

22. Observacions presentades amb caràcter previ a la 
sessió del Consell Tècnic de 25 de setembre de 2012 
pels departaments d’Empresa i Ocupació, Justícia i de 
Territori i Sostenibilitat.

23. Versió del text de l’Avantprojecte de llei d’accessi-
bilitat consolidat al Consell Tècnic Ap.III.A, de 25 de 
setembre de 2012

24. Informe econòmic complementari de la Subdirec-
ció General de Planificació i Gestió Pressupostària del 
departament de Benestar Social i Família, d’1 d’octu-
bre de 2012.

25. Certificat de la Comissió de Govern Local de Ca-
talunya, de 16 d’octubre de 2012.

26. Dictamen 20/2012, del Consell de Treball Econò-
mic i Social de Catalunya, de 22 d’octubre de 2012.

27. Memòria general de la disposició final primera de 
l’avantprojecte, emesa pel Servei d’Inspecció i Regis-
tre del departament de Benestar Social i Família, de 
29 d’octubre de 2012.

28. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades, relativa a la disposició final primera, 
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emesa pel Servei d’Inspecció i Registre del departa-
ment de Benestar Social i Família, de 29 d’octubre de 
2012.

29. Memòria de les observacions i al·legacions presen-
tades en els tràmits d’audiència, informació pública i 
informes i valoració de la unitat directiva promotora 
de l’avantprojecte, de 29 d’octubre de 2012.

30. Memòria definitiva d’avaluació d’impacte de les 
mesures proposades, de 18 de desembre de 2012

31. Memòria general definitiva, de 18 de desembre de 
2012.

32. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Benestar Social i Família, de 16 de 
gener de 2013.

33. Justificació retirada expedient entorn Comissió 
Tècnica de la Funció Pública, de 17 de gener de 2013.

34. Actualització de l’Informe de la Direcció General 
de Pressupostos, de 18 de gener de 2013.

35. Observacions presentades en el tràmit d’audiència 
interdepartamental previ a la sessió del Consell Tècnic 
de 22 de gener de 2013 per la Direcció General de Ser-
veis Consultius i Coordinació Jurídica de 18 de gener 
de 2013 i valoració del departament de Benestar Soci-
al i Família, de 22 de gener de 2013.

36. Versió del text de l’Avantprojecte de llei d’accessi-
bilitat consolidat al Consell Tècnic Ap.IV.A, de 22 de 
gener de 2013.

37. Nota de 28 de gener de 2013, que justifica els can-
vis en el text previs a l’aprovació del Govern.

38. Certificació del secretari del Govern relativa a 
l’aprovació de l’Avantprojecte de llei d’accessibilitat i 
autorització per presentar-lo al Parlament, de 29 de ge-
ner de 2013.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 202-00018/10

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups par-
lamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de 
febrer de 2013, a sol·licitud del GP de Convergència i 
Unió, GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, GP 
Socialista i G Mixt, atesa la voluntat concordant de la 
Junta, de conformitat amb els antecedents i amb l’ar-
ticle 117 del Reglament, ha acordat que la Comissió 
d’Afers Institucionals nomeni una ponència, en què 
tinguin representació tots els grups parlamentaris, per 
a redactar una Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries (tram. 202-00018/10).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

N. de la R: La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

Proposició de llei de creació d’impostos am-
bientals
Tram. 202-00019/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei de creació d’impos-
tos ambientals, acompanyada de la documentació se-
güent: 

– La memòria justificativa 

– L’exposició de motius

– El text articulat 
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Memòria justificativa

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és contribuir a 
la protecció del medi ambient mitjançant la creació de 
diversos impostos que gravin l’emissió a l’atmosfera 
de diòxid de carboni, i sobre les emissions contami-
nants de sofre i nitrogen.

Capacitat normativa

Aquesta Proposició de Llei s’emmarca en allò esta-
blert en l’article 46 dels Capítol V sobre principis rec-
tors del Títol I de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
sobre medi ambient, desenvolupament sostenible i 
equilibri territorial, especialment en els seus apartat 
1 i 2, on s’afirma: 

«1. Els poders públics han de vetllar per la protecció 
del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques 
públiques basades en el desenvolupament sostenible i 
la solidaritat col·lectiva i intergeneracional.

2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir es-
pecialment a la reducció de les diferents formes de 
contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mí-
nims de protecció, l’articulació de mesures correcti-
ves de l’impacte ambiental, la utilització racional dels 
recursos naturals, la prevenció i el control de l’erosió 
i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i cli-
màtic, i el respecte als principis de preservació del me-
di, conservació dels recursos naturals, responsabilitat, 
fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns 
i els productes.»

Així mateix l’article 144.1.b de l’EAC contempla la 
competència compartida de la Generalitat en «L’esta-
bliment i la regulació de mesures de sostenibilitat, fis-
calitat i recerca ambientals».

I finalment cal contemplar el que estableix l’article 
203.5 i 203.6 sobre les competències financeres de la 
Generalitat: 

«5. La Generalitat té competència per a establir, mit-
jançant una llei del Parlament, els seus tributs propis, 
sobre els quals té capacitat normativa.

6. L’exercici de la capacitat normativa en l’àmbit tribu-
tari, per part de la Generalitat, es basa en els principis 
d’equitat i d’eficiència. En la seva actuació tributària, 
la Generalitat promou la cohesió i el benestar socials, 
el progrés econòmic i la sostenibilitat mediambien-
tal.»

Necessitat i incidència socials

Els impostos mediambientals que contempla la propo-
sició de llei han de ser una eina més per un desenvo-
lupament més sostenible, contribuir a impulsar un nou 
model energètic, clau per a l’impuls econòmic del nos-
tre país en un context de crisi com l’actual.

Exposició de motius

La protecció del medi ambient i l’impuls d’un model 
de desenvolupament sostenible és un objectiu cada cop 
més urgent i de major importància. És una qüestió de 
responsabilitat cap a les generacions presents i futures 
garantir un entorn natural, si més no, tan ric i saluda-
ble com el que hem gaudit fins avui i evitar traslla-
dar cap al futur l’hipoteca d’un model de creixement 
explotador de recursos naturals i contaminant. Entre 
les mesures possibles i desitjables es troben els instru-
ments econòmics i fiscals que han estat reconeguts per 
institucions i experts com a eines eficaces de política 
ambiental. Malauradament, però, el principi de «qui 
contamina, paga», adoptat per la Unió Europea com 
una de les estratègies fonamentals de la seva política 
ambiental, ha estat molt escadusserament utilitzat en 
la legislació catalana 

No només això, la sostenibilitat mediambiental també 
és un element clau en el progrés social i econòmic de 
tota societat. En particular les energies contaminants i 
basades en recursos naturals finits representen un cost 
econòmic sovint no contemplat (externalitats negati-
ves) que en el cas de Catalunya i Espanya comporten 
una absoluta dependència exterior molt cara i sotmesa a 
grans incerteses i inestabilitat segons la conjuntura po-
lítica. Així mateix les emissions de gasos a l’atmosfera, 
d’una banda les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
i principalment del CO2, amb efectes de caire global, 
i d’una altra la de les emissions d’altres contaminants 
que pel seu efecte propi o dels contaminants secundaris 
que originen, tenen efectes negatius sobre les persones i 
els ecosistemes de caire local o regional.

En el Títol I es proposa un impost sobre les emissi-
ons a l’atmosfera de diòxid de carboni en els proces-
sos productius d’instal·lacions situades a Catalunya, 
a excepció dels sectors sotmesos al règim de comerç 
d’emissions, amb la finalitat d’incentivar conductes 
més respectuoses amb el clima. Aquesta figura fiscal 
introduïda a altres països ha demostrat com una de les 
millors eines per implementar polítiques enfront el 
canvi climàtic.

Finalment el Títol II proposa la tributació sobre les 
emissions de gasos a l’atmosfera, en concret el Ni-
trogen i Sofre. Proposem d’aquests dos contaminants 
donat que existeix consens en el fet que són dos am-
bientalment problemàtics a Catalunya. D’altra banda 
existeixen precedents de tributació en altres autono-
mies, i també són dos dels més freqüentment gravats a 
altres països europeus, tenen límits legals tant d’emis-
sió, com d’immissió, i el seu control directe o aproxi-
mat a través de coeficients d’emissió no presenta grans 
complicacions, i sobretot sembla existir consens en el 
fet que són dos contaminants ambientalment proble-
màtics a Catalunya.

En definitiva, doncs, aquesta Proposició de llei pre-
tén desenvolupar un dels tributs imprescindibles per 
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una veritable fiscalitat ambiental com a eina que ha de 
permetre conjugar un desenvolupament més sostenible 
amb progrés econòmic i social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposició de llei 

Títol I. Creació de l’impost sobre emissions CO2

Article 1. Creació

Es crea l’impost sobre emissió a l’atmosfera de diòxid 
de carboni.

Article 2. Objecte, finalitat i definicions

1. L’impost sobre emissió de diòxid de carboni grava 
les emissions a l’atmosfera de CO2 en els processos 
productius de les instal·lacions situades a Catalunya, 
amb la finalitat d’incentivar conductes més respectu-
oses amb el clima

2. Als efectes d’aquest impost, s’entén per: 

a) Emissió: l’expulsió directa o indirecta de substàn-
cies a l’atmosfera procedents de fonts puntuals d’una 
instal·lació.

b) Instal·lació: qualsevol unitat tècnica fixa on es de-
senvolupin una o més de les activitats industrials enu-
merades en l’annex 1 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, 
de prevenció i control integrats de la contaminació, ai-
xí com qualssevol altres activitats directament relaci-
onades amb aquelles que tinguin relació d’índole tèc-
nica amb les activitats dutes a terme en aquest lloc i 
puguin tenir repercussió sobre les emissions.

Article 3. Fet imposable

Constitueix el fet imposable l’emissió a l’atmosfera 
de diòxid de carboni (CO2), que es realitat des de les 
instal·lacions a que es refereix l’article 2 d’aquesta pro-
posició de llei.

Article 4. Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a l’impost les emissions següents: 

1. Les procedents dels abocadors de tot tipus de resi-
dus a què es refereix l’apartat 5.4 i de les instal·lacions 
destinades a la cria intensiva d’aus de corral i de porcs 
recollides en l’apartat 9.3, tots dos de l’annex 1 de la 
Llei 16/2002.

2. Les de CO2, procedents de la combustió de biomas-
sa, biocarburant o biocombustible, així com les realit-
zades des instal·lacions subjectes al règim del comerç 
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle que 
constitueixin emissions en excés respecte de les assig-
nacions individuals segons la seva normativa regula-

dora, llevat l’excés que suposi incompliment de l’obli-
gació de lliurar drets d’emissió d’acord amb aquesta 
normativa.

Article 5. Subjecte passiu i responsables 
solidaris

1. Són subjectes passius de l’impost les persones físi-
ques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària que realitzin qualse-
vol de les activitats assenyalades en l’article 3 d’aques-
ta proposició de llei

2. Són responsables solidaris del deute tributari de 
l’impost, a més dels que estableix l’article 42 de la Llei 
General Tributària, els propietaris de les instal·lacions 
de les qual es realitzi l’emissió en cas que no coinci-
deixi amb la persona que exploti aquella.

Article 6. Base liquidable

1. Constitueix la base liquidable la quantia de càrrega 
contaminant de les emissions gravades que es realitzin 
des d’una mateixa instal·lació industrial durant el perí-
ode impositiu.

2. La quantia de la càrrega contaminant esmentada al 
subapartat anterior ve determinada per la suma de les 
unitats contaminants de totes les substàncies emeses 
des d’una mateixa instal·lació industrial.

Les unitats contaminants s’obtenen com a resultat de 
dividir la quantitat total de cada substància emesa en 
el període impositiu, expressada en tones/any, entre la 
xifra fixada per a cadascuna d’elles com a valor de re-
ferència.

El valor de referència de CO2 és de 200.000 tones a 
l’any.

El nombre total d’unitats contaminants resultant s’ha 
d’expressar, si s’escau, amb els seus tres primers de-
cimals.

Article 7. Estimació directa de la base 
imposable

1. La determinació de la base imposable es realitzarà 
en règim d’estimació directa en els supòsits en què les 
instal·lacions industrials, en virtut de la normativa vi-
gent, estiguin obligades a incorporar monitors per a la 
mesura en continu de la concentració de les substànci-
es emeses i mesuradors del cabal.

Així mateix, la determinació de la base imposable es 
pot fer en règim d’estimació directa, potestativament 
pels subjectes passius, en els supòsits en que les instal-
lacions industrials, tot i no ser preceptiu, incorporin 
monitors per al mesurament en continu de la concen-
tració de les substàncies emeses i mesuradors del ca-
bal.

No obstant això, la determinació de la quantitat emesa 
de CO2 es realitzarà mitjançant balanç de matèria en 
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funció de les dades de consum i característiques del 
combustible i les matèries primeres.

2. La determinació de la quantitat emesa mitjançant 
els registres en continu del cabal i concentració només 
serà possible quan la captura de les dades vàlids sigui 
superior al setanta-cinc per cent dels corresponents a 
cada trimestre natural.

3. El subjecte passiu podrà determinar la quantitat 
emesa a partir de la relació entre la concentració regis-
trada en continu d’aquesta i la d’una altra substància 
de la qual es conegui la quantitat total emesa, sempre 
que la captura de dades vàlides simultanis de les dues 
substàncies sigui superior al cinquanta per cent dels 
corresponents a cada trimestre natural.

4. Els mesuraments en continu de la concentració de 
les substàncies emeses es realitzaran utilitzant mèto-
des normalitzats o acceptats per l’Administració.

5. La utilització de registres en continu per la deter-
minació de la quantitat emesa només serà possible si, 
com a mínim, el vuitanta per cent de les emissions 
d’aquesta substància estan canalitzades i monitoritza-
des, la qual cosa s’ha de justificar mitjançant certifica-
ció emesa per una entitat col·laboradora del govern de 
la Generalitat, a requeriment de l’Administració.

6. Els procediments per al càlcul de les quantitats 
emeses, tant en cas de l’ocupació de registres en con-
tinu com de balanç de matèria, es desenvoluparan re-
glamentàriament.

Article 8. Estimació objectiva de la base 
imposable

1. En els casos en què no sigui aplicable el règim d’es-
timació directa, el subjecte passiu determinarà la base 
imposable com a suma de les quantitats emeses de les 
substàncies, per aplicació de coeficients específics en 
funció de l’activitat industrial que es desenvolupi en 
cada instal·lació segons la següent equació: 

Ei = B x FEI x (1-Ri / 100)

On: 

– Ei és l’emissió de la substància i en tones.

– B és un paràmetre que defineix el grau d’activitat de 
la instal·lació, que pot ser el consum de combustible, 
de matèries primeres o la quantitat de producte fabri-
cat, en funció del tipus d’activitat.

– Fei és la quantitat de la substància i emesa per cada 
unitat del paràmetre B.

– Ri és l’eficàcia de l’equip de depuració per a aquesta 
substància, en tant per cent. Aquest valor es considera 
igual a zero quan Fei porti implícita l’eficàcia del sis-
tema de depuració.

Aquest últim component haurà de ser certificat per 
una entitat col·laboradora del govern de la Generali-

tat en matèria de protecció ambiental, sota control de 
l’Administració, i tindrà una validesa màxima de qua-
tre anys.

2. Reglamentàriament s’establirà el procediment per 
a l’aplicació del règim d’estimació objectiva en funció 
dels paràmetres referits a l’apartat anterior, i que són 
aplicables atenent la tipologia de les diferents instal-
lacions industrials.

Article 9. Estimació indirecta de la base 
imposable

1. En els casos que estableix l’article 50 de la Llei ge-
neral tributària o norma que el substitueixi, l’Adminis-
tració determinarà la base imposable en règim d’es-
timació indirecta, utilitzant qualsevol dels mitjans 
referits en l’esmentat article.

2. També és aplicable aquest règim d’estimació de la 
base imposable en els supòsits en què les dades captu-
rades pels monitors de mesurament en continu o me-
suradors del cabal no assoleixin els requisits exigits en 
l’article 16 d’aquesta proposició de llei.

Article 10. Base liquidable

Els subjectes passius podran aplicar una reducció so-
bre la base imposable de tres unitats contaminants, en 
concepte de mínim exempt.

Article 11. Quota íntegra

La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base li-
quidable la tarifa progressiva per trams: 

Base liquidable
Euros per 

unitat  
contaminant

Fins a 10 unitats contaminants 5.000

Entre 10.001 i 20 unitats contaminants 8.000

Entre 20.001 i 30 unitats contaminants 10.000

Entre 30.001 i 50 unitats contaminants 12.000

Més de 50 unitats contaminants 14.000

Article 12. Deduccions

1. Els subjectes passius tindran dret a una deducció en 
la quota íntegra per les inversions realitzades en el pe-
ríode impositiu en infraestructures i béns d’equip ori-
entats al control, prevenció i correcció de la contami-
nació atmosfèrica.

Es consideren incloses entre les inversions orientades 
al control, prevenció i correcció de la contaminació 
atmosfèrica les que ocasionin la reducció del consum 
de combustibles o l’ús de combustibles més nets que 

Fascicle segon
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disminueixin les unitats contaminants per volum de 
producte obtingut, així com aquelles que redueixin les 
emissions fugitives.

A aquest efecte, la inversió s’entén realitzada quan els 
elements patrimonials siguin posats en condicions de 
funcionament, i s’ha de mantenir com a mínim els ma-
teixos nivells d’idoneïtat mediambiental, almenys, du-
rant els tres anys següents.

2. La deducció s’aplicarà en els següents percentatges: 

a). El cinc per cent de l’import de la inversió, quan les 
instal·lacions industrials afectades hagin obtingut el 
certificat EMAS o ISO 14000 sobre la gestió ambi-
ental.

b). El quinze per cent de l’import de la inversió, quan 
no s’hagin obtingut els certificats anteriors.

El límit de les deduccions referides a les lletres an-
teriors és del cinquanta per cent de la quota íntegra 
de l’impost. La deducció per inversions que no po-
gués aplicar-se en el període impositiu corresponent 
per excedir aquest límit només podrà ser aplicada en 
els tres períodes impositius següents, amb el límit del 
cinquanta per cent de la quota íntegra de cada període.

En tot cas, serà condició necessària per a l’aplicació de 
la deducció l’obtenció de certificació acreditativa de 
la idoneïtat mediambiental de la inversió expedida pel 
govern de la Generalitat.

3. No és procedent l’aplicació de la deducció prevista 
en aquest article quan les quantitats invertides siguin 
procedents de subvencions o ajudes públiques conce-
dides per a aquestes inversions, ni en el cas que les in-
versions siguin exigibles per assolir els paràmetres de 
qualitat ambiental que resultin d’obligat compliment.

4. Reglamentàriament s’han de fixar els requisits for-
mals i procedimentals per a l’aplicació de les deduc-
cions.

Article 13. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d’aplicar a la quota ín-
tegra les deduccions que estableix l’article anterior. En 
els supòsits en què no siguin aplicables les deduccions, 
la quota líquida serà igual a la quota íntegra.

Article 14. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu coincidirà amb l’any natural.

2. L’impost es meritarà el 31 de desembre de cada any, 
sense perjudici del que estableix l’article 24.

3. El període impositiu és inferior a l’any natural quan 
es cessi en la realització de les activitats que ocasionen 
les emissions en un dia diferent del 31 de desembre i 
aquesta circumstància sigui posada en coneixement de 
l’Administració, produint la meritació de l’impost en la 
data del dit cessament.

Article 15. Declaració-liquidació i quota 
diferencial

1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar 
una declaració anual per cada instal·lació que explo-
tin, dins el termini dels vint dies naturals següents a 
la conclusió del període impositiu, quan la seva base 
imposable sigui igual o superior a una unitat conta-
minant.

Els subjectes passius, en el moment de presentar la se-
va declaració, han de, si s’escau, determinar la quota 
diferencial.

La quota diferencial és el resultat de deduir de la quo-
ta líquida els pagaments fraccionats a compte a què es 
refereix l’article següent que hagin estat realitzats pel 
subjecte passiu.

2. Si la quota diferencial fos positiva es procedirà a 
ingressar el seu import en el termini assenyalat en l’ar-
ticle anterior i en el lloc i forma que establirà el Depar-
tament d’Economia i Coneixement.

3. Si com a resultat de la deducció dels pagaments 
fraccionats a compte s’obté una quota diferencial ne-
gativa, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució 
o bé compensar-la amb els pagaments fraccionats a 
compte dels següents períodes impositius.

En els supòsits en què es demani la devolució el De-
partament d’Economia i Coneixement abonarà les 
quantitats corresponents dins dels sis mesos següents 
a la data de la sol·licitud. Transcorregut aquest termi-
ni sense que s’hagi ordenat el pagament de la devolu-
ció per causa no imputable al contribuent, s’aplica a la 
quantitat pendent de devolució l’interès de demora a 
què es refereix l’article 58.2.c de la Llei general tribu-
tària o norma que el substitueixi des del dia següent al 
del terme d’aquest termini i fins a la data en què s’or-
deni el seu pagament, sense necessitat d’efectuar re-
queriment a aquest efecte.

Article 16. Pagaments fraccionats a compte

1. En els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, 
juliol i octubre, els subjectes passius han d’efectuar un 
pagament fraccionat a compte de la liquidació corres-
ponent al període impositiu que estigui en curs quan la 
seva base liquidable sigui positiva.

2. En el cas d’inici de l’activitat, els pagaments fracci-
onats es realitzaran a partir del trimestre en què s’ini-
ciï l’activitat, en els terminis a què es refereix el l’arti-
cle anterior.

3. L’import de cada pagament fraccionat resultarà 
d’aplicar la tarifa vigent l’any en curs a la base liquida-
ble acumulada des de l’inici de l’any fins a la conclu-
sió de cada trimestre i amb deducció dels pagaments 
fraccionats realitzats durant el període impositiu i, si 
s’escau, de la quota diferencial negativa d’exercicis an-
teriors.
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Article 17. Obligacions formals

1. Els subjectes passius la base imposable sigui igual 
o superior a una unitat contaminant estaran obligats a 
portar un Llibre Registre d’Instal·lacions, que estarà a 
disposició de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya a efectes de la gestió del mateix i com a mitjà 
de control, vigilància i seguiment del compliment de 
la normativa mediambiental.

2. En el Llibre Registre d’Instal·lacions s’han de con-
signar, quan escaigui, els següents dades: 

a) Volum i tipologia del combustible i matèries prime-
res consumides

b) Composició química bàsica del combustible consumit.

c) Data d’adquisició del combustible i matèries prime-
res consumits.

d) Subministrador del combustible i matèries primeres.

e) Facturació que el subministrador li hagi realitzat

f) Càlcul de les emissions de CO2 realitzat en compli-
ment del que disposa aquesta Llei

g) Dades de concentració resultants dels mesuradors 
del cabal emès.

h) Qualsevol altre que s’estableixi mitjançant Ordre 
del govern de la Generalitat.

Títol II. Creació de L’impost sobre Emissions 
Contaminants de Sofre i Nitrogen

Article 18. Creació

Es crea l’impost sobre emissions contaminats de ni-
trogen i sofre

Article 19. Naturalesa, objecte i àmbit 
d’aplicació

L’impost sobre emissions de nitrogen i sofre grava les 
emissions a l’atmosfera de diòxid de sofre, diòxid de 
nitrogen o qualsevol altre compost oxigenat del sofre 
o nitrogen, amb la finalitat d’incentivar conductes més 
respectuoses amb l’atmosfera i aconseguir una millor 
qualitat de l’aire.

Article 20. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la contami-
nació i els riscos que en el medi ambient són ocasio-
nats per la realització en el territori de Catalunya les 
instal·lacions emeten a l’atmosfera diòxid de sofre, diò-
xid de nitrogen o qualsevol altre compost oxigenat del 
sofre o del nitrogen.

2. Els conceptes i termes amb substantivitat pròpia 
que apareixen en la Llei, excepte els definits en la ma-
teixa, tindran el contingut que els atorgui la norma-
tiva mediambiental, sobre contaminació atmosfèrica, 

residus o energia, ja provingui de la Unió Europea, de 
l’Estat o de la pròpia comunitat autònoma.

Article 21. Subjectes passius i responsables 
solidaris

1. Són subjectes passius de l’impost les persones físi-
ques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’ar-
ticle 35.4 de la Llei general tributària que realitzin 
qualsevol de les activitats assenyalades en l’article 29 
d’aquesta proposició de llei

2. Són responsables solidaris del deute tributari de 
l’impost, a més dels que estableix l’article 42 de la Llei 
General Tributària, els propietaris de les instal·lacions 
en què es realitzen les activitats assenyalades en l’arti-
cle 29 d’aquesta proposició de llei.

Article 22. Base liquidable

La base liquidable de l’impost està constituïda per les 
quantitats emeses durant el període impositiu de com-
postos oxigenats del sofre o del nitrogen, expressades 
en tones mètriques equivalents de diòxid de sofre i de 
diòxid de nitrogen, ponderades pels coeficients 1 i 1,5, 
respectivament.

Article 23. Determinació de la base liquidable

1. La base liquidable definida en l’article 31 es deter-
minarà per a cada instal·lació en què es realitzen les 
activitats assenyalades en l’article 29 de la Llei de for-
ma independent.

2. Com a norma general, la base liquidable es determi-
narà pel mètode d’estimació directa. S’aplicarà el mè-
tode d’estimació objectiva en els casos que preveu el 
subapartat 3 de l’article 33 d’aquesta proposició de llei 
El mètode d’estimació objectiva s’aplicarà de confor-
mitat amb el que disposa l’article 53 de la Llei General 
Tributària.

Article 24. Especialitats per a la determinació 
de la base imposable en activitats emissores de 
compostos oxigenats del sofre o del nitrogen

1. La base imposable serà el resultat de sumar les quan-
titats emeses de compostos oxigenats del sofre o del ni-
trogen per tots els focus emissors de la instal·lació en 
el període impositiu, expressades en tones mètriques 
equivalents de diòxid de sofre i de diòxid de nitrogen, 
multiplicades respectivament per els coeficients 1 i 1,5.

2. Serà d’aplicació el mètode d’estimació directa quan 
tots els focus emissors de la instal·lació disposin de sis-
temes de mesura i registre en continu de les esmenta-
des substàncies i aquests sistemes estiguin connectats 
amb els centres de control gestionats per la Generalitat 
de Catalunya.

Quan d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
prevenció i control de la contaminació, la informació a 
subministrar a les autoritats mediambientals no reculli 
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expressament les quantitats assenyalades al paràgraf 
anterior, aquestes s’han de determinar per a cada focus 
emissor a partir dels mesuraments quinzenals realit-
zats en la instal·lació, i seran el resultat de multiplicar 
la concentració horària dels contaminants esmentats 
pel cabal de gasos emesos i pel nombre d’hores reals 
d’activitat en el període de liquidació, considerant que, 
entre dues mesures consecutives, les quantitats emeses 
d’ambdós compostos romanen constants.

En el cas que els senyals subministrats pels analit-
zadors automàtics de mesurament de les emissions, 
transmeses als centres de control gestionats per la Ge-
neralitat de Catalunya, no permetin conèixer l’estat 
operacional de la instal·lació, la base liquidable es con-
sidera igual a la del període de liquidació precedent.

3. En els supòsits no previstos en l’article anterior és 
aplicable el mètode d’estimació objectiva i la base li-
quidable es determinarà a partir de les dades resul-
tants de l’últim mesurament oficial realitzada per un 
organisme de control autoritzat en matèria de medi 
ambient respecte de la data de meritació de l’impost, 
amb independència que aquesta mesura s’hagi realit-
zat en el període impositiu o en exercicis anteriors.

Per calcular les quantitats emeses dels compostos oxi-
genats del sofre o del nitrogen per cada focus emissor 
en el període impositiu es multiplicaran les concentra-
cions horàries dels compostos esmentats, pel cabal de 
gasos emesos i pel nombre d’hores d’activitat que cor-
respongui al període impositiu, .. El resultat s’expres-
sarà en tones mètriques equivalents de diòxid de sofre 
i de diòxid de nitrogen.

En la determinació de la base imposable pel mètode 
d’estimació objectiva es considera sempre que el perío-
de d’activitat de la instal·lació és de vuit mil. hores l’any 
natural. No obstant això, aquesta durada pot ser reduï-
da a quatre mil hores en el cas d’avaries que impliquin 
una suspensió de l’activitat de la instal·lació per un perí-
ode superior a sis mesos continuats, sempre que aquest 
període d’inactivitat ho certifiquin els òrgans compe-
tents en matèria de medi ambient del govern.

Quan per impossibilitat tècnica, el mesurament realit-
zat per l’organisme de control autoritzat no contingués 
les dades d’emissió d’algun focus, la part de la base 
imposable corresponent a la mateixa es determinarà 
d’acord amb la normativa específica sobre prevenció i 
control de la contaminació atmosfèrica.

4. El mètode d’estimació de la base liquidable per a 
cada instal·lació serà el mateix per a tot el període im-
positiu. No obstant això, quan una instal·lació en rè-
gim d’estimació objectiva hagués implantat sistemes 
de mesura i registre en continu abans del 30 de juny, 
podrà passar en el mateix període impositiu al mètode 
d’estimació directa. En aquest cas, la base imposable 
es determinarà en el primer semestre pel mètode d’es-
timació objectiva, i en el segon pel d’estimació directa.

Article 25. Quota íntegra i tipus de gravamen

La quota tributària íntegra serà el resultat de multipli-
car la base imposable pels següents tipus impositius: 

– Si la base imposable és menor o igual a 500 tones 
anuals: el tipus serà de zero euros per tona.

– Si la base imposable està compresa entre 501 i 5.000 
tones anuals: el tipus serà de 41 euros per tona.

– Si la base imposable està compresa entre 5.001 i 
10.000 tones anuals: el tipus serà de 72 euros per tona.

– Si la base imposable està compresa entre 10.001 i 
15.000 tones anuals: el tipus serà de 96 euros per tona.

– Si la base imposable és superior a 15.000 tones anu-
als: el tipus serà de 120 euros per tona.

Article 26. Deduccions de la quota i quota 
líquida

1. En el cas d’activitats emissores de compostos oxige-
nats del sofre o del nitrogen subjectes al mètode d’esti-
mació directa s’ha d’aplicar una deducció del set per cent 
de la quota íntegra, sempre que el rendiment dels analit-
zadors automàtics, excloent els seus períodes de calibrat-
ge o manteniment, sigui igual o superior al 90%.

2. En el cas d’instal·lacions que dins d’un mateix perí-
ode impositiu passin del mètode d’estimació objectiva 
al d’estimació directa de la base imposable en les con-
dicions assenyalades en el subapartat 4 de l’article 33 i 
sempre que el rendiment dels analitzadors automàtics 
sigui igual al que estableix l’article anterior, la deduc-
ció serà del quatre per cent de la quota íntegra.

3. Quan el rendiment dels analitzadors automàtics si-
gui inferior al 90%, les deduccions que preveuen els 
apartats 1 i 2 anteriors seran, respectivament, del cinc 
i del dos per cent de la quota íntegra.

4. No hi haurà dret a cap deducció si el rendiment dels 
analitzadors automàtics és inferior al 80%.

5. El rendiment dels analitzadors automàtics s’ob-
tindrà del quocient entre el nombre de dades vàlides 
transmeses als centres de control gestionats pels òr-
gans competents de la Generalitat en matèria de medi 
ambient, i el nombre de dades totals del període, ex-
cloent els corresponents a calibratges i manteniment 
dels equips.

6. La quota líquida serà el resultat de restar de la quota 
íntegra l’import de les deduccions. En els supòsits no 
recollits en els apartats anteriors, la quota íntegra co-
incidirà amb la quota líquida.

Article 27. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu serà l’any natural.

2. El període impositiu serà inferior a l’any natural en 
els supòsits d’inici o cessament de les activitats asse-
nyalades en l’article 28.



4 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 36

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 49

3. El període impositiu coincidirà amb l’any natural en 
els casos de successió en la realització de les activitats 
o de canvi de la denominació del subjecte passiu quan 
no impliquin un cessament de l’activitat en la instal-
lació, sense perjudici del que disposen els articles 40 i 
42 de la Llei General Tributària.

4. En el cas d’activitats emissores de compostos oxi-
genats del sofre o del nitrogen pel mètode d’estimació, 
quan el període impositiu sigui inferior a l’any natural, 
la quota tributària, determinada d’acord amb el que es-
tableix aquesta Llei, es prorratejarà en funció dels me-
sos sencers de durada del període impositiu.

5. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 28. Liquidació i pagament de l’impost

1. Els subjectes passius, per cada una de les instal-
lacions en les que realitzen les activitats gravades, es-
taran obligats a declarar i autoliquidar l’impost i a in-
gressar l’import de la corresponent deute tributari en 
el mes de gener de cada any natural i, en el cas de ces-
sament de l’activitat, en el termini d’un mes des de la 
data en que aquest cessament es produeixi.

Els subjectes passius no estan obligats a presentar 
les autoliquidacions indicades en el paràgraf anterior 
quan la base imposable de la instal·lació en el període 
impositiu sigui menor o igual a 500 tones.

2. Durant el període impositiu els subjectes passius 
hauran de presentar i ingressar autoliquidacions par-
cials, en concepte de pagaments a compte, referits a 
trimestres naturals, en els primers vint dies naturals 
dels mesos d’abril, juliol i octubre de cada any natural.

L’import dels pagaments a compte s’estableix al valor 
de les magnituds determinants de la base imposable a 
la data de la seva liquidació. En els casos d’activitats 
emissores de compostos oxigenats del sofre o del ni-
trogen i d’emmagatzematge de residus radioactius el 
seu import serà la quarta part de la quota líquida anual 
que resultaria atenent al valor de les referides magni-
tuds a la data indicada.

En el cas d’activitats emissores de compostos oxigenats 
del sofre o del nitrogen, els subjectes passius no estan 
obligats a presentar autoliquidacions parcials quan la 
base imposable de la instal·lació en el període impositiu 
precedent hagués estat menor o igual a 500 tones.

3. No hauran de presentar autoliquidacions els subjec-
tes passius per activitats exemptes de l’impost.

Article 29. Devolucions de l’impost

Quan la quota diferencial resultant de l’autoliquidació 
que preveu el subapartat 1 de l’article anterior és nega-
tiva, per ser la quota líquida inferior als pagaments a 
compte efectuats, s’abonaran les quantitats correspo-
nents en la forma i terminis establerts en el article 31 
de la Llei General Tributària.

Article 30. Gestió, recaptació i inspecció de 
l’impost

1. La gestió, recaptació i inspecció de l’impost seran 
competència del Departament d’Economia i Coneixe-
ment.

2. En particular i per a la seva comprovació en el cas 
d’activitats emissores de compostos oxigenats del so-
fre o del nitrogen, els òrgans de la Generalitat com-
petents en matèria de qualitat i avaluació ambiental 
d’elaborar, per a cada instal·lació i període impositiu, 
un certificat que contindrà necessàriament les emis-
sions de compostos oxigenats del sofre i del nitrogen 
que hagin estat superiors a 400 tones mètriques, esti-
mades d’acord amb el que disposen els articles 31 a 33, 
i la indicació de la persona o entitat l’activitat les hagi 
generat.

3. Quan es tracti d’instal·lacions sotmeses al mètode 
d’estimació directa de la base imposable, el certificat 
haurà de recollir també el rendiment dels analitzadors 
automàtics de mesurament de les emissions a l’efecte 
de l’aplicació de les deduccions que preveu l’article 35, 
així com, quan escaigui, els terminis de suspensió de 
l’activitat en la instal·lació a què es refereix el quart pa-
ràgraf de el subapartat tercer de l’article 29.

4. Així mateix, els òrgans competents de la Generalitat 
podran realitzar les inspeccions que s’estimin necessà-
ries directament o a través dels organismes de control 
autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica.

Article 31. Infraccions i sancions

Les infraccions tributàries relatives al present impost 
seran qualificades i sancionades de conformitat amb el 
que preveu la Llei General Tributària».

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, per bé que s’aplica, als fets imposables meritats a 
partir de l’1 de gener de 2014.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00020/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 100.b del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposició de llei següent: 

Proposició de Llei d’ICV-EUiA de reforma de 
l’impost de successions i donacions

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és recuperar una 
tributació justa de l’Impost de Successions i Donacions.

Normativa afectada

Llei 29/1987, de 18 desembre, de l’Impost sobre Suc-
cessions i Donacions.

Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost de 
successions i donacions.

Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost de suc-
cessions i donacions.

Capacitat normativa

Aquesta Proposició de Llei s’emmarca en allò esta-
blert en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Im-
post sobre Successions i Donacions i la Llei orgànica 
3/2009, de 18 de desembre, de modificació de la Llei 
orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de 
les comunitats autònomes que reconeix les competèn-
cies normatives de la Generalitat respecte les reduc-
cions de la base imposable, la tarifa, la fixació de la 
quantia i els coeficients del patrimoni preexistent, les 
deduccions, les bonificacions, així com la regulació de 
la gestió de l’Impost de Successions i Donacions.

De la mateixa manera, la Disposició Addicional Sete-
na de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com la 
Llei 16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tri-
buts de l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya 
i de fixació de l’abast i les condicions de la cessió, esta-
bleixen que l’Impost de Successions i Donacions és un 

tribut amb rendiment íntegrament cedit a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya.

Necessitat i incidència social

En un moment d’increment de les desigualtats socials 
i de dificultats financeres per part de la Generalitat cal 
ampliar els ingressos per tal de no fer recaure tot el 
pes de l’ajust que exigeix la crisi sobre els serveis bà-
sics de benestar de la ciutadania. En particular l’Im-
post de Successions i Donacions suposa una oportuni-
tat d’augmentar ingressos sobre una figura impositiva 
de caràcter redistributiu, que gestiona i recapta ínte-
grament la Generalitat, i que contribueix a reduir les 
desigualtats socials estructurals.

Exposició de motius

I

L’impost sobre successions i donacions és un tribut 
estatal directe de caràcter personal que grava l’incre-
ment de patrimoni de les persones físiques derivat de 
la recepció d’una herència, de l’acceptació d’una dona-
ció o de la percepció d’una quantitat provinent d’una 
assegurança de vida.

Als darrers anys l’impost ha estat sotmès a contínues 
reformes. Les més destacades van ser la redacció de 
la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions, on es va produir un 
important increment per les reduccions per parentiu, 
reduint substancialment els ingressos provinents de 
l’impost, però garantint la recaptació dels contribuents 
de majors ingressos.

Sense que la citada llei arribés a desplegar-se íntegra-
ment, es va produir una nova reforma mitjançant la 
Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010. Aquesta reforma bonifica el 99% de la quota 
tributària per a tots els contribuents dels grups de pa-
rentiu I i II. La reforma ignora així la capacitat tribu-
tària del contribuent i renuncia a garantir la recaptació 
entre aquelles herències més elevades, que, a més, no 
tenen problemes per afrontar el pagament de l’Impost.

Aquesta reforma del 2011 significa renunciar a la ma-
jor part dels ingressos sense introduir cap criteri de 
graduació en funció de la base imposable del subjecte 
passiu. L’actual aplicació de l’impost permet que una 
família amb cònjuge i dos fills pugui rebre sense pagar 
la primera residència, l’empresa familiar i 1,3 milions 
d’euros. Una visió tan esbiaixada sobre el que és, se-
gons el govern, la «classe mitjana» té un extraordina-
ri efecte negatiu a nivell recaptatori: una caiguda del 
75% dels ingressos que genera l’impost.

L’Impost de Successions i Donacions, abans del seu 
progressiu desmantellament, era un dels tributs amb 
major capacitat redistributiva: no carrega sobre les 
rendes de treball, i sí que ho fa en gran proporció so-
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bre les grans fortunes. Aquest impost contribueix a la 
redistribució de la riquesa i a la igualtat d’oportunitats 
entre membres d’una mateixa generació, independent-
ment de la família on han nascut, evitant que una per-
sona pel simple fet d’haver rebut una herència quedi 
exempta de participar de la cultura de l’esforç.

És una proposta que reforça la tributació directa i pro-
gressiva, que és més justa, com alternativa a incremen-
tar els impostos indirectes que paguen per igual tots 
els ciutadans i ciutadanes amb independència del seu 
nivell d’ingressos.

Fins al 2010 el 40% de la recaptació de l’impost de 
successions provenia del tram de renda superior, aquell 
format per les persones que reben més de 400.000 eu-
ros d’herència a part de l’habitatge: és a dir, el 40% 
de la recaptació corresponia a menys del 2% de les li-
quidacions presentades. Més del 80% dels ingressos 
provenia de les declaracions del 15% de persones amb 
majors herències. Les xifres han desmuntat el tòpic 
fals i interessat de que les persones més riques no pa-
gaven l’impost, ja que, entre altres motius, és un tribut 
amb dificultats de la seva deslocalització.

Amb la proposta de reforma d’aquesta llei, no tribu-
taran les petites i mitjanes herències, però permetrà 
recuperar el 78% de la recaptació inicial de l’impost. 
Això suposarà uns ingressos addicionals d’entre 400 i 
500 milions d’euros anuals addicionals, i només afec-
taria al 10% dels contribuents.

Aquesta reforma generarà importants ingressos, que 
es recaptaran i gestionaran íntegrament a Catalunya, 
qüestió especialment rellevant en un marc de reducció 
dràstica dels ingressos per l’aplicació de les polítiques 
d’austeritat així com per les deslleialtats institucionals. 
El marge de maniobra a Catalunya s’ha demostrat molt 
menor que el d’aquells països on des del lideratge pú-
blic estan sortint millor de la crisi, degut a que dispo-
sen d’una major pressió fiscal, especialment sobre les 
rendes més altes i tenen una política més efectiva en la 
lluita contra el frau. És per tant, una proposta per ree-
quilibrar les aportacions i els esforços dels diferents 
sectors socials per fer front a la crisi i a la vegada po-
sar en evidència que hi ha alternatives a les retallades.

A Europa la majoria de països mantenen aquest im-
post o importants impostos sobre el patrimoni d’im-
pacte equivalent en el model tributari al que supo-
sa l’Impost de Successions i Donacions. Països com 
França, Alemanya, el Regne Unit, Noruega, Dinamar-
ca, Holanda o Àustria el mantenen; i el debat polític 
sobre la necessitat de crear aquesta figura impositiva 
és present a països com els Estats Units.

II

La proposta incorpora quatre modificacions fonamen-
tals: canviar les reduccions per parentiu establertes a 
la llei 19/2010 per les reduccions prèvies, eliminar la 
reducció per parentiu addicional introduïda per la llei 

19/2010, eliminar la bonificació del 99% establida per 
la llei 3/2011 i introduir una reducció variable de la 
base imposable per garantir que les herències de fins a 
160.000 euros pels familiars de primer grau no hauran 
de pagar l’impost.

L’apartat primer de l’article únic pretén recuperar les 
reduccions per parentiu anteriors a la reforma del 
2010. Això no suposa un retorn a la situació prèvia, ja 
que amb la present llei l’habitatge habitual, gruix prin-
cipal en la majoria d’herències, segueix sent exempt 
fins als 500.000 euros. Això assegurarà que la classe 
treballadora no es vegi ofegada per un impost sobre 
l’habitatge.

L’apartat segon elimina la reducció per parentiu addi-
cional introduïda per l’article 30 de la Llei 19/2010 i 
introdueix una novetat normativa.

El nou article 30 suposa una reducció variable de 
la base imposable per bases imposables inferiors a 
160.000 euros i per donataris del Grup I i II (fills, còn-
juges, ascendents i descendents). Aquesta reducció de 
la base imposable consisteix en una quantitat varia-
ble l’aplicació de la qual determini una base liquida-
ble d’import zero. Això comporta que només tributari-
en les herències a partir de 160.000 euros. L’habitatge 
habitual seguiria quedant exempt fins a un valor de 
500.000 euros. Les herències de més de 160.000 euros 
corresponents a cònjuges i fills mantindrien les reduc-
cions que ja tenien abans del 2010.

La disposició derogatòria elimina la bonificació del 
99% de la quota tributària introduïda per la llei 3/2011, 
responsable de la insostenible caiguda en la recaptació 
de l’impost.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposició de llei

Article únic. Modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions

Primer. Reduccions per parentiu

L’article 2 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regu-
lació de l’impost sobre successions i donacions queda 
redactat com segueix: 

«Article 2. Reducció per parentiu

1. En les adquisicions per causa de mort, s’aplica la re-
ducció que correspongui d’entre les següents per raó 
del grau del parentiu entre l’adquirent i el causant: 

a) Grup I: adquisicions per descendents i adoptats me-
nors de vint-i-un anys: 18.000 euros, més 12.000 euros 
per cada any de menys de vint-i-un que tingui el cau-
sahavent, fins al límit de 114.000 euros.



4 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 36

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 52

b) Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 
vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 
18.000 euros.

c) Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i ter-
cer grau, ascendents i descendents per afinitat: 9.000 
euros.

d) Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart 
grau, graus més distants i estranys, no s’aplica cap re-
ducció per raó de parentiu.

2. Els imports que estableix l’apartat 1 es redueixen a 
la meitat en el cas que el contribuent opti, en els ter-
mes de l’article 31, per aplicar qualsevol de les reduc-
cions i exempcions següents: 

a) Les reduccions que estableixen les seccions tercera 
a desena, llevat de la reducció per habitatge habitual, 
que estableix la secció sisena, reducció que és aplica-
ble en tots els casos.

b) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei 
de l’Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de 
les explotacions agràries.

c) Qualsevol altra reducció de la base imposable o 
exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti 
i que depengui de la concurrència de determinats re-
quisits el compliment dels quals correspongui exclusi-
vament a la voluntat del contribuent.»

Segon. Implantació d’una Reducció autonòmica 
per cònjuge i parents directes per herències

L’Article 30 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regu-
lació de l’impost sobre successions i donacions queda 
redactat com segueix: 

«Article 30. Règim d’aplicació

Sense perjudici de les reduccions que preveu l’article 2 
de la present llei, s’aplicarà una reducció pròpia per a 
adquisicions per causa de mort, incloses les dels bene-
ficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, sempre que 
concorrin en el subjecte passiu els requisits següents: 

a) Que estigui comprès en els grups I i II que defineix 
l’article 2 de la present llei, o en el supòsit d’assimila-
ció que estableix l’article 59 d’aquesta Llei.

b) Que la seva base imposable no sigui superior a 
160.000 euros.

c) Que el seu patrimoni preexistent estigui comprès en 
el primer tram de l’escala que estableix l’article 22 de 
la Llei 29/1987, de 18 de desembre.

L’import d’aquesta reducció de la base imposable con-
sistirà en una quantitat variable, l’aplicació determini 
una base liquidable d’import zero.

En els supòsits en què escaigui aplicar el tipus mitjà 
efectiu de gravamen, per desmembrament de domini 
o acumulació de donacions a la successió, el límit de 
160.000 euros que preveu el paràgraf b estarà referit 

al valor íntegre dels béns que siguin objecte d’adqui-
sició.»

Disposició derogatòria

1. Es deroga la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modifi-
cació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions.

2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o 
inferior al d’aquesta llei que la contradiguin, s’hi opo-
sin o hi resultin incompatibles.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, per bé que s’aplica, als fets imposables meritats a 
partir de l’1 de gener de 2014

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret legislatiu 3/2008, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-00165/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los ar-
tículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Economía, Finanzas y 
Presupuesto.

Exposición de motivos

La industria agroalimentaria de Cataluña es un sec-
tor económico muy importante en cuanto a volumen 
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de negocio, exportaciones y empleo, y por este moti-
vo debería ser tratado y considerado como un sector 
estratégico esencial en el contexto económico actu-
al. Este sector es uno de los pocos que ha conseguido 
ha sido generar empleo (800 puestos de trabajo entre 
2008 y 2010) y las exportaciones de carnes sin trans-
formar aumentaron un 60% en volumen de negocio 
entre 2007 y 2011.

Desde 2008 las salas de despiece de carne deben ha-
cer frente a una tasa por las inspecciones de veterina-
rios oficiales de la Generalitat de Cataluña. Esta tasa 
grava las cantidades de carne entradas en la sala, y no 
la cantidad de inspecciones que reciben las empresas. 
La recaudación anual de la Generalitat por esta tasa se 
situó entre 1,2 euros y 2 euros por tonelada de carne a 
las salas de despiece desde su entrada en vigor hasta 
2011, dado que en 2012 el Govern de la Generalitat un 
aumento un 52% la tasa, aumento contemplado en la 
ley de medidas fiscales, financieras y administrativas 
para el ejercicio presupuestario de 2012.

Por todos estos motivos, el Grupo parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

1. Modificar el Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de ju-
nio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cata-
luña, a fin de dejar de aplicar la tasa de inspección en 
salas de despiece en vigor, que grava las cantidades de 
carne que entran en una sala, y sustituirla por una tasa a 
aplicar en función del número de las visitas de inspec-
ción de los veterinarios oficiales de la Generalitat.

2. Incluir, en la tramitación de la próxima ley de medi-
das fiscales, administrativas y financieras, una modi-
ficación de la tasa de inspección en mataderos de gran 
capacidad, con el objetivo de que el importe recauda-
do no supere el coste del control oficial en el caso de 
estos establecimientos, conforme a la normativa euro-
pea vigente.

3. Adoptar medidas para agilizar el pago de la tasa 
por emisión de certificados de exportación, de manera 
que los operadores sujetos al pago de la misma puedan 
presentar autoliquidaciones trimestrales, y así recupe-
rar rápidamente el importe a través de sus clientes, cu-
ando los acuerdos comerciales entren ambas partes así 
lo permitan.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el control oficial 
de la cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El sector carni català és un dels sectors que actual-
ment contribueix de manera més estable a l’economia 
catalana, generant i mantenint llocs de treball, produ-
int aliments tant per satisfer les necessitats del mercat 
domèstic com per exportar fora de les nostres fronte-
res, i mantenint viva l’activitat rural. És un sector que 
es troba molt atomitzat i diversificat en un gran nom-
bre d’activitats productives i industrials, repartides 
principalment en petites i mitjanes empreses, que do-
nen feina a milers de famílies.

La indústria càrnia catalana és capdavantera dins de 
l’Espanya en quant a producció i exportació. La indús-
tria de la carn a Catalunya, tot i sobreviure a les cri-
sis alimentàries dels darrers 15 anys i les conseqüents 
adaptacions i transformacions que ha hagut de sofrir, 
la volatilitat dels preus dels cereals i dels carburants, 
i de l’actual crisi econòmica, es troba en una situació 
de fràgil equilibri. El futur més immediat planteja més 
reptes a superar, com és l’increment de les taxes per 
activitats de sacrifici i especejament de carns que es va 
materialitzar per l’exercici 2012, l’adaptació de les ex-
plotacions ramaderes a la nova normativa de benestar 
animal que ha entrat en vigor aquest any 2013 o el nou 
cànon de l’aigua.

A aquesta a situació hem d’afegir la conjuntura econò-
mica i que ha tingut com conseqüència una davallada 
de consum de carns roges a les llars, concretament de 
l’odre del 6,5% pel que fa la carn d’oví, un 2,5% la 
carn de vacum i del 3,75% pel que fa la carn de porcí 
(dades de comparativa 2010/2011 del Panel de Con-
sumo). Tot i aquesta situació, i mentre entre els anys 
2008 i 2010, el conjunt de la indústria catalana perdia 
91.000 llocs de treball, la indústria de la carn en va 
crear 800 en el mateix període. Aquestes dades només 
es poden explicar veient que les exportacions de carns 
fresques d’ungulats domèstics (tant a la resta de la UE 
com a països tercers) han augmentat un 60% (en vo-
lum de negoci) entre 2007 i 2011 (de 800 milions d’eu-
ros a 1.400 milions d’euros).
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Els operadors de la indústria càrnia es troben sovint en 
situacions d’indefensió davant l’administració, especi-
alment davant la falta de claredat de quines competèn-
cies sobre la matèria té el Departament d’Agricultura i 
quines té el Departament de Salut. El sector necessita 
imperiosament que es faci una revisió de les compe-
tències en matèria de seguretat alimentària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Adoptar mesures per tal que el control oficial de tota 
la cadena de producció de carns estigui en mans d’un 
sol ens administratiu, i que aquella autoritat compe-
tent conegui la problemàtica del sector i actuï en con-
seqüència i de manera proporcionada a l’hora de fer 
aplicar la normativa vigent, amb la finalitat de que les 
actuacions d’aquella autoritat competent no vulnerin 
els interessos ni la viabilitat del sector.

2. Adoptar totes les mesures necessàries per tal que, 
en el transcurs de la novena legislatura, totes les com-
petències relatives al control oficial de les carns i pro-
ductes carnis siguin traspassades des del Departament 
de Salut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

3. Potenciar la internacionalització del sector, tant en 
accions de promoció específiques pel sector, com fent 
seguiment i participant de les negociacions d’obertura 
de nous mercats a l’exterior.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les ambulàncies, els vehicles i el perso-
nal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-

lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) es el 
dispositiu pel qual s’estableix un reforç dels recursos 
assistencials habituals en els períodes de més deman-
da d’atenció sanitària, els mesos d’hivern (desembre, 
gener, febrer i març), per atendre les epidèmies de grip 
i a l’estiu les onades de calor, que poden afectar amb 
major intensitat la salut de la població.

Un dels recursos assistencials que es reforça en aquests 
períodes de l’any és el transport sanitari. A la regió sa-
nitària metropolitana s’estableix un reforç de dues am-
bulàncies en servei de 24 hores i 16 ambulàncies en 
servei de 12 hores.

El nombre d’ambulàncies del PIUC i la seva distribu-
ció en el territori està establert en el concurs públic per 
a la contractació dels serveis de transport sanitari ur-
gent a l’àmbit de Catalunya, amb excepció de la ciutat 
de Barcelona, per a l’empresa pública Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, SA.

Darrerament em pogut conèixer com el Servei d’Emer-
gències de Catalunya (SEM) ha canviat les condicions 
establertes en el concurs i ha reduït el nombre d’ambu-
làncies del PIUC, en data 1 de febrer i en data 15 de 
febrer, abans del termini previst a finals de març.

En concret les unitats suprimides han estat les següents: 

En data 1 de febrer.

Lot 10 Vallès Oriental ambulàncies Falck VL: 

Unitat 042 a Mollet del Vallès amb horari de les 10h 
a les 22h.

Unitat 053 a Granollers amb horari de les 8 h a les 8h 
(24h).

Lot 15 Metropolità Nord ambulàncies la Pau: 

Unitat N49 a Badalona amb horari des de les 6h a les 
6h (24h).

Unitat N50 a Badalona amb horari des de les 6h a les 
18h (12h).

En data 15 de febrer: 

Lot 14 Metropolità sud ambulàncies Condal: 

Unitat Z40 Prat de Llobregat amb horari des de les 7h 
a les 19h.

Unitat Z42 Sant Joan Despí amb horari des de les 8h 
a les 20h.

Lot 7 Comarques del Penedès i Garraf: 

Unitat de 24 a Vilafranca del Penedès.

El transport sanitari és un servei fonamental per ga-
rantir l’accessibilitat al sistema sanitari i per donar una 



4 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 36

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 55

resposta eficaç en les situacions d’emergències mèdi-
ques. I un dels serveis més valorats per la ciutadania.

No és possible reduir el servei del transport sanitari i, 
al mateix temps, els horaris d’assistència nocturna de 
moltes centres d’atenció primària, sense que l’accés al 
sistema sanitari per part de la població es vegi greu-
ment afectat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Mantenir la dotació d’ambulàncies, de vehicles i 
personal, prevista en el concurs públic per a la con-
tractació dels serveis de transport sanitari urgent a 
l’àmbit de Catalunya, amb excepció de la ciutat de 
Barcelona, per a l’empresa pública Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, SA.

2. Garantir el manteniment de les dotacions d’ambu-
làncies i del personal sense cap tipus de retallada.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la responsabi-
litat de les empreses de telefonia mòbil en 
l’explotació dels recursos naturals de la Re-
pública Democràtica del Congo
Tram. 250-00168/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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 si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Barcelona és, des de l’any 2011, la seu del Congrés 
Mundial de Telefonia Mòbil - Mobile World Congress 

(MWC) i ho serà fins l’any 2018. El Congrés suposa 
un important impuls econòmic per a la ciutat de Bar-
celona i milers de persones d’arreu del món participen 
d’aquest esdeveniment.

El MWC mostra la importància de les prestacions i in-
novacions dels mòbils. Reuneix milers de companyies 
i empreses internacionals però, també, amaga una al-
tra realitat: la procedència i les condicions en les quals 
les grans companyies de telefonia mòbil aconseguei-
xen la matèria primera per a la fabricació dels seus 
productes alhora que multipliquen els seus beneficis.

Estem parlant, principalment, de la matèria primera: 
el coltan, i de la República Democràtica del Congo 
(RDC), que és on se situa, aproximadament, el 80% 
de les reserves d’aquest mineral. Amb l’organització 
del MWC, Barcelona i Catalunya, han acceptant una 
gran responsabilitat com a ciutat i país, compromesos 
en la defensa dels drets humans i la construcció de la 
pau, tal i com ho demostra la Llei de Foment de la Pau, 
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 
25 de juny de 2003. Una llei que ens compromet a im-
pulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició 
de la guerra i en el compromís d’arribar a acords pací-
fics que solucionin els conflictes, la pràctica de la no-
violència i la promoció dels drets humans, entre d’al-
tres fites.

La Xarxa d’entitats per la RDC (composada per les en-
titats: la Bretxa, Veterinaris Sense Fronteres, l’Escola 
de Cultura de Pau, Farmacèutics Mundi, Justícia i Pau, 
La lliga dels drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels 
Kasando; centres de recerca, persones a títol individu-
al i experts), va presentar el dia 27 de febrer de 2012, 
coincidint amb la 5a edició del Congrés de Telefonia 
Mòbil la Campanya No amb el meu mòbil! 

La Xarxa d’entitats per la RDC denuncia la manca de 
responsabilitat social corporativa i de transparència de 
les empreses transnacionals. Es vol cridar l’atenció dels 
usuaris i usuàries de telefonia mòbil, i de la societat en 
general, de la situació d’injustícia que pateix la pobla-
ció congolesa provocada, en part, per les condicions 
d’explotació i d’espoliació dels recursos naturals de la 
RDC. Es vol, també, posar fi a la manca de transpa-
rència a la cadena de subministrament d’aquest mineral 
que provoca que els consumidors i les consumidores no 
tinguin accés a informació suficient per garantir que no 
estan finançant la continuïtat d’aquesta guerra.

La part més important dels minerals utilitzats per pro-
duir telèfons mòbils prové de les mines situades a l’est 
de la RDC. El món occidental està comprant els ano-
menats minerals del conflicte i per aquest motiu es 
contribueix a finançar una guerra civil que, durant els 
darrers 15 anys, ha costat la vida de més de 5 milions 
de persones i a més 300.000 dones varen ser violades. 
És una evidència que la violència continuarà mentre 
grups armats puguin finançar la seva guerra venent 
minerals.
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No amb el meu mòbil! pretén que les empreses que 
participen al WMC tinguin transparència pel que fa a 
la cadena de subministrament dels recursos naturals, 
i que es comprometin a no utilitzar el coltan explo-
tat il·legalment per a la fabricació dels aparells de te-
lefonia mòbil. Avui, cap de les companyies telefòni-
ques poden assegurar d’on treuen els seus proveïdors 
els minerals, ni que no estan comprant minerals del 
conflicte.

L’organització Enough Project ha iniciat una campanya 
anomenada Raise Hope for Congo mitjançant la qual, a 
més de denunciar la situació que pateix aquest país, ha 
fet una avaluació de les 21 principals empreses d’alta 
tecnologia vinculades al sector de l’electrònica, que són 
Acer, Apple, Canon, Dell, Hewlet Packard, IBM, Intel, 
Ienovo, LG, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Pa-
nasonic, Philips, RIM, Samsung, Sandisk, Sharp, Sony 
Ericsson i Toshiba, per determinar el progrés que fan 
aquestes companyies a l’hora d’aconseguir que la seva 
cadena de subministrament no estigui vinculada al sec-
tor de la mineria que alimenta el conflicte de la RDC i 
fer el procés més transparent.

El Congrés nord-americà i el president dels EUA, Ba-
rack Obama, a iniciativa de diverses organitzacions in-
ternacionals com Global Witness, aprovaren el mes de 
juliol del 2010 una llei per garantir que les empreses 
nord-americanes no utilitzin minerals procedents de la 
zona del conflicte, coneguda com a Dodd-Frank Act 
Conflict Minerals (Section 1502), que estableix que 
les empreses no utilitzaran minerals conflictius pro-
cedents de la RD Congo com: 1) l’estany-cassiterita, 
(2) tàntal-columbita-tantalita (coltan), (3) tungstè-wol-
framita, i (4) l’or, metalls coneguts com «3TG» (Tin, 
Tantalum and Tungsten, and Gold, per la inicial en an-
glès), i que aquestes empreses presentin auditories per 
certificar que respecten la llei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels 
Mòbils (WMC), que se celebra a Barcelona, que inclo-
guin un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabili-
tat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat 
de l’explotació dels recursos naturals a la RDC, la qual 
contribueix a perpetuar la guerra i el finançament dels 
grups armats, i al lucre il·lícit de governs i de les em-
preses involucrades en la cadena de subministrament.

2) Sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona que proposi 
a la Fira de Barcelona que els organitzadors del WMC 
incloguin aquest espai de reflexió i diàleg.

3) Sol·licitar a les empreses que participen al WMC 
més transparència en la cadena de subministrament 

dels recursos naturals, i que es comprometin a no uti-
litzar el coltan explotat il·legalment per a la fabricació 
dels aparells de telefonia mòbil.

4) Sol·licitar a la Fira de Barcelona, com a platafor-
ma de promoció comercial i de projecció internacional 
d’empreses, que participi de la promoció de la defensa 
i la protecció dels drets humans com a requisit neces-
sari per incloure a les seves activitats, d’acord amb la 
Llei de Foment de la Pau.

5) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat i a la UE perquè impulsin legislacions perquè 
no s’utilitzin minerals procedents de la zona del con-
flicte.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 124/IX, sobre la política pública 
de cooperació
Tram. 250-00169/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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 si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
juliol de 2012, va aprovar la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política pública de co-
operació, presentada per la diputada Dolors Camats i 
Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa que deia: 

1. El Parlament de Catalunya, amb relació als deutes 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment (ACCD) amb les organitzacions no governamen-
tals, insta el Govern a: 

a) Aprovar en el termini d’un mes un calendari de pa-
gament d’aquests deutes que prioritzi els pagaments en 
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funció de criteris objectivables i públics, i informar les 
entitats afectades del calendari aprovat i dels criteris 
aplicats.

b) Permetre que les organitzacions no governamentals 
incorporin en les justificacions econòmiques de les ac-
cions portades a terme durant els anys 2011 i 2012 les 
despeses bancàries i de gestió ocasionades per la de-
mora en el pagament de les subvencions atorgades.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que Catalu-
nya no pot renunciar a una política pròpia de coopera-
ció que permeti el treball dels milers d’homes i dones 
a Catalunya que, de manera professional o voluntària, 
per mitjà de tota mena d’organitzacions no governa-
mentals i de projectes, treballen i col·laboren en pro-
jectes de cooperació al desenvolupament, de sensibi-
lització en aquesta matèria, de foment de la pau i de 
defensa dels drets humans. L’existència d’una política 
pública de cooperació, amb l’objectiu de la solidaritat, 
la redistribució de la riquesa i la lluita contra les causes 
de la pobresa, és encara més necessària que mai en un 
moment de crisi econòmica internacional, que afecta 
especialment els ciutadans dels països empobrits.

Malgrat el temps transcorregut, la situació no ha can-
viat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Donar compliment a la Moció 124/IX del Parlament 
de Catalunya sobre Cooperació.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les llistes d’es-
pera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-

tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La zona de Terrassa compta amb dos entitats sanità-
ries de gran importància, el Consorci Sanitari de Ter-
rassa i la Mútua de Terrassa, que gestionen diferents 
equipaments d’atenció primària, hospitalaris i socio-
sanitaris que atenen més de 200.000 persones de dife-
rents poblacions del Vallès Occidental.

Els hospitals de referència de la zona de Terrassa són 
l’Hospital de Terrassa i l’Hospital Universitari Mútua 
de Terrassa. Ambdós centres han patit una important 
reducció de la compra d’activitat per part del Servei 
Català de la Salut, entre 12 i 13 milions d’euros a ca-
dascun, que ha provocat una disminució significativa 
de l’oferta assistencial, amb tancament de quiròfans i 
de plantes senceres.

La conseqüència directa de la reducció del pressupost 
dels esmentats centres hospitalaris ha estat l’increment 
de les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques, 
que a finals de 2011 ascendia fins 5.500 persones. En 
relació a 2010 suposa un increment del 52,8%, supe-
rior en deu punts a la mitjana d’increment de les llis-
tes d’espera en el conjunt de Catalunya. Segons les da-
des de desembre de 2012 la llista d’espera s’ha reduït 
a unes 5.200 persones, una reducció del tot insuficient.

Es tracta d’una situació greu que afecta a la salut i a la 
qualitat de vida de les persones, que han de patir llargs 
períodes d’espera abans de ser intervingudes, sense 
que hi hagi un tems màxim d’espera garantit.

A l’increment de les llistes d’espera s’hi afegeix altres 
retallades que han afectat a la qualitat, a l’equitat i a 
l’accessibilitat del sistema sanitari a Terrassa: l’elimi-
nació de serveis continuats d’urgència als vespre en els 
CAP; la reducció de programes de salut pública, com 
Salut a l’Escola o la reducció de les hores de servei de 
transport sanitari o la no construcció d’equipaments 
compromesos.

Un conjunt de mesures que afecten, especialment, les 
persones més vulnerable, la gent gran o amb més pro-
blemes de salut i que pateixen més dificultats econò-
miques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa la preocupació per l’increment de les llis-
tes d’espera als dos hospitals de referència de la zona 
de Terrassa, l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Uni-
versitari Mútua de Terrassa.
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2. Insta el Govern a impulsar les mesures correctores 
necessàries, amb els recursos econòmics adients, per 
tal de reduir les llistes d’espera a l’Hospital de Terras-
sa i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

3. Insta el Govern a garantir els mecanismes d’infor-
mació i seguiment de l’evolució de les llistes d’espera 
i de la qualitat de l’assistència sanitària al municipi de 
Terrassa.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens 
per a dispersar concentracions
Tram. 250-00171/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’ús de mitjans de dispersió en concentracions i mani-
festacions com les bales de goma o els gasos lacrimò-
gens per part dels cossos de seguretat del nostre país 
ha estat un tema controvertit en els darrers temps. Res-
pecte a l’ús de bales de goma, hi ha un acord del Parla-
ment incomplert pel Govern, de lliurar un estudi abans 
del 31 de desembre passat malgrat que l’anterior Con-
seller d’Interior, Sr. Felip Puig, va declarar que l’estudi 
estava pràcticament acabat i que el deixaria llest perquè 
el Conseller que el substituís el lliurés a la Cambra.

L’ús dels gasos lacrimògens però, és un tema cada cop 
més discutit i és necessari avaluar la seva idoneïtat. 
Les repercussions del seu ús sobre la salut de les per-
sones que reben els seus efectes, manifestants o no, 
mereixen ser estudiades i, en conseqüència, avaluar 
també quins són els mitjans més adequats per assegu-
rar que es pugui exercir el dret de manifestació, la pre-
servació de la seva seguretat així com la dels cossos 
policials i la preservació de l’espai públic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Per tot això, el Parlament de Catalunya acorda: 

1. Demanar al Departament d’Interior un estudi sobre 
l’ús dels gasos lacrimògens per part dels cossos de se-
guretat, els seus efectes sobre la salut dels ciutadans, 
l’adequació i efectivitat dels mateixos en diferents si-
tuacions.

2. Que aquest estudi estigui finalitzat en el termini de 
tres mesos a partir de l’aprovació d’aquest acord.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del GP SOC; Ferran Pedret i 
Santos, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el lliurament al 
Parlament d’un informe relatiu a l’ús de ba-
les de goma
Tram. 250-00172/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’ús de les bales de goma per part dels cossos de segu-
retat del nostre país ha estat un tema controvertit en els 
darrers temps. L’anterior Conseller d’Interior, Sr. Felip 
Puig, va incomplir un acord del Parlament que establia 
que abans d’acabar l’any 2012 lliuraria a la Cambra un 
estudi sobre l’ús de les bales de goma, malgrat que li 
vàrem requerir reiteradament.

De tota manera, en la darrera compareixença de l’an-
terior Conseller d’Interior realitzada a la Diputació 
Permanent d’aquest Parlament, el catorze de desem-
bre passat, va declarar que l’estudi estava pràcticament 
acabat i que el deixaria llest perquè el Conseller que el 
substituís el lliurés a la Cambra.

Les bales de goma continuen essent un tema d’actua-
litat i la sensibilitat social ha augmentat arran dels fets 
ocorreguts en algunes manifestacions com la del 14 de 
novembre a Barcelona, en què una dona va perdre un 
ull, que se suma a altres lesions de la mateixa natura-
lesa en el passat.
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Ha transcorregut un mes d’ençà que l’estudi esmentat 
hauria de ser ja al Parlament i distribuït al conjunt dels 
grups parlamentaris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Demanar al Departament d’Interior l’estudi que so-
bre les bales de goma havia de lliurar el Govern abans 
del 31 de desembre segons acord del Parlament.

2. Que aquest lliurament es faci efectiu a tots els grups 
parlamentaris en el termini màxim de quinze dies.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del GP SOC; Ferran Pedret i 
Santos, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la identificació visible dels membres dels 
cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté 
i Ibarz, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

La visibilitat de l’identificatiu dels membres dels cos-
sos de seguretat és quelcom ja resolt als països més 
avançats, fins i tot en els casos d’ésser necessari l’ús 
de material defensiu antiavalots, ja que el número de la 
targeta d’identificació policial es pot fer visible a l’ar-
milla antibales, al casc, o a d’altres indrets de l’unifor-
me que siguin en tot cas visibles.

Aquest fet no va en detriment de ningú, especialment 
tenint en compte que l’obligació d’exhibir una identifi-
cació visible és ja existent. La seva absència, en canvi, 
és motiu de controvèrsia constant i posa en entredit la 
professionalitat dels professionals d’aquests cossos, a 
més de generar una sensació d’indefensió per part dels 
ciutadans o ciutadanes que creguin que els seus drets 

han estat vulnerats d’alguna manera per l’actuació po-
licial.

En nombroses ocasions el Grup Parlamentari Socialis-
ta s’ha manifestat a favor que siguin visibles aquestes 
identificacions, sobretot quan els membres dels cossos 
policials garanteixen el normal desenvolupament de 
l’exercici del dret a manifestar-se els ciutadans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Demanar al Departament d’Interior l’elaboració de 
la normativa que contempli la implantació de l’iden-
tificatiu visible clarament dels membres dels cossos 
de seguretat, inclosos els membres de la BRIMO i les 
ARRO.

2. La norma que ho reguli haurà de ser promulgada no 
més enllà de tres mesos desprès que aquest acord sigui 
aprovat pel Parlament.

3. La implantació de la mesura no podrà sobrepassar 
l’any 2013.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del GP SOC; Ferran Pedret i 
Santos, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la corrupció 
política
Tram. 250-00174/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 3000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant del Par-
lament.

Exposició de motius

La corrupció política s’ha convertit avui en un obsta-
cle addicional per aconseguir una societat més igua-
litària i justa. També ha esdevingut un greu obstacle 
afegit en la lluita del poble català pel seu alliberament 
nacional.

Es constata que l’abast de la corrupció va molt mes en-
llà que el propi d’una simple situació conjuntural, i fins 
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i tot més enllà d’un sever qüestionament de l’actual de-
mocràcia parlamentaria com a sistema polític. Es fa 
evident que és un dels mecanismes per aconseguir la 
submissió del poder polític envers el món empresarial 
i especulatiu i, per tant, conseqüència directa del sis-
tema econòmic. Un sistema al qual li calen, a més de 
les seves pròpies lleis, mecanismes afegits com aquest 
per tal d’incrementar els seus beneficis fent enormes 
juguesques on les nostres vides, els nostres drets i el 
nostre benestar col·lectiu hi són la moneda de canvi.

La democràcia es col·lapsa sota la pressió dels mer-
cats financers, dels cercles de negocis, de les patronals 
i dels grups de pressió. A les ciutadanes i ciutadans, 
amb les eleccions, ens deixen donar la nostra opinió 
cada quatre anys, i sovint aquesta elecció es conver-
teix en una tria entre els qui ja ens han robat i els que 
potser continuaran fent-ho. Les alternatives reals i les 
expectatives de solució, en aquesta disjuntiva, han es-
devingut molt escasses. Mentrestant els mitjans de co-
municació, controlats en la seva majoria pels grups de 
poder financer, que a més són subvencionats en oca-
sions pels partits que governen, sovint esdevenen un 
factor determinant per decantar la balança a favor dels 
sectors polítics més depredadors, més contraris a la 
preservació dels drets socials i econòmics del conjunt 
de la ciutadania.

Els contractes i convenis que dia a dia celebren les 
empreses amb els diferents nivells de l’Administració 
pública són també un factor greument distorsionador 
de la voluntat democràtica del poble, fins al punt que 
aquesta queda totalment segrestada pels conglomerats 
econòmics i els grups d’interessos, pel mercadeig de 
favors i amiguismes, per les comissions opaques que 
per vies subterrànies i del tot il·legals serveixen per de-
cantar l’adjudicació dels contractes i la distribució del 
diner públic entre aquests grups econòmics. El sobre-
cost per a l’administració, que aquesta dinàmica tèrbo-
la comporta, i que incideix directament en el conjunt 
de la població, ha estat sens dubte un dels factors prin-
cipals de l’empobriment de les classes populars dels 
Països Catalans. Ha estat un fenomen que ha actuat 
subterràniament i ha passat desapercebut en els anys 
de bonança econòmica i de bombolla immobiliària, 
però que avui dia expressa, amb tota la seva cruesa, la 
perversitat que comporta i l’enorme força espoliadora 
que aquesta dinàmica ha provocat.

A tots aquests fenòmens cal afegir-hi també un al-
tre aspecte. La bombolla immobiliària ha propiciat el 
creixement de trames empresarials que s’han dedicat 
amb totes les seves forces a vèncer les resistències que 
obstaculitzaven el seu accés al diner fàcil, mitjançant 
la urbanització de zones agrícoles, de la costa i de pa-
ratges naturals. D’aquesta forma s’ha aconseguit que 
els promotors privats s’apropiessin de la plusvàlua que 
els generava el canvi de qualificació urbanística que 
decidien els polítics. D’aquesta manera, els polítics 
han tingut un enorme poder de decisió sobre aspec-

tes de gran rellevància econòmica. Les pressions que 
aquestes empreses promotores i els seus còmplices 
han exercit, per aquests motius, ha estat tan gran que 
molts càrrecs públics s’han vist afectats i poden haver 
estat influenciats per aquestes raons. De nou, en tots 
aquests casos, la democràcia, els drets de les perso-
nes i la preservació dels espais naturals, alguns d’ells 
d’una enorme vàlua, han estat els grans perdedors. El 
sistema polític i la regulació legal han resultat clamo-
rosament inadequats i del tot inoperants per preveure 
i contrarestar aquesta mena de situacions i comporta-
ments.

En el cas dels Països Catalans, la descoberta successi-
va i continuada de casos gravíssims de corrupció po-
lítica ha posat de manifest també que aquesta mena 
de comportaments s’ha generalitzat entre gran nom-
bre de partits majoritaris, i també entre les persones 
més pròximes al rei d’Espanya. S’ha posat de manifest 
que, al menys en que en diversos casos, els partits de 
govern s’han vist beneficiats, si més no a títol lucratiu, 
del diner negre procedent d’aquesta mena d’operaci-
ons il·legítimes de saqueig del diner públic.

Així mateix, s’ha posat en evidència també l’existèn-
cia de trames corruptes on es troben presumptament 
implicats, de manera transversal, els membres de di-
ferents partits polítics majoritaris. La situació és ai-
xí encara més preocupant, atès que això indica que 
la corrupció no només és un fenomen freqüent entre 
diversos d’aquests partits majoritaris, sinó que a més 
seria un comportament mútuament conegut i tolerat; 
hauria entrat a formar part de les regles no escrites de 
relació entre aquests partits, i ho haurien assumit en 
les seves relacions i capteniment comú, com a com-
portament habitual o fins i tot previsible.

En aquest context, la concessió habitual d’indults a 
persones condemnades per corrupció política, de dife-
rent adscripció partidista, evidencia també l’existència 
d’un altre pacte no escrit entre les cúpules d’aquests 
partits, orientada a proporcionar la impunitat total 
d’aquesta mena de comportaments. Aquesta pràcti-
ca inacceptable es veu potenciada i afavorida per un 
efecte addicional de distracció i oblit per part de l’opi-
nió pública, que és propiciat per la lentitud extrema en 
la investigació judicial d’aquesta mena de comporta-
ments i de fets delictius.

Actualment, ens trobem davant l’evidència d’una pro-
funda alarma i malestar social generades per la repe-
tida descoberta de nous casos de corrupció política, 
i de les seves gravíssimes conseqüències en el nostre 
benestar col·lectiu, i en la retallada dels nostres drets 
socials. La insuficient persecució d’aquesta mena de 
comportaments, les trames i complicitats dels partits 
majoritaris que proporcionen impunitat gairebé total 
a aquests saquejadors de les arques públiques i dels 
recursos naturals i paisatgístics, la burla constant al 
poble que tots aquests comportaments impliquen, ai-
xí com la creixent onada d’indignació col·lectiva que 
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provoquen, ens han portat a una situació de gravetat 
extrema.

No és possible engrescar la població en un projecte 
compartit i il·lusionat d’alliberament si, alhora, no es 
proporciona una confiança i garantia fonamentada en 
el fet que aquesta mena de comportaments seran supe-
rats i deixats enrere definitivament.

És obvi però que res no canviarà si els partits que, per 
la seva posició majoritària, estan més obligats a ga-
rantir la viabilitat en el nostre procés d’alliberament 
nacional, es dediquen a tapar-se mútuament les vergo-
nyes i els escàndols; encara menys, si es manté immu-
table la confiança política en les persones presumpta-
ment responsables d’aquests comportaments, malgrat 
els indicis existents, refugiant-se en l’excusa del dret, 
estrictament processal, a la presumpció d’innocència 
d’aquestes persones.

La presumpció d’innocència no ha de servir en cap cas 
de coartada per emparar la impunitat política, ni per 
defugir el reconeixement de les conseqüències socials, 
psicològiques i ètiques devastadores, que es deriven 
del fet de mantenir en el poder i en els seus càrrecs els 
autors presumptes d’aquesta mena de pràctiques i de 
comportaments.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya, re-
unit en sessió plenària, aprova els següents

Per aquests motius, el Grup Mixt (Candidatura d’Uni-
tat Popular - AE) presenta la següent: 

Proposta de resolució

Primer. Posar fi a la corrupció política en totes les se-
ves formes és d’una prioritat màxima per a aquest Par-
lament. Per aquest motiu, s’iniciaran des d’ara totes 
les actuacions i iniciatives parlamentàries que resultin 
precises per tal de posar fi d’immediat a la situació 
actual, d’impunitat quasi total de les persones, grups i 
partits implicats.

Segon. Tot i respectant el dret processal de presump-
ció d’innocència dels imputats per delictes relacionats 
amb la corrupció política, emplacem tots els partits 
polítics per tal que urgentment es promoguin, interna-
ment, mesures suficients per tal de posar fi a la impu-
nitat i la perpetuació política de persones vinculades 
amb casos de corrupció, incloent-hi la decisió d’apar-
tar aquestes persones de les seves responsabilitats po-
lítiques i dels seus càrrecs públics, si més no provisi-
onalment. Així es garantirà també que quests càrrecs 
públics no puguin ser utilitzats com a eines de poder 
per tal de, des d’una situació privilegiada, dotar-se de 
mitjans extraordinaris que puguin permetre’ls eludir 
les seves responsabilitats.

Tercer. S’insta també tots els partits polítics, en el su-
pòsit que, malgrat l’acord precedent, decidissin man-
tenir la confiança política en aquestes persones im-
putades per delictes de corrupció, es comprometin 

públicament i de manera formal a assumir, com a or-
ganització política, i també com a també com a coa-
lició si fos el cas, totes les responsabilitats econòmi-
ques que es derivin dels fets investigats, en el cas que 
aquestes persones resultin finalment condemnades o 
siguin declarades responsables d’alguna forma de con-
ductes irregulars, de corrupció, o de danys a l’erari pú-
blic a causa de decisions irregulars, fins i tot en l’àmbit 
administratiu o civil.

Quart. S’acorda que el parlament de Catalunya instarà 
el govern espanyol per tal que garanteixi que en cap 
cas, i sota cap circumstància, es concediran indults, 
totals o parcials, a persones que hagin estat condem-
nades per delictes vinculats a la corrupció política.

Cinquè. El Parlament de Catalunya s’emplaça per tal 
de promoure, amb la màxima urgència, una reforma 
legal en profunditat, amb la finalitat de garantir que 
en qualsevol cas, i en qualsevol circumstància, la cor-
recta i eficient administració dels recursos públics serà 
prioritzada; especialment, davant d’actituds o compor-
taments orientats a obtenir benefici privat de les acti-
vitats pròpies de la gestió dels assumptes públics, ja 
sigui mitjançant maquinacions fraudulentes, amiguis-
me, clientelisme, nepotisme o simple negligència, ga-
rantint així una òptima administració de tos els recur-
sos públics, la transparència, la investigació de tots els 
assumptes denunciats i la penalització suficient de tot-
hom qui resulti responsable d’aquestes pràctiques.

Sisè. El Parlament activarà les Comissions d’investi-
gació que calgui –inclosa la reactivació d’aquelles que 
estiguin en suspens– dotant-les de tots els instruments 
necessaris per tal d’aprofundir i arribar fins les últimes 
conseqüències en la determinació de les responsabili-
tats polítiques en tots els casos d’indici de corrupció.

Setè. El Parlament, insta totes les Administracions, 
mentre no hi hagi una nova regulació legal expressa, 
a no formalitzar nous convenis, acords o subvencions 
amb empreses que estiguin implicades en casos de su-
born i d’altres formes de corrupció, o que hagin sub-
vencionat partits polítics en el seu àmbit territorial.

Vuitè. S’insta a estudiar l’aixecament del deure de si-
gil que tenen els interventors de l’Administració de la 
Generalitat, que constitueix un factor encobridor d’ir-
regularitats.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

En aquests moments el CEIP de Gavà Mar, inaugurat 
l’any 2008, té un grup de 6è curs, que constituirà la 
primera promoció que surt de l’escola. El grup de 6è 
només té 16 alumnes, i el de 5è una vintena perquè, 
donat que no hi ha continuïtat en els ensenyaments de 
secundària, algunes famílies prefereixen treure els in-
fants de l’escola abans d’acabar primària i els matricu-
len en altres centres de més recorregut, ja que en tot 
el barri –un nucli de 6.000 habitants separat del nu-
cli principal de Gavà– no hi ha cap altre centre públic 
ni concertat de secundària, ni existeix cap xarxa de 
transport escolar. En canvi, els grups de 4t i 4r estan a 
plena capacitat, hi ha dues línies de 1r i 2n, i fins i tot 
en el cas de P5 i P4 hi ha tres grups. Resulta evident 
doncs que comença a haver una demanda creixent al 
barri pel que fa a ensenyaments secundaris.

Per aquest motiu, i anticipant-se a aquesta problemàtica, 
durant la darrera legislatura, el Parlament de Catalunya 
va acordar, mitjançant resolució 348/IX, de 27 d’octubre 
de 2011, instar el govern de la Generalitat a valorar la 
conveniència d’implantar un Institut-Escola al barri de 
Gavà Mar de Gavà (Baix Llobregat), i a iniciar al més 
aviat possible els tràmits necessaris perquè aquesta im-
plantació es fes efectiva. Així mateix, el 28 d’abril de 
2011, el Ple de l’Ajuntament de Gavà aprovava unàni-
mement la cessió al Departament d’Ensenyament d’una 
parcel·la situada al costat del CEIP Gavà Mar on ubi-
car-hi els equipaments del nou Institut-Escola.

El model d’institut-escola sembla el més adient per do-
nar continuïtat a l’actual CEIP, donat que el barri no té 
prou població per justificar un nou institut de secundà-
ria, i l’existència del CEIP permetria compartir equipa-
ments comuns com ara el pati, espais esportius, sales 
de reunions, d’actes o de professors, menjadors, secre-
taria, i d’altres, de forma que la implantació dels ense-
nyaments de secundària no tindrien uns costos afegits 
gaire elevats, en comparació amb els d’un IES reglat.

Malgrat tot això, ni s’ha efectuat la valoració, ni s’han 
acceptat els terrenys oferts, ni s’ha fet cap tràmit per 
implantar efectivament aquest nou equipament. Per 
aquest motiu, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya presenta la següent: 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Acceptar la parcel·la cedida per l’Ajuntament de Ga-
và per a la construcció d’aquest nou centre escolar.

b) Conveniar amb l’Ajuntament de Gavà, com a prova 
pilot, un model i un pla de gestió mancomunada del 
nou Institut-Escola.

c) Tan aviat estigui enllestit el conveni i el pla de gestió 
mancomunada amb l’Ajuntament, prioritzar la redac-
ció del projecte del nou Institut-Escola.

d) Prioritzar-ne la construcció tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin, i estudiar la 
viabilitat i el cost de dotar-lo d’infraestructures provi-
sionals perquè pugui començar a funcionar mentre no 
es pugui construir.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parlament 
de Catalunya va acordar, mitjançant resolució 130/IX, 
de 9 de juny de 2011, instar el govern de la Generali-
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tat a no tancar l’Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix 
Llobregat), i a mantenir la línia existent més enllà del 
curs 2012-2013.

Arran d’aquesta resolució, aquest centre escolar no va 
tancar, i ha desenvolupat les seves tasques amb nor-
malitat, i existeix una matrícula suficient que en ga-
ranteix la continuïtat els propers anys.

Tot i això, darrerament han tornat a sorgir temors en-
tre la comunitat escolar del centre sobre un possible 
tancament d’aquí a un o dos cursos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a seguir mantenint obert el CEIP l’Escola Jo-
an Salamero, de Gavà (Baix Llobregat), el proper curs 
2013-2014 i més enllà.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la reobertura del 
servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada,, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parlament 
de Catalunya va acordar, mitjançant resolució 511/IX, 
de 22 de març de 2012, instar el govern de la Genera-
litat a reobrir el servei d’atenció continuada del CAP 
Gavà 1.

Malgrat aquesta resolució, la reobertura del servei 
d’urgències continuades no s’ha produït.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a prioritzar la reobertura del servei d’atenció 
continuada del CAP Gavà 1 tan aviat com les disponi-
bilitats pressupostàries ho permetin.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada,, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parlament 
de Catalunya va acordar, mitjançant resolució 104/IX, 
de 26 de maig de 2011, mantenir en la programació 
de nous equipaments sanitaris públics l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans, així com executar aquesta 
actuació amb caràcter prioritari en el termini més breu 
possible, destinant les partides pressupostàries neces-
sàries en els pressupostos de la Generalitat per al 2011.

L’actual hospital és un centre de nivell II, és a dir, un 
hospital d’aguts preparat per a intervencions modera-
dament complexes. El projecte existent preveu refor-
çar aquesta modalitat d’hospitalització de pacients en 
fase aguda de malaltia, amb un centre d’hemodiàlisi, 
una important ampliació en l’oferta de prestacions, i 
fins i tot 18 llits d’UCI previstos. Hi ha la temença que 
es vulgui convertir en un hospital lleuger, és a dir, un 
gran ambulatori que només presti serveis de consultes 
externes, hospital de dia, urgències, realització de pro-
ves complementàries i cirurgia ambulatòria.

Aquesta temença va sorgir en els darrers mesos del 
2012, causant inquietud entre la població atesa per 
aquest equipament, prop de 200.000 habitants, que 
comprèn en primer terme els municipis de Castell-
defels, Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent de 
Llobregat, i els mateixos treballadors del centre, que 
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temen que s’abandoni el projecte d’ampliació de l’Hos-
pital tal com està redactat i aquest es transformi en un 
hospital lleuger.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Mantenir dins de la programació el projecte d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans tal com es va re-
dactar i estava previst l’any 2008, sense cap canvi 
substancial que suposi la transformació del centre en 
un hospital lleuger.

b) Prioritzar la construcció de l’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’atenció primà-
ria a Gavà
Tram. 250-00179/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parlament 
de Catalunya va acordar, mitjançant resolució 406/IX,  
de 15 de desembre de 2011, instar el govern de la Ge-
neralitat a valorar les necessitats dels barris de Gavà 
Mar i Castelldefels Platja, en relació a la possible cre-
ació d’un nou centre d’atenció primària, prenent com a 
referència la conurbació urbana que conformen aquests 
dos sectors de Gavà i Castelldefels (Baix Llobregat).

Així mateix, en el transcurs de la mateixa legislatu-
ra, el Parlament de Catalunya va acordar, mitjançant 
resolució 512/IX, de 22 de març de 2012, instar el go-
vern de la Generalitat a reobrir el dispensari del barri 

de Gavà Mar, que havia estat tancat l’estiu de 2010, 
Reobrir el dispensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llo-
bregat), fins que no es construís el nou centre d’atenció 
primària a què fa referència la Resolució 406/IX, so-
bre la valoració de les necessitats dels barris de Gavà 
Mar i Castelldefels Platja per a la possible creació d’un 
nou centre d’atenció primària.

Igualment, en la mateixa legislatura, el Parlament va 
acordar, mitjançant resolució 729/IX, de 12 de juliol 
de 2012, instar el govern de la Generalitat a completar 
el mapa sanitari de la ciutat de Gavà a partir de la po-
sada en marxa del projecte d’establiment d’un servei 
radiològic en aquest municipi.

Finalment, el 7 d’abril de 2010 el consell de direcció 
del CatSalut va aprovar acceptar la cessió del domini 
d’una finca de 5.295 m2 de superfície situada al sector 
del Pla Parcial Pla de Ponent de Gavà, per edificar-hi 
el Centre d’Atenció Primària Gavà-3. Aquesta accepta-
ció es va formalitzar mitjançant document administra-
tiu el 5 d’abril de 2011.

Cal tenir en compte, però, que el sector del Pla Par-
cial del Pla de Ponent és un sector de nova urbanitza-
ció, amb el planejament aprovat definitivament el 25 
de maig de 2006, però que encara no té ni un sol veí. 
Per contra, al sector de Gavà Mar, i al veí sector de 
Castelldefels-Platja, hi ha una població en augment els 
darrers anys, les necessitats sanitàries de la qual no te-
nen cobertura de proximitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

a) Modificar les previsions del mapa sanitari al muni-
cipi de Gavà per ubicar el tercer Centre d’Atenció Pri-
mària prop del barri de Gavà Mar.

b) Estudiar la viabilitat i el cost d’incorporar el el ser-
vei de radiologia a algun dels centres d’atenció primà-
ria de la ciutat.

c) Mentre no es disposi del nou centre d’atenció pri-
mària, estudiar la viabilitat de reobrir el dispensari de 
Gavà Mar.

d) Prioritzar la redacció del projecte del nou Centre 
d’Atenció Primària de Gavà Mar tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.

e) Prioritzar la construcció del projecte de nou Centre 
d’Atenció Primària de Gavà Mar tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.

f) En el termini de quatre mesos, informar al Parla-
ment dels estudis de costos indicats als punts b) i c).

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre el carril VAO de 
la carretera C-58
Tram. 250-00180/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució sobre mesures 
per millorar i potenciar la gestió del carril bus-Vao a la 
C-58 per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Servei Català de Trànsit i el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es-
tan considerant la modificació dels usos permissibles 
de la plataforma del carril bus-VAO de la C-58. Aquest 
vial estava reservat inicialment pel pas de vehicles 
amb 3 o més ocupants, turismes de baixes emissions, 
autobusos i motocicletes, amb l’objectiu d’afavorir els 
desplaçaments d’aquests entre Barcelona i el Vallès 
Occidental.

La gestió inicial d’aquesta nova infraestructura, se-
gons els resultats de l’explotació dels primers mesos 
de funcionament, presenta greus deficiències en la me-
sura que sols absorbeix un 5% de vehicles de la C-58, 
quan és una de les vies amb més volum de trànsit.

Cal reconèixer que no s’han fet les coses de la millor 
forma possible ni en el disseny del carril bus-VAO, en 
la mesura que no connecta amb les rondes de Barcelo-
na, ni en la seva execució, amb unes obres complexes 
que van superar amb escreix el pressupost i els termi-
nis inicials. Però tampoc s’ha gestionat correctament 
aquest vial una vegada inaugurat. Encara hi ha moltes 
persones que no coneixen de forma adient el seu fun-
cionament. La inseguretat que genera el model de ges-
tió, amb horaris i sentits de la marxa diversos en fun-
ció del moment, no ha afavorit el canvi d’hàbits entre 
els conductors.

Actualment, la gestió del carril BUS-VAO a la C-58 
no potencia els serveis d’autobús, atès que han de des-
viar-se a les calçades laterals i canviar de carril de 
forma complexa per accedir-hi i a la sortida no hi ha 
cap mena de regulació per donar prioritat al transport 
públic. D’altra part, cal constatar que un carril bus no 
necessita dos carrils en la mateixa direcció, per més 

que pugui afavorir el servei en moments molt deter-
minats.

Tampoc cal oblidar que les noves línies de bus exprés 
que es vàren posar en marxa l’any passat són molt li-
mitades, i no donen servei a les ciutats dels voltants 
de la C-58. Els viatgers troben més atractiva l’oferta 
de Rodalies, amb una cobertura horària i una fiabilitat 
molt superior.

Actualment, sembla que el govern de la Generalitat, 
vol adoptar mesures simplistes i limitades, com és el 
facilitar que el carril VAO pugui ser utilitzat per vehi-
cles amb dos ocupants, en lloc dels tres que es reque-
reixen actualment, sense entrar a considerar d’altres 
mesures més significatives que apostin decididament 
per la potenciació del transport públic i la desincenti-
vació del transport privat en aquest tram.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Establir un canvi d’usos del carril bus-VAO de la 
C-58, amb implantació del sistema bidireccional de 
manera continuada, incloent els dies festius i els caps 
de setmana.

2) Implantar la prioritat semafòrica pels autobusos, 
així com facilitar la seva operativa durant l’entrada o 
sortida del vial.

3) Augmentar la informació sobre el funcionament del 
bus-VAO de la C-58 entre els potencials usuaris, amb 
la col·laboració dels municipis de l’entorn, amb una es-
pecial incidència en donar a conèixer que aquest carril 
pot ser utilitzat per vehicles de baixes emissions de ga-
sos contaminants.

4) Redefinir els recorreguts i els horaris dels bus ex-
prés, línies E1 i E2, per tal de incrementar i millorar 
els seu servei a nuclis que no disposen de xarxa ferro-
viària, especialment en hores punta, per tal de captar 
nous usuaris.

5) Ampliar la línia E1 fins a Castellar del Vallès o cre-
ar un nou servei la Sagrera - Castellar, atès que aquest 
municipi vallesà, de 23.000 habitants, encara no té cap 
transport públic diürn que el connecti amb Barcelona.

6) Reforçar la connexió directa entre la Sagrera i Ba-
dia del Vallès, un municipi de 14.000 habitants, per tal 
que aquest municipi disposi d’un servei similar a l’ac-
tual bus E4, entre Ripollet i Barcelona.

7) Reforçar la connexió entre Sant Cugat, el Parc de 
l’Alba (sincrotró) i Barcelona.

8) Millorar el temps del trajecte del Bus-Exprés a Ter-
rassa, que sigui competitiu amb el tren.
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9) Impulsar el cotxe compartit, utilitzant noves eines 
de telefonia mòbil.

10) Ajornar altres mesures, com l’ampliació de la uti-
lització del carril VAO a vehicles amb sols dos ocu-
pants, als resultats de l’aplicació de les anteriors me-
sures.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova escola Riu Sec i el manteniment 
de l’Escola Xarau, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00181/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El passat 8 de febrer, el Serveis Territorials d’Ense-
nyament a Barcelona, van comunicar a l’Alcaldessa de 
Cerdanyola i la Regidora d’Educació una preocupant 
notícia per a la ciutat i per al conjunt de la comunitat 
educativa.

El Govern de la Generalitat, va decidir unilateralment 
suspendre la construcció, ja iniciada, de la nova esco-
la d’infantil i primària al barri del Riu Sec, tancar de 
forma progressiva l’escola Xarau i desplaçar els nous 
alumnes de P3 a altres centres més allunyats com ara 
al terme municipal de Ripollet, o bé el Collserola.

Lamentem profundament els criteris emprats. De fet 
són incomprensibles, ja que el Govern de la Genera-
litat no ha contemplat, en cap cas, la incorporació po-
tencial d’alumnes de P3 pel curs 2013-2014 en aquella 
zona, i que es preveu de 168 infants aproximadament. 
A més, el desplaçament de 81 alumnes a altres centres 
allunyats suposarà un greuge comparatiu amb altres 
famílies de la ciutat i una desvinculació amb el barri 
al qual pertanyen.

Aquesta decisió presa de forma unilateral i errònia su-
posa un greu perjudici per a molts infants, moltes fa-

mílies, la comunitat educativa i el propi Ajuntament 
de Cerdanyola, que amb voluntat de donar compli-
ment al conveni signat entre ambdues administracions 
i accelerar les obres per donar resposta a les necessi-
tats ciutadanes, va haver de fer front a grans esforços 
econòmics tot avançant l’import d’aquestes.

No podem permetre més retrocessos en aquest àmbit 
i entenem que el Govern de la Generalitat té una res-
ponsabilitat contreta amb Cerdanyola i la seva ciuta-
dania de la que ara no pot desentendre’ns.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament rebutja la decisió unilateral presa per la 
Generalitat de Catalunya de suspendre la construcció, 
ja iniciada, de la nova escola d’infantil i primària al 
barri del Riu Sec, tancar de forma progressiva l’esco-
la Xarau i desplaçar els nous alumnes de P3 a altres 
centres.

El Parlament manifesta el suport a les famílies afecta-
des, la comunitat educativa i a l’Ajuntament de Cerda-
nyola del Vallès.

El Parlament insta a la Generalitat a: 

1. Canviar aquesta decisió, rectificar públicament i 
donar compliment de forma íntegra al conveni signat 
amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

2. Reprendre de forma urgent les obres de la nova es-
cola RIU SEC, a donar resposta a les necessitats de 
la ciutadania de Cerdanyola i abandonar d’una vega-
da per totes la política de retallades en un àmbit tan 
essencial i estratègic pel futur del país com és el de 
l’educació.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; 
Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’oferiment de 
préstecs avantatjosos a les sales i les em-
preses d’exhibició cinematogràfica
Tram. 250-00182/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na i Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Les tecnologies digitals de projecció en sales d’exhibi-
ció cinematogràfica són ja una molt positiva realitat a 
vora la meitat de les pantalles disponibles en els cine-
mes de Catalunya.

La digitalització suposa una millora de l’oferta al pú-
blic, i també una millora substancial per l’estructura 
tant del negoci d’exhibició cinematogràfica com del de 
la distribució.

Tanmateix, la cara menys positiva de la realitat és que 
els costos de la transformació de les sales d’analògic a 
digital són assumibles només per les empreses de mi-
da més gran, que, a més, concentren les seves panta-
lles a les àrees més poblades del país.

La llei 20/2012 de 7 de juliol del cinema, fa referèn-
cia en la seva disposició addicional sisena a que «El 
Govern ha de promoure polítiques de suport per a 
adequar les sales d’exhibició cinematogràfica perquè 
puguin exhibir obres cinematogràfiques o audiovisu-
als en format digital, especialment per a les sales que, 
per llurs dimensions o localització geogràfica, o per 
les xifres d’explotació a causa de llur programació, no 
puguin beneficiar-se de sistemes privats de finança-
ment.»

Si bé l’Institut Català de Finances ha posat en marxa 
un programa de crèdits per a la digitalització de sales, 
el fet de fer-ho en condicions habituals de mercat im-
possibilita a les empreses propietàries de les sales que 
més dificultat tenen a accedir-hi.

Atès que està en joc la supervivència a mig termini 
d’una bona part de les sales d’exhibició del país (més si 
hi afegim el sotrac degut a l’increment de l’IVA), i atès 
que les mesures actualment en vigor no estan tenint 
els efectes previstos i desitjats per la normativa apro-
vada en el seu dia pel Parlament de Catalunya, el Grup 
Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Fer ús de les partides de Capítol VIII del Pressupost 
2013 del Departament de Cultura i de l’Institut Català 
de les empreses culturals en vigor per oferir préstecs 
a les empreses exhibidores en condicions avantatjoses 
de tipus d’interès, de temps de carència i de termini de 
retorn. Aquests préstecs es destinaran prioritàriament 
a aquelles empreses que no estiguin en condicions ob-
jectives d’obtenir finançament del mercat.

2. Adequar la normativa per tal que hi puguin accedir 
aquelles entitats que, degudament inscrites al registre 
corresponent, tinguin com a finalitat la difusió i la pro-
moció cultural i els cine-clubs de Catalunya

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena i Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’impost sobre el valor afegit reduït a les ac-
tivitats culturals
Tram. 250-00183/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na i Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Les mesures econòmiques adoptades pel Govern de 
l’Estat han produït un atac a la cultura que posa en 
perill bona part de l’activitat escènica, musical i cine-
matogràfica del país, en uns moments enormement de-
licats fruit de la crisi econòmica actual.

La decisió d’aplicar l’IVA general a les entrades de 
teatres, auditoris i cinemes, ha provocat un salt de 
tretze punts en aquest impost, és a dir, han passat del 
8% al 21%.

La iniciativa no va tenir en compte la importància 
d’aquest sector, que més enllà del seu paper econòmic, 
garanteix un dret bàsic de la ciutadania, l’accés a la 
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cultura. Sobta, a més, la contradicció de la decisió del 
Govern de l’Estat de continuar protegint una part de la 
producció cultural (llibres i premsa) a la qual s’aplica 
l’IVA reduït del 4% i que, en canvi, es passi a l’IVA 
general del 21% l’accés al teatre, la música (disc i mú-
sica en directe) o el cinema.

Aquesta mesura significa un atac directe a la cultu-
ra en dues dimensions igualment importants: per una 
banda afebleix i probablement condemna a la desa-
parició a molts operadors culturals, disminuint la ca-
pacitat de producció del sistema cultural català; per 
una altra empitjora i dificulta la democratització de la 
cultura, és a dir, el dret d’accés als béns i produccions 
culturals reconegut en tot l’ordenament jurídic nacio-
nal i internacional. L’augment de l’impost se suma a 
una reducció dràstica dels pressupostos públics, cosa 
que significa un retrocés que fa impossible consolidar 
la cultura com a bé fonamental de la ciutadania i com 
a sector econòmic amb valor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Mantenir una posició pública inequívoca de rebuig a 
la decisió del Govern espanyol.

2. Instar el Govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït al 
conjunt de l’activitat cultural, atesa la importància es-
tratègica d’aquest sector a l’hora de garantir un dret 
bàsic dels ciutadans: l’accés a la cultura.

3. Elaborar un Pla de Xoc per a la cultura catalana que 
permeti fer front a l’impacte de la crisi econòmica i 
garanteixi la sostenibilitat d’un dels pilars bàsics del 
nostre país, avui greument amenaçat.

4. Convocar una taula de negociació amb els grups 
parlamentaris per tal d’analitzar la situació i consensu-
ar actuacions conjuntes de la Generalitat, extensibles a 
la resta d’institucions del país.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena i Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El passat 14 de desembre de 2012 el ple de l’ajunta-
ment de Camprodon va adoptar el següent Acord: 

El Pla Catalunya Connecta contempla la construcció 
d’una torre de telecomunicacions, al Coll de Bucs, que 
ha de donar servei a més de la meitat del municipi de 
Camprodon, concretament a Beget, Rocabruna, Salar-
ça, Bolòs i Font Rubí, amb serveis de TDT televisió ter-
restre digital, així com Telefonia Mòbil i Banda Ampla.

El desenvolupament d’aquest Pla és competència de la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i 
Ocupació, i en concret de la Direcció General de Tele-
comunicacions i Societat de la informació. Competeix 
per tant, al Govern, la construcció d’aquesta torre de 
comunicació.

Les obligacions per part de I ‘Ajuntament de Campro-
don eren la posada a disposició del terreny per a la 
construcció d’aquesta infraestructura. El terreny situat 
a Coll de Bucs esta a disposició de la Generalitat des 
de novembre de 2009 mitjançant conveni signat per 
ambdues parts.

L’obra compta de de fa més de dos anys de tots els per-
misos i llicències urbanístiques per a la seva realització.

Malgrat tot aquests fets, l’obra, en data d’avui no s’ha 
iniciat. Per part de la Direcció General de Telecomu-
nicacions i Societat de la informació, al llarg d’aquest 
temps, s’han anat adduint problemes d’ordre econò-
mic, en concret, per no disposar de prou partida per 
l’electrificació de la torre i per començar l’obra.

L’Ajuntament de Camprodon, tot aquest temps, s’ha 
entrevistat nombroses vegades amb el Conseller d’Em-
presa i Ocupació, així com amb el Director General 
del Departament afectat, a fi de desencallar aquest 
projecte tan necessari pel nostre municipi.
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Fins i tot en el pressupost del 2012 l’Ajuntament va 
destinar, malgrat no ser de l a seva competència, 
132.000 euros per ajudar a cofinançar l’electrificació 
de la torre. Aquest diners provenien de la subvenció 
del Pla d’Obres i Serveis i de fons propis del mateix 
Ajuntament. El seu canvi de destí va ser possible gra-
cies a la intervenció de la vicepresidenta del Govern la 
Honorable Sra. Joana Ortega.

En data 30 de maig del 2011 el Parlament de Catalu-
nya va aprovar, per unanimitat de tots els grups par-
lamentaris, instar el Govern a executar amb celeritat 
l’obra d’aquest centre de telecomunicacions.

Malgrat tots aquests antecedents s’ha rebut una co-
municació dels cap de serveis de telecomunicacions, 
Sr. Carles Salvadó, en la que es posa en coneixement 
de l’Ajuntament de Camprodon que, al no disposar de 
capacitat pressupostària, la Generalitat ha descartat 
aquesta actuació del Pla Catalunya Connecta.

Si era greu el retard en l’execució d’aquesta obra, la 
desprogramació de la mateixa és un fet realment in-
admissible que va en contra dels drets que tenen els 
veïns afectats, tant individualment com pel desenvolu-
pament dels sectors econòmics i de serveis existents a 
la zona, i contradiu els compromisos adquirits per part 
de la Generalitat així com el mandat que li va fer el 
Parlament de Catalunya.

Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa 
al ple d’adopció dels següents acords: 

Primer. Demanar al Govern de la Generalitat, d’acord 
amb els compromisos adquirits i el mandat del Parla-
ment, que s’executin les obres de construcció de la tor-
re de telecomunicacions de Coll de Bucs amb la mà-
xima celeritat.

Segon. Comunicar l’adopció d’aquest acord al M. H. Pre- 
sident del Govern de la Generalitat a la M. H. Presi-
denta del Parlament, als Grups parlamentaris, al Con-
sell Comarcal del ripollès i als veïns afectats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

A executar amb celeritat les obres del centre de tele-
comunicacions del coll de Bucs per a donar cobertu-
ra immediata de televisió digital terrestre, telefonia 
mòbil i banda ampla als veïns de Beget, Rocabruna i 
Font-rubí, a Camprodon (Ripollès).

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Marc Vi-
dal Pou, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de l’actuació dels cossos policials de l’Estat 
i dels Mossos d’Esquadra en els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 250-00185/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

Els casos d’espionatge apareguts el mes de febrer a Ca-
talunya han comportat un seguit d’actuacions policials 
que semblen haver deixat marginat al Cos de Mossos 
d’Esquadra que és la policia que segons l’article 164.5 
de l’Estatut exerceix totes les funcions pròpies d’un 
cos policial a Catalunya. Alhora els mitjans de comu-
nicació han informat d’un increment de l’activitat del 
CNI a Catalunya de la que el Govern sembla no estar 
informat.

La Junta de Seguretat de Catalunya, presidida pel Pre-
sident de la Generalitat, és l’organisme, segons l’article 
164. 4 de l’Estatut, que ha de coordinar les polítiques 
de seguretat i l’activitat dels Cossos policíacs de l’estat 
i de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el President de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries per convocar 
una reunió d’urgència de la Junta de Seguretat de Ca-
talunya per analitzar els casos d’espionatge detectats i  
coordinar l’actuació dels cossos policíacs de l’Estat  
i de la Generalitat en aquest cas.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el funciona-
ment del carril VAO de la carretera C-58
Tram. 250-00186/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució sobre mesures 
per millorar i potenciar la gestió del carril bus-Vao a la 
C-58 per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Servei Català de Trànsit i el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es-
tan considerant la modificació dels usos permissibles 
de la plataforma del carril bus-VAO de la C-58. Aquest 
vial estava reservat inicialment pel pas de vehicles 
amb 3 o més ocupants, turismes de baixes emissions, 
autobusos i motocicletes, amb l’objectiu d’afavorir els 
desplaçaments d’aquests entre Barcelona i el Vallès 
Occidental.

La gestió inicial d’aquesta nova infraestructura, se-
gons els resultats de l’explotació dels primers mesos 
de funcionament, presenta greus deficiències en la me-
sura que sols absorbeix un 5% de vehicles de la C-58, 
quan és una de les vies amb més volum de trànsit.

Cal reconèixer que no s’han fet les coses de la millor 
forma possible ni en el disseny del carril bus-VAO, en 
la mesura que no connecta amb les rondes de Barcelo-
na, ni en la seva execució, amb unes obres complexes 
que van superar amb escreix el pressupost i els termi-
nis inicials. Però tampoc s’ha gestionat correctament 
aquest vial una vegada inaugurat. Encara hi ha moltes 
persones que no coneixen de forma adient el seu fun-
cionament. La inseguretat que genera el model de ges-
tió, amb horaris i sentits de la marxa diversos en fun-
ció del moment, no ha afavorit el canvi d’hàbits entre 
els conductors.

Actualment, la gestió del carril BUS-VAO a la C-58 no 
potencia els serveis d’autobús, atès que han de desvi-
ar-se a les calçades laterals i canviar de carril de for-
ma complexa per accedir-hi i a la sortida no hi ha cap 
mena de regulació per donar prioritat al transport pú-
blic. D’altra part, cal constatar que un carril bus no ne-
cessita dos carrils en la mateixa direcció, per més que 
pugui afavorir el servei en moments molt determinats.

Tampoc cal oblidar que les noves línies de bus exprés 
que es varen posar en marxa l’any passat són molt li-
mitades, i no donen servei a les ciutats dels voltants 
de la C-58. Els viatgers troben més atractiva l’oferta 
de Rodalies, amb una cobertura horària i una fiabilitat 
molt superior.

Actualment, sembla que el govern de la Generalitat, 
vol adoptar mesures simplistes i limitades, com és el 
facilitar que el carril VAO pugui ser utilitzat per vehi-
cles amb dos ocupants, en lloc dels tres que es reque-
reixen actualment, sense entrar a considerar d’altres 
mesures més significatives que apostin decididament 
per la potenciació del transport públic i la desincenti-
vació del transport privat en aquest tram.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Establir un canvi d’usos del carril bus-VAO de la 
C-58, amb implantació del sistema bidireccional de 
manera continuada, incloent els dies festius i els caps 
de setmana.

2) Implantar la prioritat semafòrica pels autobusos, 
així com facilitar la seva operativa durant l’entrada o 
sortida del vial.

3) Augmentar la informació sobre el funcionament del 
bus-VAO de la C-58 entre els potencials usuaris, amb 
la col·laboració dels municipis de l’entorn, amb una es-
pecial incidència en donar a conèixer que aquest carril 
pot ser utilitzat per vehicles de baixes emissions de ga-
sos contaminants.

4) Redefinir els recorreguts i els horaris dels bus ex-
prés, línies E1 i E2, per tal de incrementar i millorar 
els seu servei a nuclis que no disposen de xarxa ferro-
viària, especialment en hores punta, per tal de captar 
nous usuaris.

5) Ampliar la línia E1 fins a Castellar del Vallès o cre-
ar un nou servei la Sagrera - Castellar, atès que aquest 
municipi vallesà, de 23.000 habitants, encara no té cap 
transport públic diürn que el connecti amb Barcelona.

6) Reforçar la connexió directa entre la Sagrera i Ba-
dia del Vallès, un municipi de 14.000 habitants, per tal 
que aquest municipi disposi d’un servei similar a l’ac-
tual bus E4, entre Ripollet i Barcelona.

7) Reforçar la connexió entre Sant Cugat, el Parc de 
l’Alba (sincrotró) i Barcelona.

8) Millorar el temps del trajecte del Bus-Exprés a Ter-
rassa, que sigui competitiu amb el tren.

9) Impulsar el cotxe compartit, utilitzant noves eines 
de telefonia mòbil.
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10) Ajornar altres mesures, com l’ampliació de la uti-
lització del carril VAO a vehicles amb sols dos ocu-
pants, als resultats de l’aplicació de les anteriors me-
sures.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00187/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament ha informat a través 
als del mitjans de comunicació de la intenció de tancar 
l’escola de Can Montllor de Terrassa

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a 

1. Complir els terminis en l’execució i les obres ja lici-
tades de l’escola Can Montllor.

2. No tancar l’escola de Can Montllor de Terrassa.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; 
Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP 
SOC 

Proposta de resolució sobre la vigència dels 
títols de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La reestructuració de l’oferta dels títols de transport 
que es va fer l’1 de gener de 2012, tenia com a objec-
tiu homogeneïtzar les prestacions i condicions d’uti-
lització de la gamma de títols dels serveis de rodalies 
i dels serveis de regionals, amb la finalitat d’arribar a 
un escenari únic de títols de transport de Rodalies de 
Catalunya.

Una de les principals modificacions que es va dur a 
terme afectava els bitllets d’anada i tornada. Si fins 
aquell moment tenien una vigència de 15 dies des de la 
compra del bitllet, a partir de llavors aquest és només 
vàlid fins la finalització del servei regular del dia se-
güent de la seva emissió.

Són milers els joves catalans que, per poder cursar els 
seus estudis, han de romandre fora dels seus munici-
pis d’origen com a mínim una setmana, i utilitzen el 
transport públic ferroviari per tornar-hi. Aquesta me-
sura ha significat per a tots ells un notable increment 
del cost del seu desplaçament i un augment dels costos 
dels seus estudis superiors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a recuperar la vigència de quinze dies en els 
títols, o bitllets, d’anada i tornada.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Núria Ven-
tura Brusca, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP L’Ar-
boç
Tram. 250-00189/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Fa un any el Departament de Salut va tancar, sense 
previ consens amb el territori afectat, el servei d’ur-
gències nocturnes del Centre d’Atenció Primària de 
l’Arboç. Es tractava d’unes urgències que atenien una 
població dispersa en el territori amb un important per-
centatge de persones grans i amb dificultats en la seva 
mobilitat, que des del mes de setembre han de despla-
çar-se a l’hospital Comarcal del Vendrell.

Davant d’aquest fet, l’Ajuntament de l’Arborç ha fet 
nombroses gestions en la línia de trobar una solució 
als problemes que se’n deriven, per als veïns d’aquest 
municipi i d’altres de l’entorn, que es troben afectats 
per aquesta mesura, i en aquest sentit ha proposat al 
Departament de Salut la opció alternativa de reforçar 
el servei de transport sanitari per tal de minimitzar les 
conseqüències negatives en l’accessibilitat dels veïns 
als serveis sanitaris.

A més, els veïns s’han mobilitzat durant tot aquest 
temps –i encara ho fan cada setmana– demanant la 
continuïtat del servei.

Malgrat això, el Departament de Salut ja els ha co-
municat que no pensa reconsiderar ni la reobertura de 
les urgències nocturnes ni el reforçament del transport 
sanitari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
sanitaris nocturns del CAP l’Arborç, reobrint les ur-
gències nocturnes en el termini d’un mes.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mari-
na Geli i Fàbrega, diputada del GP SOC; Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de l’escola bressol de l’Hospital Universi-
tari de la Vall d’Hebron com a escola laboral 
i sobre el garantiment de la seva continuïtat
Tram. 250-00190/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El juny de 2012, la Direcció de l’Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron va notificar a la direcció de l’esco-
la bressol de l’hospital i als pares i mares, la seva in-
tenció de no obrir noves inscripcions pel curs vinent, 
de manera que tan sols els nens i nenes ja matriculats 
van obtenir plaça a l’inici de l’actual curs.

L’escola bressol es va obrir l’any 1974, després d’anys 
de reivindicacions. Des de llavors, aquest centre ha 
donat servei als fills i filles dels professionals, de to-
tes les categories, que han treballat i treballen a l’Hos-
pital. Tant pel funcionament com pel nivell pedagò-
gic, es tracta d’una escola bressol altrament valorada 
tant per les famílies com pel conjunt de treballadors 
de l’Hospital.

Fins el curs passat l’escola bressol donava servei a 150 
nens i nenes, cobrint tots els torns laborals dels treba-
lladors, de 7.30h a 22h, dissabtes inclosos. Es tracta 
d’una oferta adaptada a la variabilitat de torns i horaris 
que tenen els treballadors, que poden tenir jornades 
de 7 a 12 hores, en dies discontinus, etc. Aquest ser-
vei, que des de fa quaranta anys facilita la conciliació 
familiar i laboral dels professionals, no només suposa 
un benefici social pels treballadors del centre sinó que 
també repercuteix positivament en la productivitat de 
l’empresa, ja que millora el rendiment dels treballa-
dors i repercuteix en un menor nivell d’absentisme i de 
baixes laborals.

La decisió de tancar l’escola bressol obvia la realitat, 
que és que en el cas d’aquest centre la demanda supe-
ra l’oferta, i 38 famílies que estaven en llista d’espera 
per obtenir plaça aquest curs es van trobar sense les 
places que inicialment tenien concedides, quan a més 
el termini de preinscripció per altres escoles bressol ja 
havia finit.
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Les famílies han ofert diverses alternatives per tal 
d’evitar el tancament del centre, com l’establiment de 
co-pagaments per a contribuir a la sostenibilitat de 
l’escola bressol.

Malgrat aquests intents d’arribar a una solució pacta-
da, a l’iniciar-se l’actual curs l’Hospital del Vall d’He-
bron va executar la decisió de no obrir noves inscripci-
ons, i l’escola bressol va passar d’acollir uns 150 nens i 
nenes a menys de la meitat, una setantena.

L’Hospital va justificar la decisió en l’obligació de do-
nar compliment a les restriccions en matèria de per-
sonal establertes per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en la 
impossibilitat d’acreditar l’escola bressol com a centre 
públic, i en la impossibilitat de registrar l’escola bres-
sol en el registre d’escoles bressol laborals.

A la pràctica, això vol dir que en un any l’escola bres-
sol desapareixerà.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Emprendre, a través de l’Institut Català de la Sa-
lut, les mesures necessàries per a regularitzar la situa-
ció de l’escola bressol com a escola laboral, i donar-ne 
compte en el termini d’un mes.

2. Garantir la continuïtat de l’escola bressol de l’Hos-
pital Universitari de la Vall d’Hebron, obrint noves 
inscripcions pel curs 2013-2014.

3. Consensuar amb la Direcció de de l’Hospital Uni-
versitari de la Vall d’Hebron, la Direcció de l’escola 
bressol i les famílies la viabilitat de l’escola bressol, 
estudiant les diverses possibilitats existents per tal que 
no sigui una càrrega econòmica insostenible pel funci-
onament de l’Hospital ni per les famílies.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mari-
na Geli i Fàbrega, diputada del GP SOC; Rocío Martí-
nez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
variant de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3184 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

La millora de la carretera C-154 d’Olost a Olvan, que 
segons el Departament de Territori i Sostenibilitat està 
complert, resta pendent del tram de la variant de Sa-
gàs. Aquesta millora que es va iniciar l’any 2009, i que 
té per objecte la millora de la seguretat i de la conne-
xió entre l’eix transversal i l’eix del Llobregat, i la con-
nexió entre les comarques del Berguedà i Osona, amb 
les comarques gironines és vital pel desenvolupament 
econòmic de la zona.

L’abril de 2010 es va adjudicar l’estudi informatiu i 
l’estudi d’impacte ambiental d’aquest tram, sense que 
a hores d’ara, tinguem coneixement de que s’hagi ini-
ciat el procediment d’informació pública previ a la li-
citació de l’obra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme, a la major brevetat possible, les 
tramitacions que siguin necessàries per tal de poder 
abordar l’execució de la variant de Sagàs, darrer tram 
pendent d’execució de la carretera C-154.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP del 
PPC; Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP 
del PPC
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Proposta de resolució sobre el projecte i 
l’execució del tram de carretera entre Berga 
i el túnel de Pimorent com a continuació de 
l’autovia C-16 i part de l’eix europeu E-9
Tram. 250-00192/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3185 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt, Ma Dolors Montserrat i Culle-
ré, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

L’autovia C-16, anomenada Eix del Llobregat entre 
Barcelona i Berga, que va ser acabada durant l’any 
2007, forma part de la via europea transfronterera E-9 
entre Barcelona, Toulouse, París i Rotterdam. Aquest 
eix transfronterer adquireix una especial rellevància 
amb l’aposta per l’eix mediterrani de mercaderies, atès 
que permetria connectar el Port de Barcelona amb la 
part central del sud de França, però també sense cap 
mena de dubte significaria un revulsiu a les economi-
es de les comarques centrals de Catalunya, com ara el 
Bages i el Berguedà.

L’any 2010, els alcaldes de 92 municipis pels que dis-
correria el traçat de l’E-9 van signar l’anomenada «De-
claració d’Andorra» en el que es deixa palesa la neces-
sitat de completar com més aviat possible aquesta via.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els estudis i informes necessaris que 
possibiliti la programació i l’execució del tram entre 
Berga i el túnel de Puymorens, com a continuació de 
l’autovia C-16 i com a part important de l’eix europeu 
E-9, i que possibilitarà la connexió entre Barcelona i 
Toulouse.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP del 
PPC; Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP 
del PPC

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Cataluña, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de reso-
lución para que sea sustanciada en la Comisión de En-
señanza y Universidades.

Exposición de motivos

El instituto Montserrat Colomer de Sant Esteve Ses-
rovires (Baix Llobregat) es un proyecto que entró en 
funcionamiento en septiembre de 2006. Las obras de 
construcción de este equipamiento educativo duraron 
tan sólo un año, lo que pone de manifiesto que, cuando 
hay voluntad por parte de la administración es posible 
trabajar con celeridad.

En un inicio este centro educativo no estaba pensado 
para ubicar enseñanza secundaria no obligatoria, por 
lo que sus instalaciones se limitaban a las propias y 
mínimas de un centro de educación secundaria. Pero 
durante el curso 2007-2008 se propuso la ampliación 
de los estudios que se pueden cursar en el IES Mont-
serrat Colomer.

La ampliación permitió adscribir al centro a los alum-
nos de secundaria del municipio de Castellví de Rosa-
nes. Pero la ampliación de los estudios no se corres-
pondieron con una ampliación de las instalaciones del 
instituto, todo y que, durante los dos cursos posterio-
res se instalaron dos barracones para dar cabida a los 
nuevos alumnos.

Conocedora la Generalitat que la instalación de los 
barracones era provisional y precaria, en 2010 el Go-
vern adoptó el acuerdo de ampliar 3 línias de ESO y 2 
de Bachillerato con una inversión prevista de más de 
1,6 millones de euros.

Cerca de tres años después, y habiéndose producido 
un cambio de gobierno en la Generalitat de Catalunya, 
la situación continua siendo precaria en el IES Mont-
serrat Colomer. El presente curso escolar 2012-2013 se 
ha iniciado con los módulos prefabricados instalados 
en lugar de realizar las obras de ampliación.

Y la presente situación, tiende a empeorar. Según la 
planificación que el propio Departament d’Ensenya-
ment ha hecho llegar al Ayuntamiento de Sant Esteve 
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Sesrovires para el próximo año está previsto ampliar 
a una cuarta línea de primero de ESO. Una situación, 
que atendiendo a los datos de empadronamiento se re-
petirá al menos durante seis o siete años.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar, de forma urgente y prioritaria, las 
actuaciones necesarias para que durante este año 2013 
se inicien las obras de construcción de la ampliación 
del IES Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat).

Palacio del Parlamento, 19 de febrero de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada, Lorena 
Vicioso Adrià, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Els espais naturals del delta del Llobregat són una xar-
xa d’espais protegits, on hi podem trobar diferents am-
bients naturals: la part final del riu Llobregat, llacu-
nes i aiguamolls, pinedes litorals sobre dunes i platges 
verges amb vegetació de rereduna, gairebé úniques a 
Catalunya. Són uns espais molt importants per a la 
fauna, en especial per a les aus aquàtiques, pel fet de 
trobar-se enmig de la ruta migratòria dels ocells del 
nord d’Europa cap a l’Àfrica.

El delta del Llobregat és el segon delta en extensió de 
Catalunya i conserva un dels aiguamolls més impor-
tants del país. A més són una de les zones més impor-
tants quant a educació i recerca. No hi ha cap gram 
metròpolis a la mediterrània que gaudeixi d’uns aigua-
molls d’importància internacional a les seves portes.

El delta actual és un espai transformat per l’acció hu-
mana. Les diferents etapes han deixat empremta sobre 
el territori, que s’ha convertit en un mosaic de paisat-
ges: espais naturals, conreus, zones urbanes, industri-
als i de serveis, xarxa viària i ferroviària i infraestruc-
tures com el port i l’aeroport. Enmig d’aquest mosaic 
de paisatges destaquen, pel seu valor, els espais natu-
rals.

Com anteriorment es deia, els espais naturals del delta 
del Llobregat tenen uns valors naturals intrínsecs que 
els atorguen importància mundial i a la vegada per la 
seva ubicació pateixen d’una fragilitat important, que 
fa obligatori i imprescindible la seva conservació tant 
per mitjà de figures legals com amb la gestió i mante-
niment d’aquests espais concertadament.

Amb aquest doble objectiu els darrers anys s’han rea-
litzat un seguit d’accions per la seva protecció: 

– L’any 1987 una part de les zones naturals van ser 
protegides amb la figura de Reserva Natural Parcial 
del Remolar-Filipines i de la Ricarda-ca l’Arana (498 
hectàrees)

– L’any 1992 aquestes zones protegides, més la llacuna 
de la murtra, es van incorporar al PEIN (Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalunya). En total, 518 hectà-
rees.

– L’any 1994 la Comunitat europea va declarar ZEPA 
(zona d’especial protecció per les aus) les zones prote-
gides del delta pel seu valor ornitològic, ampliant la su-
perfície protegida amb la incorporació dels Reguerons 
i una part del litoral del Prat. En total 574 hectàrees.

– L’any 2001 pràcticament totes les zones humides del 
Delta es van incloure a l’inventari de les zones humi-
des de Catalunya.

– L’últim reconeixement dels valors naturals ha estat 
l’any 2006, amb la proposta d’ampliació de la ZEPA i 
amb la inclusió de tota aquesta superfície en la propos-
ta catalana de la Xarxa natura 2000 i la proposta de 
nous Llocs d’Importància Comunitària (LIC)

Paral·lelament a la declaració d’aquests espais naturals 
protegits, es va crear l’any 2005 el Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat, per tal de garantir una gestió i un mante-
niment que assegurés la conservació dels seus valors.

Des dels anys 90, la Comissió Europea encarrega 
a SEO/BirdLife (Societat Espanyola d’Ornitologia) 
l’elaboració d’uns inventaris d’àrees importants per a 
les aus o IBA’s (acrònim anglès: Important Bird Are-
as) que, sota criteris científics, delimiten les zones que 
haguessin de ser protegides. La validesa d’aquest in-
ventari ha estat ratificada per nombroses sentències 
contra diferents estats de la UE per part dels tribunals 
europeus.

Des del 1998, l’actual IBA del Delta del Llobregat ha 
sofert les greus conseqüències del «Pla d’infraestruc-
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tures del Delta». De les 2200 Ha catalogades inicial-
ment, 600 han desaparegut sota el formigó del Port i 
l’Aeroport. De les 1600 Ha restants, gairebé un 60% 
(900 Ha) ja estan protegides (Remolar-Filipines, Ri-
carda-ca l’Arana, La Murtra, Reguerons i Can Dimo-
ni).

L’any 2010 es va iniciar un nou procés de revisió de les 
IBAs de tot l’Estat. Des de les entitats del territori es 
va proposar una adequació de l’IBA del Delta del Llo-
bregat, havent-se aportat una ingent quantitat de docu-
mentació científica que avala l’establiment d’una nova 
delimitació, excloent els terrenys destruïts i incorpo-
rant els que actualment utilitzen les aus protegides i 
que es troben fora de l’anterior delimitació.

Amb la nova delimitació proposada, s’exclouen les zo-
nes que, almenys en els pròxims 100 anys, no seran re-
cuperables. S’afegeixen nous paratges naturals que es-
tan sent ocupats per un nombre important d’exemplars 
d’aus protegides, ja que no disposen de suficient espai 
vital dins de els terrenys ja protegits (veient-se obliga-
des a dispersar-se i buscar nous territoris). Es consta-
ta la necessitat de revisar la delimitació actual per tal 
d’assegurar la viabilitat de les espècies d’aus que uti-
litzen el Delta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

A iniciar els tràmits per a la modificació de la delimi-
tació de les zones protegides del Delta del Llobregat.

La declaració de la modificació s’haurà de fer en base 
als estudis realitzats per SEO i amb la participació del 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Na-
turals del Delta del Llobregat.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Hortènsia 
Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA; Lorena Vicioso 
Adrià, diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
en funcionament de l’Escola Poblenou, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

La Conselleria d’Ensenyament, en roda de premsa i 
sense informar prèviament a la comunitat educativa, 
ha anunciat el tancament progressiu de l’escola Poble-
nou, de Pineda de Mar (Maresme). La justificació, se-
gons la Conselleria, és la davallada de la natalitat a la 
població del Maresme.

Aquesta aplicació estricta de la LEC ha deixat la co-
munitat educativa sense veu ni vot en la planificació 
escolar, en aquest cas de Pineda de Mar. En aquest 
sentit, l’escola Poblenou plantejava un projecte educa-
tiu innovador, amb una bona valoració per part de les 
famílies, amb forts components humans i qualitatius, 
més enllà dels números estricte en què es basa la Con-
selleria.

El tancament de l’escola Poblenou, de Pineda de Mar, 
provocarà la incorporació de més alumnat a la resta de 
centres educatius de la població incrementant, així, la 
ràtio a aquestes escoles públiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
oberta l’escola Poblenou de Pineda de Mar (Maresme).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’impuls de me-
sures per a garantir la liquiditat de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00196/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre l’impuls 
de mesures per a garantir la liquiditat de les entitats 
del tercer sector social, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Les entitats del Tercer Sector Social són una peça 
bàsica per a garantir la cohesió social. El nostre pa-
ís disposa d’un teixit social potent que aplega més de 
7.500 entitats, dóna feina a 100 mil persones, mobilit-
za més de 250 mil voluntaris i voluntàries i atén un to-
tal d’1.700.000 persones. Es tracta, juntament amb les 
diverses realitats familiars i les administracions públi-
ques, d’una de les xarxes de protecció social amb què 
compta el nostre país. Una xarxa que, a més a més, 
té una llarga tradició històrica, en bona part fruit del 
nostre dinamisme social i de la manca d’estructures 
d’estat.

En aquests moments, però, una bona part d’aquestes 
entitats estan vivint una situació extraordinàriament 
precària; en bona part provocada per la disfunció entre 
les necessitats socials (que han crescut de forma consi-
derable per efectes de la situació de crisi econòmica) i 
les dificultats de finançament, derivades de les restric-
cions i la manca de liquiditat de les administracions. 
Segons l’Anuari del Tercer Sector, el 61% dels recursos 
de les entitats socials provenen de les administracions 
públiques; un pes que s’explica, en bona part, per la 
naturalesa de les actuacions que duen a terme les en-
titats.

De fet, tant la Taula del Tercer Sector Social com la 
Confederació Empresarial de l’Economia Social de 
Catalunya han alertat, en diverses ocasions, dels cos-
tos que genera aquesta situació des d’un punt de vis-
ta financer, laboral i, òbviament, també en els serveis 
que presten i els que deixen de prestar. En el primer 
cas, la Taula del Tercer Sector Social estima que les 
despeses financeres derivades d’aquests impagaments 
representen un autèntic llast que, afegit a la crisi eco-
nòmica, acaba repercutint en la viabilitat de molts pro-

jectes (més tenint en compte que el 80% del pressu-
post d’aquestes entitats es destina a costos laborals), 
provocant alguns expedients de regulació d’ocupació i 
repercutint en el servei que s’ofereix als usuaris i usu-
àries. A banda, òbviament, d’afectar en la capacitat de 
les entitats per a donar resposta a les noves necessitats 
socials.

En aquest sentit, el Pla de Suport al Tercer Sector So-
cial, signat el 17 de setembre del 2012, recull un ampli 
llistat de mesures orientades a la millora de la sufi-
ciència econòmica, com ara el compromís per avan-
çar, a partir de 2013, cap al procés de concertació de 
serveis socials per tal de contribuir a una millora en 
l’estabilitat de les finances de les entitats que presten 
serveis socials; la substitució progressiva de les convo-
catòries de subvencions pels procediments de subven-
cions pluriennals a través del procés de convocatòria 
pública oberta; la creació d’un grup de treball entre 
el Departament d’Economia i Coneixement i el De-
partament de Benestar Social i Família per estudiar 
l’impuls d’un projecte de llei de concertació de serveis 
socials amb la participació de la Taula del Tercer Sec-
tor Social; l’impuls de les línies de crèdit ofertes per 
l’Institut Català de Finances a les quals les entitats del 
tercer sector social poden acollir-se: Avals de circulant 
(Avalis i ICF), línies de capitalització, línia per a l’eco-
nomia social i cooperativa i línia de finançament per a 
autònoms i comerços; per posar alguns exemples. De 
fet, la mateixa Taula del Tercer Sector Social ha elabo-
rat alguns documents, com ara el de Propostes per a 
la millora dels procediments d’adjudicació de subven-
cions de les administracions públiques en l’àmbit de 
l’atenció de les persones, editat el febrer del 2012, o el 
dossier Cap a un nou model de finançament del Tercer 
Sector, aparegut l’abril del mateix any.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Crear, de forma immediata, una mesa de coordi-
nació sobre els pagaments a les entitats socials, pre-
sidida pel Departament d’Economia i Finances i amb 
presència dels departaments de Benestar i Família, 
Empresa i Ocupació, Justícia, Salut i Ensenyament, re-
presentants de la Taula del Tercer Sector Social i la 
Confederació Empresarial de l’Economia Social de 
Catalunya. Aquesta mesa, que es reunirà de forma 
mensual, analitzarà la informació sobre els pagaments 
pendents i establirà les mesures i prioritats que siguin 
necessàries per tal d’evitar, en la mesura que sigui pos-
sible, les conseqüències negatives per a les entitats del 
tercer sector social.

2. A més a més d’afrontar els problemes derivats de 
la manca de liquiditat, la mesa treballarà mesures de 
millora del finançament de les entitats socials, com ara 
la simplificació dels processos administratius; l’esta-
bliment d’una línia de pagament preferent per a les en-
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titats socials; la creació d’una línia de finançament de 
circulant per a les entitats del país, en concertació amb 
entitats financeres; la previsió de mecanismes de com-
pensació en el supòsit que s’incompleixin els termi-
nis de pagament fixats en els convenis; l’agilització de 
l’emissió dels certificats de reconeixement de deutes 
que demanen les entitats socials a fi de poder accedir a 
finançament bancari; o l’habilitació d’un fons per a fer 
front als problemes i les necessitats de reestructuració 
del sector; entre d’altres.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre les obres d’ar-
ranjament de la carretera C-243 a l’entrada 
de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00197/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Ma Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

A l’agost de 1999 es va inaugurar la carretera C-243 
que uneix Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní 
d’Anoia. La nova carretera va ser una transformació 
positiva per aquestes dues poblacions de l’Alt Penedès 
perquè va veure millorada la circulació pels usuaris de 
la via, i especialment per la comoditat que va suposar 
el trànsit dels vehicles agrícoles pels vorals de la nova 
carretera.

Aquesta nova carretera a l’Alt Penedès va ser reali-
tat gràcies a la seva inclusió en els pressupostos de la 
Generalitat de l’any 1996, però l’execució del projec-
te de l’obra no va ser total, ja que després de la seva 
inauguració va quedar pendent un petit tram de és el 
que correspon a l’entrada al municipi de Sant Sadur-
ní d’Anoia.

Després de catorze anys de la posada en marxa de la 
C-243 el tram pendent d’executar encara no s’ha fet 
realitat tot i tenir redactat el projecte constructiu. L’es-

tat actual de la carretera és molt deficient, és per això 
que les obres pendents es centren en la supressió d’una 
corba i donar un nou traçat a la carretera per dignificar 
l’entrada a Sant Sadurní d’Anoia.

Completar la C-243 és una obra prioritària per a la zo-
na, i d’acord amb aquesta prioritat el Govern ha d’ac-
tuar amb agilitat i posar fi a una situació que es per-
llonga

Finalitzar la carretera C-243 és una prioritat. Cada any 
augmenten el nombre de visitants que hi arriben amb 
el seu vehicle per a visitar les caves que envolten la zo-
na i practicar l’enoturisme. Sant Sadurní d’Anoia s’ha 
convertit en un centre logístic de primera magnitud el 
que comporta una important afluència de trànsit de ve-
hicles de gran tonatge, i durant l’època de la verema 
s’intensifica el trànsit de vehicles agrícoles que traslla-
den el raïm a les caves.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar en marxa, en la major brevetat possi-
ble, les obres d’arrengament de la C-243 a l’entrada de 
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) per completar les 
obres de millora d’aquesta carretera que es van inau-
gurar l’any 1999.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del 
PPC; Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP 
del PPC

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització a la intersecció de les 
carreteres C-244 i BV-2136
Tram. 250-00198/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Ma Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.
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Exposició de motius

A la carretera C-244, direcció a Igualada, en el seu 
encreuament amb la via BV-2136 existeix una roton-
da que reparteix el trànsit cap a altres indrets de la 
zona.

A l’encreuament entre la C-244 i la BV-2136 s’indica 
que a través d’aquesta darrera via s’accedeix a Sant Jo-
an de Mediona. Aquesta carretera té el seu inici en la 
rotonda situada a l’encreuament i és la variant cap a 
Sant Pere Socarrera. Però no hi ha cap indicador en el 
que es doni a conèixer que a 13,5km es troba el muni-
cipi de La Llacuna a la comarca de l’Anoia, municipi 
amb un important atractiu, com són les més de trenta 
fonts repartides per tot el terme municipal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a millorar la senyalització de l’encreuament de 
la C-244 amb la carretera BV-2136, incloent en la reto-
lació de l’encreuament la senyalització del municipi de 
La Llacuna (Anoia).

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del 
PPC; Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP 
del PPC

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
la construcció de l’escola del barri de La Fa-
rigola, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00199/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, María José García Cuevas, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’any 2003 el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya va realitzar el projecte de remodelació de 

l’Escola Xarau de Cerdanyola del Vallès, obres que no 
s’han realitzat en cap moment durant aquests deu anys.

El Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès al 
maig de 2005 va aprovar la cessió d’uns terrenys mu-
nicipals, per construir una nova escola de primària al 
Barri de La Farigola de Cerdanyola del Vallès.

Per a la realització de les obres de construcció del 
CEIP de 2 línies el 2 d’abril de 2008 es signa un Con-
veni de cooperació entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cer-
danyola del Vallès. Un conveni completat amb diver-
ses addendes signades el 9 de desembre de 2008, 12 de 
març de 2010 i 6 d’octubre de 2011 que modificaven 
les pluriannualitats que constaven tant en el Conveni 
com a les diferents addendes.

Els Serveis Territorials de la Generalitat de Catalu-
nya el passat 8 de febrer de 2013 van comunicar a 
l’Ajuntament de Cerdanyola la suspensió definitiva 
de la construcció de l’Escola infantil i primària del 
Riu Sec, el tancament progressiu de l’Escola infantil 
i primària Xarau i el desplaçament dels nous alum-
nes de P3 de la Zona a les escoles d’infantil i primà-
ria d’altres centres allunyats del barri, així com del 
municipi de Ripollet.

Aquesta decisió unilateral per part del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya provocarà 
grans perjudicis en l’àmbit de l’educació ja que supo-
sarà el desplaçament de 81 alumnes de la Zona IV a 
centres llunyans del lloc on viuen els infants, fet que 
pot suposar una desvinculació tant amb el nou barri de 
La Farigola com en la ciutat pels infants, en el cas que 
siguin admesos en el centre de Ripollet.

La decisió unilateral del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya comporta un greu perju-
dici per a la comunitat educativa de l’Escola Xarau, 
una de les escoles més arrelades al municipi de Cer-
danyola del Vallès, que ha viscut intensament i de 
prop tota la dilació del procés de construcció de la 
nova escola.

Per últim la decisió unilateral del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya de no construir la 
nova escola Riu Sec provocarà greus perjudicis econò-
mics a l’Ajuntament de Cerdanyola.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a deixar sense efecte la decisió unilateral pre-
sa per part del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya de suspendre definitivament la 
construcció de l’Escola d’Infantil i Primària al Barri 
de La Farigola de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental), atesos els greus perjudicis que aquesta decisió 
suposa, així com el tancament de les dues línies de P3 
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pel curs 2013-2014 del CEIP Xarau que suposarà el 
seu progressiu tancament.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Eva García Rodríguez, diputada del GP del PPC; Ma-
ría José García Cuevas, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la placa commemorativa a la memòria d’un 
ciutadà de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00200/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Cataluña, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución para que sea sustanciada en la Comisión de 
Asuntos Institucionales.

Exposición de motivos

El 28 de julio de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) por una-
nimidad de los presentes acordó dedicar una vía pú-
blica de la Colònia Güell a Jaume Martínez Vendrell, 
miembro fundador y dirigente de la organización ter-
rorista EPOCA (Ejército Popular Catalán), embrión de 
lo que más tarde sería Terra Lliure, y condenado como 
inductor y cómplice por omisión del asesinato del in-
dustrial barcelonés José María Bultó en 1977.

Con ocasión de la celebración del 76º aniversario de 
la proclamación de la Segunda República en 2007, la 
corporación municipal de Santa Coloma de Cervelló, 
lugar de nacimiento del que fuera, además, instructor 
en el manejo de armas y explosivos de los integran-
tes de la organización armada EPOCA, decide conme-
morar la efeméride con la concesión de una placa con 
su nombre y, por tanto, homenajear públicamente a un 
individuo condenado bajo sentencia firme del Tribu-
nal Supremo por delitos de terrorismo y con tan claras 
vinculaciones a organizaciones terroristas.

Desde entonces, la Asociación Catalana de Víctimas 
de Organizaciones Terroristas (ACVOT), así como el 
resto de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de 
toda España, han venido denunciando y reclamando 
que el ayuntamiento colomense ponga fin a este me-
nosprecio a la memoria y dignidad del colectivo de 
víctimas del terrorismo.

En ese mismo sentido, en julio de 2012 la Delegación 
del Gobierno de España en Cataluña envió un reque-
rimiento al ayuntamiento para que, en aplicación de la 
nueva Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por 
unanimidad el pasado 22 de septiembre de 2011 en el 
Congreso de los Diputados, revoque la dedicatoria de 
la calle al terrorista Jaume Martínez Vendrell. Un re-
querimiento oficial que fue desatendido y ni siquiera 
contestado por el alcalde del municipio, lo que ha lle-
vado a la Delegación del Gobierno a emprender acci-
ones judiciales contra el consistorio en virtud del artí-
culo 61 de la citada ley.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya,

1. Manifiesta su rechazo a la existencia en Catalunya de 
cualquier monumento, escudo, insignia, placa u otros 
objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o 
enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de 
los terroristas o de las organizaciones terroristas.

2. Insta el Govern de la Generalitat a solicitar al Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobre-
gat) la retirada de la placa dedicada al terrorista Jaume 
Martínez Vendrell, en el núcleo de población de la Co-
lònia Güell, en cumplimiento de la legalidad vigente 
(artículo 61.1 de la Ley 29/2011), y poniendo así fin al 
reconocimiento público de una figura condenada por 
delitos de terrorismo, lo que representa un evidente y 
flagrante agravio a la memoria y dignidad del colecti-
vo de víctimas del terrorismo.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’impost sobre 
les estades turístiques
Tram. 250-00201/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Juli Fernández i Iruela, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.
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Exposició de motius

Amb l’aprovació de la llei 5/2012 quedava instaurat a 
Catalunya l’Impost sobre les Estades en Establiments 
Turístics, conegut popularment com la taxa turística.

Aquest nou impost va ser creat en molt bona mesura 
únicament com a instrument per a incrementar els in-
gressos de la Generalitat. Això queda demostrat tant 
pel fet de que es va voler incorporar la creació d’aquest 
impost dins una llei d’abast més general, sense voler 
dedicar una llei –i per tant un debat– específic sobre 
aquest nou impost com perquè el nivell de discussió 
amb els agents afectats, com ara empresaris, consu-
midors o ajuntaments, va ser molt escàs, i el nivell de 
consens assolit va ser inexistent.

Si bé el moment d’entrada en vigor de l’impost va ser 
l’1 de novembre del 2012 i per tant hores d’ara no te-
nim prou recorregut com per fer una avaluació del seu 
impacte sobre el sector i sobre les famílies, sí que ro-
manen intactes els elements estructurals que fan que 
aquest tribut pugui ser qualificat d’econòmicament in-
eficient i socialment injust.

Doncs, com han dit experts i entitats, és injustificable 
que aquest impost actuï de manera grosso modo line-
al sobre tot tipus d’establiments turístics, o que acabi 
sent pagat en molt bona mesura pels catalans i catala-
nes que consumeixen serveis d’hostaleria a l’interior 
del nostre país, i no per les persones visitants de fora 
del país.

Pot compartir-se, tanmateix, la idea de que les per-
sones que sense tenir residència a Catalunya venen a 
gaudir del seu patrimoni natural, cultural o venen en 
visites de negocis, facin una major contribució al man-
teniment d’allò que ha generat el benefici que han ob-
tingut. Però aquesta base argumental no és suficient 
per carregar únicament sobre el sector de l’hostaleria 
la recaptació d’aquest tribut, ni la manera en què s’ha 
formulat. Altrament dit, es tracta de que hi hagi even-
tualment un impost sobre les estades turístiques i no 
sobre les estades en establiments turístics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a promoure immediatament una moratòria si-
ne die en l’aplicació de l’Impost sobre les estades en 
establiments turístics (IEET), creat per la llei 5/2012.

2. El parlament crearà en el marc de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació un grup de treball que elabo-
rarà en el període de 2 mesos, després d’haver escol-
tat i debatut amb els principals actors del país relaci-
onats amb el turisme, una memòria de recomanacions 
al Govern respecte d’eventuals tributs en relació amb 
les persones que visiten el nostre país per motius em-
presarials, de lleure, d’estudi, etc. Aquestes recoma-

nacions hauran de servir de base per a promoure una 
modificació a fons de l’IEET.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Alícia 
Romero Llano, diputada del GP SOC; Juli Fernández i 
Iruela, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’espai Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Juli Fernández i Iruela, diputat, 
Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

Palamós és un dels municipis més importants de la 
Costa Brava, i un important destí turístic.

Palamós té un port que es converteix en una de les 
entrades per mar a la demarcació de Girona. A més 
de sostenir una de las flotes pesqueres més importants 
de la demarcació i una flota d’embarcacions d’esbar-
jo, també és un punt d’atracada de creuers. El turisme 
de creueristes s’ha incrementat en els últims anys (el 
2.012 trenta escales de creuers, uns 38.000 passatgers, 
un 18% més que l’any anterior) escollint Palamós com 
a porta d’entrada para visitar la Costa Brava, Catalu-
nya, en els seus itineraris pel Mediterrani. A més, la 
proximitat del Port de Palamós amb l’aeroport de Gi-
rona –que continua mantenint un nombre alt de vols a 
diferents destinacions i un volum de passatgers a l’en-
torn dels tres milions– pot facilitar majors possibili-
tats per que Palamós, continuï incrementant interès en 
les companyies de creuers per establir Palamós com a 
destí habitual de les seves rutes. La declaració del Port 
de Palamós com a espai Schengen ajudaria sense cap 
mena de dubte a que aquests creuers amb origen o ar-
ribada a Palamós s’incrementessin, molt especialment 
per a aquells amb passatgers o tripulacions extraco-
munitàries, que podrien desembarcar a Palamós como 
si fos frontera del nostre país.
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Existeix un consens total a Girona, gràcies a l’impuls 
del propi Ajuntament de Palamós i de la seva alcal-
dessa Maria Teresa Farrés, en demandar al Govern es-
panyol aquesta declaració del Port de Palamós com a 
espai Schengen. Del mateix parer són totes les institu-
cions locals polítiques i econòmiques (molt especial-
ment les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu 
de Guíxols) que atorguen a aquesta declaració un im-
pacte molt positiu en termes de dinamització econò-
mica per al turisme de la zona.

Recentment, i coincidint amb la campanya electo-
ral a Catalunya, el ministre d’interior Jorge Fernán-
dez Díaz, va alertar de suposades dificultats perquè 
Palamós pogués ser declarat espai Schengen, i que el 
Govern espanyol potser es plantejaria alguna solució 
transitòria per tal que no es veiés afectada la tempo-
rada turística.

Les instal·lacions del Port de Palamós compleixen amb 
totes les condicionalitats per tal que es pugui operar 
com a espai Schengen, i fins i tot el Govern de la Ge-
neralitat ha mostrat disposició a efectuar alguna inver-
sió que pogués millorar les instal·lacions.

També, per tal de multiplicar les oportunitats del Port 
de Palamós i millorar la competitivitat de la demar-
cació de Girona, no tan sols en termes turístics, sinó 
també para per afavorir la important indústria agro-
alimentària, seria de molt interès poder comptar en 
aquest port amb un punt d’inspecció transfronterera.

Es tractaria amb això, previ compliment del previst al 
Reial Decret 1.977/1.999, de 23 de desembre, pel qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització de 
controls veterinaris procedents de països tercers, que 
el Port de Palamós comptés amb aquest punt d’inspec-
ció fronterera i facilitar així l’intercanvi comercial i 
l’exportació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Reclamar al Govern Espanyol que realitzi els trà-
mits legals precisos, així com que els impulsi davant 
les institucions europees, si fos necessari, perquè el 
Port de Palamós sigui declarat espai Schengen.

2. Reclamar al Govern espanyol que impulsi i realitzi 
els tràmits legals precisos per tal que el Port de Pala-
mós disposi d’un punt d’inspecció fronterera.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jor-
di Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Juli 
Fernández i Iruela, diputat del GP SOC; Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un estudi sobre les causes de l’increment 
dels delictes
Tram. 250-00203/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La situació de la delinqüència a Catalunya es caracte-
ritza, entre altres coses, per les diferències territorials 
i pels augments que durant 2012 s’han produït en mol-
tes tipologies de delictes.

Així, pel que fa a les primeres, les diferències segons 
els territoris són molt altes, amb regions policials com 
la de Barcelona on els delictes i faltes penals són de 
113 per cada 1.000 habitants triplicant el d’altres regi-
ons policials o la del Camp de Tarragona amb 80 per 
cada 1.000 habitants duplicant el de les regions polici-
als amb menors índexs. Es produeix així, una diferèn-
cia que no tindria perquè donar-se si tenim en compte 
que tots els ciutadans tenen dret a uns serveis públics 
en condicions d’igualtat.

Per altra banda, és notori que algunes tipologies de de-
lictes han augmentat molt notablement el darrer any, 
concretament a de l’informe se’n desprèn a Catalu-
nya s’ha produït un augment del 13,59% dels robatoris 
amb violència a la via pública, un 19,59% les estreba-
des, un 13,83% dels robatoris amb violència i/o inti-
midació, un 3,38% dels delictes contra el Patrimoni, 
un 6,58% dels robatoris amb violència als domicilis 
a Catalunya, 2,86% dels robatoris en establiments co-
mercials, un 5,10% dels furts, un 23,44% de les faltes 
d’estafa.

És per tot això que cal una reacció del Govern per res-
taurar uns nivells de seguretat adequats a tot el terri-
tori del nostre país i que els índexs siguin homogenis 
a tot el país.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Per tot això, el Parlament acorda encomanar al Govern 
que en el termini de sis mesos presenti un estudi sobre 
les causes dels augments de delictes a Catalunya i les 
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solucions per reduir-los especificant les mesures i els 
mitjans de què es dotarà, la coordinació amb la resta 
d’administracions, l’increment i adequació dels efec-
tius personals i materials així com altres elements que 
el Govern pugui aportar.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
pla de reconversió gradual de l’empresa Er-
cros
Tram. 250-00204/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada, Marc Vi-
dal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La factoria de Flix és la degana dels centres de pro-
ducció d’Ercros. Els seus orígens es remunten a 1897, 
quan un grup d’industrials espanyols, alemanys i suïs-
sos es van associar per constituir la Societat Electro-
química de Flix a la vora del riu Ebre. Aquest complex 
químic va ser pioner en el sector de la química bàsica a 
Espanya i antecedent dels polígons de Tarragona, Pu-
ertollano, Cartagena i Huelva.

La factoria de Flix va ser la primera d’Espanya i la ter-
cera d’Europa en dur a terme el gran canvi tecnològic 
experimentat per la indústria química tradicional, en 
aplicar l’electricitat al procés de fabricació del clor. Un 
canvi tecnològic forçat per l’augment de la demanda 
del sector tèxtil al qual la indústria química proveïa de 
clor i sosa per als processos d’acabat, tintat, estampat i 
blanquejat dels teixits. Justament aquest procés d’elec-
tròlisi amb partícules de mercuri què durant anys es 
van abocar al riu Ebre, junt amb altres components 
produint el greu conflicte ambiental dels llots tòxics.

El 1904 es va concedir l’exclusiva de venda dels pro-
ductes a l’empresa de fertilitzants SA Cros, fundada 
el mateix any que la Societat Electroquímica de Flix.

Entre els anys 50 i els 70 es va produir la major expan-
sió del negoci d’Electroquímica de Flix que, després 
de constituir en societat anònima amb SA Cros com a 
accionista majoritari, seria absorbida per aquesta com-
panyia el 1974. Quinze anys més tard, amb la fusió de 
S.A. Cros i Unión Explosivos Rio Tinto, S.A. (ERT) i 
la creació de l’actual Ercros, la fàbrica de Flix va que-
dar integrada en la seva filial de química bàsica junta-
ment amb la factoria que ERT posseïa al polígon pe-
troquímic de Tarragona.

En l’actualitat l’activitat productiva de la fàbrica es 
centra principalment en la fabricació de clor i sosa, de-
rivats del clor, dissolvents clorats i fosfat bicàlcic.

Per normativa europea la planta al 2018 ha de deixar 
de produir clor per aquest procés i sabent-ho Ercros no 
ha fet cap inversió des de fa anys i des de 2004 hi ha 
hagut retallades en la producció i acomiadaments de 
treballadors.

Es va provar canviar el sistema per un de membranes 
però no va reeixir i la companyia va decidir deixar que 
la planta anés disminuint la producció, l’administració 
també era coneixedora de la problemàtica.

Va haver intents per a què altres unitats de negoci po-
guessin utilitzar les instal·lacions com la proposta de la 
planta de pellets del grup alemany Seeger que van fins 
i tot signar un acord, però què al final per l’exigència 
d’Ercros de mantenir sempre el 51 % del control de 
qualsevol negoci que es vulgui instal·lar ha fet què cap 
pugui reeixir.

Es dona doncs la paradoxa que Ercros no inverteix i 
deixa morir l’activitat al mateix temps què tampoc fa-
cilitar l’arribada de noves activitats, amb una actitud 
irresponsable i de gasiveria envers el territori i la po-
blació.

Al mateix temps Ercros mantindrà la producció de 
fosfat dicàlcilc la qual genera uns residus que només 
pot abocar a l’abocador de la Pubilla, què és munici-
pal.

En el cas que Ercros tanques les instal·lacions també 
hauria d’afrontar els treballs de restitució i desconta-
minació, tal i com determina la llei amb costos ele-
vats, per la qual cosa sembla més lògic i interessant i 
buscar alternatives per a mantenir les instal·lacions en 
el termini d’aquests 5 anys que queden fins el 2018 què 
caldrà tanca la producció

Per altra part 135 acomiadaments directes i indirec-
tes al voltant de 70 més o sigui unes 205 persones, en 
l’àmbit de Flix i de la comarca de la Ribera d’Ebre, 
comarca què com la resta de Terres de l’Ebre esta es-
pecialment afectada per la crisi, suposa un cop a l’eco-
nomia local comparable al tancament de la SEAT a 
Martorell, tenint en compte a més què els llocs de tre-
ball què es destrueixen són llocs de treball no precaris 
i amb sous que permeten mantenir una família, per 
tant suposarà una baixada de renda per al territori.
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Poblacions com Riba-Roja, Vinebre, Ascó, la Torre de 
l’Espanyol, La Fatarella entre d’altres què no comp-
ten amb cap altra instal·lació industrial veuran també 
greument afectades les seves economies locals.

L’administració no pot quedar aliena a aquest conflic-
te, no pot rendir-se a les exigències d’una empresa què 
ha utilitzat recursos públics, què durant anys ha ex-
ternalitzat els greus costos ambientals, que ara paga-
rem entre tots i què vol marxar però continuar abocant 
els residus què genera (del fosfat dicàlcic) a una instal-
lació municipal,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Instar el Govern a: 

1. El govern ha d’exercir el seu paper d’àrbitre i de me-
diador i fer què l’empresa Ercros en el període fins el 
2018 faciliti la implantació a les seves instal·lacions de 
nous processos industrials preveient un pla de recon-
versió gradual.

2. El govern, amb col·laboració i coordinació amb 
l’Ajuntament de Flix han de forçar i implicar l’empresa 
perquè responsablement no pot tancar la major part de 
la producció i voler continuar abocant els residus què 
produeix l’altra producció a l’abocador de la Pubilla.

3. El govern ha de fer la mediació per tal què no hi ha-
gi propostes de reducció salarials què no vagin asso-
ciades a compromisos en ferm d’inversió i millora què 
puguin fer viable en el temps la instal·lació.

4. El govern prendrà compromisos econòmics reflec-
tits en el pressupost a partir del full de ruta què plan-
teja el Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de 
les Terres de l’Ebre, elaborat per la URV per encàrrec 
del Departament d’empresa i ocupació.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Hortènsia 
Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA; Marc Vidal Pou, 
diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la creació de la 
comissió de coordinació de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Títol VI del Reial Decret-Llei 20/202 de mesures 
per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat crea els anomenats Comitès de 
Coordinació Aeroportuària.

Aquests òrgans intenten introduir un símil de col-
laboració dels agents polítics i econòmics de les co-
munitats autònomes, tot i que sigui molt tímidament 
i sense competències executives, en la presa de deci-
sions relatives a aquestes infraestructures i en el seu 
territori. Entre altres funcions els Comitès han de vet-
llar per la correcta qualitat dels serveis, col·laborar en 
la definició de l’estratègia a desenvolupar, col·laborar 
amb Aena Aeropuertos S.A. en matèria de definició de 
línies estratègiques, etc...

Totes aquestes funcions, tot i que siguin insuficients 
per aconseguir la descentralització de les infraestruc-
tures aeroportuàries, suposen un avenç en la participa-
ció dels agents territorials coneixedors i primers inte-
ressats en el bon funcionament d’aquestes.

El text del RDL 20/2012 ha proposat la creació d’un 
únic Comitè de Coordinació Aeroportuària en cada 
comunitat autònoma. Tot i així, en el mateix redactat 
s’hi contempla la previsió que «Reglamentàriament es 
pugui constituir una Comissió de coordinació per cada 
aeroport en funció del trànsit de passatgers anuals, en 
els termes que reglamentàriament s’estableixin».

L’aeroport Girona - Costa Brava és un dels aeroports 
que ha suscitat en els darrers anys més interès i aten-
ció per part dels sectors polítics i econòmics del seu 
àmbit territorial per a poder disposar de participació 
en la presa de decisions relatives al funcionament de 
la infraestructura. Això és així donada la importància 
que té aquest aeroport en el desenvolupament econò-
mic de les comarques gironines, la qual cosa ha estat 
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el detonant per a la implicació dels representants del 
territori i la seva reclamació per a quedar integrats en 
els òrgans de decisió.

Així, el 4 de maig de 2011, es va aprovar un manifest 
que reclamava la participació del territori en la gestió 
i explotació de l’aeroport. Aquest manifest, impulsat 
per la Cambra de Girona, va comptar amb l’adhesió 
dels representants econòmics, sindicals, la Universitat 
de Girona i més de cent entitats de diferents àmbits.

Aquesta demostració de voluntat, implicació i com-
promís per part del territori, és suficient raó per a tenir 
en compte la seva integració en els òrgans de partici-
pació de la infraestructura i, per tant, la creació de la 
Comissió de coordinació aeroportuària de l’aeroport 
de Girona - Costa Brava d’acord amb la previsió con-
templada en el RDL 20/2012.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat: 

– A demanar al Ministerio de Fomento, d’acord amb la 
previsió continguda en el RDL 20/2012, la creació de 
la Comissió de coordinació de l’aeroport Girona - Cos-
ta Brava i integrar en aquest òrgan els representants 
dels diferents àmbits polítics i econòmics del territori.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito, diputat del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la pròrroga de 
les bonificacions de les taxes aeroportuàries 
de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El futur de l’aeroport Girona-Costa Brava depèn en 
gran mesura de l’operativitat en aquest de la compa-
nyia de baix cost Ryanair, responsable de quasi el 90% 
del volum total de passatgers en la instal·lació.

Els efectes positius que aporta el volum de trànsit aeri 
en l’economia de les comarques de Girona s’ha mos-
trat indiscutible, per les externalitats positives deriva-
des, tant en el turisme, el comerç, l’ocupació i la in-
dústria.

L’esforç de les administracions públiques, en aquest 
cas la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Gi-
rona i agents econòmics privats locals, s’ha vehiculat 
mitjançant un conveni de col·laboració amb la compa-
nyia Ryanair, amb el que s’assegura la continuïtat de la 
seva operativitat en aquest aeroport.

La vigència del conveni queda supeditada a compro-
misos per ambdues parts, de volum de passatgers 
transportats per part de Ryanair i de manteniment de 
taxes aeroportuàries per part de l’Administració.

El conveni va ser signat el dia 5 de gener de 2012 i amb 
una vigència de cinc anys. L’anunci fet per Aena d’in-
crement de les taxes de l’aeroport de Girona per a l’any 
2013 suposava, però, la possibilitat d’incomplir l’acord 
i, amb això, deixar-lo sense efecte i amb les conseqüèn-
cies derivades d’això per a l’economia de la zona.

Una esmena en la Llei de Pressupostos de l’Estat per 
a l’exercici 2013 ha permès mantenir les bonificacions 
de les taxes en l’aeroport de Girona, mitjançant una 
modificació de la Llei 21/2013, de 7 de juliol, de Segu-
retat Aèria. Tot i això, es manté el criteri d’excepciona-
litat de les bonificacions i la possibilitat que aquestes 
siguin eliminades l’any 2014.

Hem de considerar necessari, per al futur de l’aeroport 
i més encara en aquest moment de dificultats econò-
miques, que les bonificacions aprovades coincideixin 
amb la vigència temporal del conveni amb Ryanair, ai-
xò és durant el període de cinc anys comptats a partir 
del gener de 2012.

Un acord d’aquest tipus permetrà garantir el compli-
ment dels acords del sector públic amb Ryanair per 
aquests cinc anys i, amb això, permetre els objectius 
de viabilitat i competitivitat de l’aeroport, com també 
el desenvolupament potencial dels sectors econòmics 
beneficiaris a les comarques gironines.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat: 

– A demanar la pròrroga explícita de tres anys, fins el 
31 de desembre de 2016, de les bonificacions de les 
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taxes aeroportuàries en l’aeroport de Girona - Costa 
Brava, aprovades en la disposició desena de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2013.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito, diputat del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe de viabilitat del port de Pala-
mós com a espai fronterer Schengen
Tram. 250-00207/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El port de Palamós és una infraestructura vital per a 
l’economia de la comarca del Baix Empordà, les co-
marques de Girona i per al nostre país. El volum de 
creuers i de passatgers, com també el de mercaderies, 
el converteixen en un motor econòmic de primer odre, 
generador de riquesa i una eina necessària per a la re-
cuperació de l’economia mitjançant el consum exteri-
or, el turisme i les exportacions.

Però el seu potencial es troba limitat a causa de no ha-
ver permès fins ara la seva conversió en espai fronterer 
Schengen, cosa que impedeix que sigui punt d’origen 
i destí de viatgers de fora de la Unió Europea, limita 
l’operativitat de les companyies de creuers i l’aprofita-
ment de les sinèrgies amb altres infraestructures clau 
del territori.

L’any 2005 el Congrés de Diputats va aprovar una pro-
posta que el comprometia a realitzar els estudis neces-
saris per a la posada en funcionament del servei, així 
com la gestió i les despeses que se’n derivessin. Han 
transcorregut set anys i no s’han redactat els estudis, 
per la qual cosa les reclamacions del territori conti-
nuen.

En un moment de crisi econòmica com l’actual, és del 
tot incongruent limitar el potencial de totes i cadascu-
na de les infraestructures útils per al desenvolupament 
econòmic, les exportacions i el desenvolupament tu-
rístic.

En una clara mostra de compromís per part de la Cam-
bra de Comerç de Palamós, aquesta institució ha pre-
parat un informe propi sobre la viabilitat de la frontera 
Schengen al port, que vol presentar als diferents par-
tits polítics i, principalment, al Ministeri responsable.

Aquest informe donarà eficient resposta a l’argumen-
tació que va fer servir el ponent del Partit Popular que 
en la sessió del Senat del 22 de febrer de 2012 va blas-
mar la no existència de més dades aportades per la Ge-
neralitat o les Cambres de Comerç per aprovar la mo-
ció que instava el Govern espanyol a convertir el port 
de Palamós en un punt fronterer Schengen.

En aquest punt, doncs, veient com la Cambra de Co-
merç de Palamós ha fet aquest esforç per aportar més 
dades, considerem que seria oportú i necessari que la 
Generalitat de Catalunya també n’aporti, de manera 
que sumant les argumentacions de les dues instituci-
ons deixaríem sense arguments aquells que es neguen 
a accedir a aquesta petició tan raonable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat: 

1. A que realitzi amb la màxima celeritat un informe 
propi de viabilitat del port de Palamós com a espai 
fronterer Schengen, aportant noves i completes dades 
sobre el tràfic que s’hi desenvolupa, la posada en mar-
xa del servei, els equipaments necessaris per a la ges-
tió i les despeses que se’n puguin derivar.

2. A trametre aquest informe a la Cambra de Comerç 
de Palamós per a que l’adjuntin al que l’organisme ha 
elaborat.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito, diputat del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre la presentació 
per part del Ministeri de l’Interior dels estu-
dis de viabilitat del port de Palamós com a 
espai transfronterer Schengen
Tram. 250-00208/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El port de Palamós és una infraestructura vital per a 
l’economia de la comarca del Baix Empordà, les co-
marques de Girona i per al nostre país.

El volum de creuers i de passatgers, com també el de 
mercaderies, el converteixen en un motor econòmic de 
primer odre, generador de riquesa i una eina neces-
sària per a la recuperació de l’economia mitjançant el 
consum exterior, el turisme i les exportacions.

Però el seu potencial es troba limitat a causa de no ha-
ver permès fins ara la seva conversió en espai fronterer 
Schengen, cosa que impedeix que sigui punt d’origen 
i destí de viatgers de fora de la Unió Europea, limita 
l’operativitat de les companyies de creuers i l’aprofita-
ment de les sinèrgies amb altres infraestructures clau 
del territori.

En una clara mostra de compromís, les Cambres de 
Comerç de Palamós i Girona, la FOEG i les diferents 
administracions públiques territorials han reivindicat 
des de fa anys que l’Estat aprovi la declaració del port 
com a espai Schengen.

L’any 2005 el Congrés de Diputats va aprovar una pro-
posta que el comprometia a realitzar els estudis neces-
saris per a la posada en funcionament del servei, així 
com la gestió i les despeses que se’n derivessin.

Han transcorregut set anys i no s’han redactat els estu-
dis, per la qual cosa les reclamacions del territori con-
tinuen.

L’any 2011 el Ministre d’Interior espanyol es va com-
prometre a trobar i presentar una solució per a que el 
port fos espai Schengen abans de l’estiu de 2012.

Ha transcorregut aquesta darrera data i tampoc s’ha 
presentat cap solució.

En un moment de crisi econòmica com l’actual, és del 
tot incongruent limitar el potencial de totes i cadascu-
na de les infraestructures útils per al desenvolupament 
econòmic, les exportacions i el desenvolupament tu-
rístic.

És inacceptable l’incompliment manifest dels acords 
i compromisos que es van adquirir en el seu moment, 
com també que vagi transcorrent el temps sense que 
veiem com els responsables polítics del Govern Cen-
tral donin cap resposta a la demanda del territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat: 

– A que exigeixi al Ministeri d’Interior, en compli-
ment al compromís adoptat l’any 2005, que presenti en 
el termini de tres mesos els estudis per a determinar la 
viabilitat del port de Palamós com a espai transfronte-
rer Schengen.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito, diputat del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el restabliment 
per part d’AENA dels serveis d’assistència 
sanitària a l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00209/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El dia 16 de juliol AENA va suprimir el servei d’as-
sistència sanitària que proporcionava la infermeria de 
l’aeroport Girona - Costa Brava. El seu tancament ha 
suposat el desmantellament de les dependències que es 
dedicaven a aquest servei en la terminal de l’aeroport, 



4 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 36

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 88

l’acomiadament dels tècnics sanitaris i la retirada dels 
recursos amb el que s’havia donat la instal·lació. En de-
finitiva, la pèrdua dels primers auxilis i l’atenció mè-
dica immediata tant al personal de l’aeroport com als 
més de cinc milions de passatgers que utilitzen aques-
tes instal·lacions.

L’efecte d’aquesta mesura ha estat l’aparició d’inci-
dents a causa de la inexistència de serveis sanitaris 
d’atenció immediata provocats per al necessitat d’ha-
ver de recórrer a serveis mèdics externs situats en cen-
tres d’atenció primària locals de Santa Coloma de Far-
ners o Cassà de la Selva.

L’eliminació dels serveis mèdics en l’aeroport deixa 
sense vigència la Política d’Assistència Sanitària en 
els Aeroports Espanyols que va aprovar AENA l’any 
2007 i que establia, entre d’altres, que els aeroports 
internacionals amb un trànsit d’entre 1 i 8 milions de 
passatgers havien de disposar de presència de personal 
sanitari en les instal·lacions, amb la possibilitat d’esta-
blir convenis o acords amb centres o entitats sanitàries 
locals només en període de molt baixa intensitat. I el 
que ha fet AENA és, precisament, eliminar els serveis 
sanitaris fins i tot en els períodes de màxima intensitat 
de l’aeroport.

L’eliminació del servei també contradiu el previst en el 
Manual de facilitació de l’Organització d’Aviació Civil 
Internacional, atès que aquesta recomana l’existència 
d’aquests serveis en tots els aeroports internacionals.

Aquesta situació provocada per AENA provoca la de-
satenció dels usuaris i treballadors de l’aeroport i re-
baixa la qualitat de l’aeroport Girona - Costa Brava.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat: 

– A que exigeixi a AENA el restabliment immediat 
dels serveis d’assistència sanitària en l’aeroport Giro-
na - Costa Brava.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito, diputat del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
peatges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La mobilitat a la comarca del Garraf és històricament 
un dels dèficits més importants per a la millora de les 
condicions de vida i el desenvolupament social i eco-
nòmic del nostre territori. Els darrers anys, tot i l’in-
crement demogràfic dels pobles i ciutats, no només no 
han notat cap millora, sinó que a més, es constata el 
deteriorament de la xarxa de transport i l’encariment 
injustificat dels peatges sense tenir cap alternativa 
d’accés a l’àrea metropolitana de forma ràpida i segura 
pels milers de desplaçaments i connexions que es pro-
dueixen a banda i banda.

El peatge de l’autopista ha suposat, des del seu inici, 
un greuge en relació a altres territoris similars que dis-
posen de peatges d’accés a l’àrea metropolitana: això 
limita la competitivitat i castiga doblement a ciutadans 
i empreses de la comarca, amb l’agreujant que, a més, 
hi ha dos peatges al Garraf (Vallcarca i Cubelles), que 
distorsionen la mobilitat i que no es troben al servei 
del territori.

Pel que fa al transport públic ferroviari, els continus 
retards injustificats i les fallades tècniques de la línia 
de Rodalies, afegits al desemparament i desinforma-
ció cap al conjunt dels usuaris, la manca d’inversió i 
de manteniment i l’elevat preu de les tarifes, no ajuden 
a potenciar un servei públic que hauria de ser ràpid, 
segur i de molta més qualitat que la que es presta en 
aquests moments.

Davant l’actual context econòmic i social, cal que les 
infraestructures estiguin al servei de la ciutadania i del 
desenvolupament econòmic del territori. És preocu-
pant el col·lapse de les Rodalies i així com els continus 
increments dels injustos peatges, dels més cars d’Eu-
ropa. Aquest és un clam de la ciutadania que rep uns 
serveis de mobilitat deficients, i que s’ha expressat pel 
conjunt dels Ajuntaments i del Consell Comarcal, dels 
agents socials i econòmics, dels grups polítics, d’enti-
tats i d’associacions des de fa molts anys.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Revisar i reduir de manera dràstica els peatges de la 
C-32 a la comarca del Garraf, i millorar la mobilitat a 
la comarca, d’acord amb la campanya del Consell Co-
marcal del Garraf «Garraf: peatge just».

2. Convocar, en el termini d’un mes, una reunió entre 
el conseller de Territori i Sostenibilitat i els d’alcal-
des i alcaldesses i els agents econòmics i socials de la 
comarca del Garraf i els portaveus dels Grups Parla-
mentaris a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Joan Ignasi 
Elena i Garcia, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès és un 
dels projectes més estratègics de Catalunya i té l’ob-
jectiu d’esdevenir un potent motor de la competitivitat 
científica, tecnològica i empresarial del sud d’Europa.

És una iniciativa amb lideratge 100% públic promogu-
da conjuntament, des dels seus inicis, per la Generali-
tat de Catalunya –a través de l’Institut Català del Sòl– i 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, mitjançant el 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerda-
nyola del Vallès en el qual hi participen totes dues ins-

titucions en un 50% cadascuna, fet que comporta que 
tots els plantejaments i acords s’hagin de basar en el 
consens i el lideratge compartit d’ambdues adminis-
tracions.

Es tracta d’una zona en ple cor de l’àrea metropolita-
na de Barcelona amb una extensió de 340 hectàrees, 
a tocar de la Universitat Autònoma de Barcelona i en 
la qual ja s’hi ubica actualment el Laboratori de llum 
Sincrotró, un equipament científic de primer ordre en 
el sud d’Europa.

L’extensió territorial i la transcendència que té per al 
municipi de Cerdanyola del Vallès fa que l’elabora-
ció del nou planejament urbanístic i la seva aprova-
ció hagin de ser realitzades de forma compartida entre 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Generalitat 
de Catalunya.

Aquest fet ha estat compartit, tradicionalment, per la 
immensa majoria del Ple municipal. També es així en 
l’actualitat, tal i com ha estat manifestat públicament 
per la pràctica totalitat dels grups municipals de la 
Corporació.

Aquesta gestió compartida del Centre Direccional en-
tenem que s’ha de fer des del Consorci actual, si s’es-
cau, redimensionant-lo en recursos humans i materials 
arran la situació econòmica existent.

La Generalitat de Catalunya també ha treballat des 
d’aquest plantejament de lideratge compartit des dels 
inicis del primer planejament urbanístic i amb la crea-
ció del Consorci del Centre Direccional.

Aquesta línia de treball ha estat truncada per la Reso-
lució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 24 
de desembre.

Mitjançant aquesta Resolució, l’Ajuntament de Cerda-
nyola queda al marge de la planificació de la zona i, 
alhora, el Consorci del Centre Direccional perd tota 
raó de ser i existir, donat que deixa de tenir la facultat 
d’administració actuant que fins aleshores ostentava.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Deixar sense efectes la Resolució del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, de 24 de desembre de 2012, 
mitjançant la qual s’inicia el procediment de formu-
lació del Pla Director urbanístic per a la delimitació 
i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès i s’encarrega a la Secretaria de Territori i Mo-
bilitat la redacció del document, a través dels serveis 
tècnics de l’Incasòl.

2) Desenvolupar el planejament del Centre Direcci-
onal de Cerdanyola, amb lideratge compartit amb 

Fascicle tercer
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l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, mitjançant la 
figura del Consorci Urbanístic del Centre Direccional.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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 si-
gui substanciada davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua.

Exposició de motius

La Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida és un 
esdeveniment cultural organitzat pel Centre Llatino-
americà de Lleida (ONG) sense precedents i junta-
ment amb l’ANIMAC (Cinema d’Animació), són els 
dos únics festivals internacionals de cinema a la ciutat/
comarques de Lleida. La Mostra comporta múltiples 
beneficis socials, culturals i econòmics al conjunt de 
Catalunya i de Llatinoamèrica doncs a més de ser una 
difusió i manifestació artístiques, també contribueix a 
l’intercanvi de cultures i al reconeixement mutu de les 
nostres societats. És un esdeveniment que enorgulleix 
la diàspora llatinoamericana que forma part del con-
junt de la societat catalana i que influeix de manera 
positiva en la seva integració. Així mateix sensibilitza 
i informa a la societat autòctona de les característiques 
culturals dels diferents països de Llatinoamèrica, que 
són moltes i molt variades. Des de fa dos anys aquest 
procés també es dóna a la inversa a Argentina.

La primera edició de la Mostra de Cinema Llatino-
americà de Lleida es va celebrar el mes de gener de 
1995, organitzada pel Centre Llatinoamericà de Lleida 
i comptant amb el suport de La Paeria (Ajuntament de 
Lleida) que va aportar l’ajuda necessària perquè l’em-
brió del que avui és la Mostra pogués començar a ca-
minar. La Fundació «la Caixa» i la Universitat de Llei-
da van ser també col·laboradores en aquesta primera 

edició. Al llarg de cinc dies, del 17 al 21 de gener, es 
van projectar 12 pel·lícules, es van celebrar tres actes 
paral·lels i van acudir a Lleida quatre convidats de re-
nom. El gran èxit de públic assolit durant la primera 
edició va obligar a augmentar un dia la durada de la 
segona edició de la Mostra, a més d’organitzar les pro-
jeccions per Seccions. Al patrocini s’hi afegirien l’Ins-
titut de Cooperació Iberoamericana, el Ministeri d’As-
sumptes Socials i la Casa d’Amèrica a Madrid.

La Mostra realitza a més activitats colaterals com 
són exposicions a la Universitat de Lleida i a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs. Durant la setmana en la que es de-
senvolupa l’esdeveniment, els comerços i els serveis es 
veuen dinamitzats pels seus participants i espectadors 
que arriben d’arreu de Catalunya i de l’Estat Espanyol.

Així mateix es realitzen retrospectives de la mostra a 
diferents països de Llatinoamèrica a les que s’incor-
poren projeccions de cinema català. Aquests cicles 
s’han realitzat durant dos anys consecutius a la Facul-
tat d’Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires organitzats conjuntament amb la 
Cátedra de Imagen y Sonido amb un gran interès per 
part dels estudiants sota el nom de «Semana de cine 
Catalán».

El Centre Llatinoamericà de Lleida és una associació 
sense ànim de lucre que a més de la Mostra efectua 
durant tot l’any una labor social molt important ja si-
gui impartint classes de català, com a banc d’aliments 
i de roba de segona mà i col·labora amb el Govern del 
Perú i de Senegal per cedir les seves instal·lacions com 
a col·legi electoral tot ajudant a fomentar el vot i per 
tant la democràcia d’aquests països.

Malauradament i a conseqüència de la crisi i la con-
tenció de despesa de les administracions públiques i 
diferents organismes participants, enguany la Mostra 
de Cinema ha reduït molt el seu pressupost fins al punt 
que els organitzadors van contemplar la possibilitat de 
suspendre-la.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Involucrar-se econòmicament i desplegar els recursos 
tècnics i humans necessaris per garantir l’èxit de l’or-
ganització, foment, protecció i projecció nacional i in-
ternacionals de la Mostra de Cinema Llatinoamericà 
de Lleida.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la cessió d’un 
alberg per a la pernoctació dels mossos 
d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran
Tram. 250-00213/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat, Sara Vi-
là Galan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Anteriorment els Mossos d’Esquadra destinats a 
Vielha disposaven d’unes ajudes especials per a despe-
ses d’allotjament entenent que Vielha no era el munici-
pi residencial dels mateixos i que el seu servei a la zo-
na era de caràcter provisional. Aquestes ajudes es van 
retirar perquè la remuneració dels mossos destinats va 
incrementar i la temporalitat de la seva estada al muni-
cipi es va escurçar fins a un màxim de 2 anys, procu-
rant sempre l’apropament als seus municipis d’origen.

A conseqüència de la disminució del pressupost de la 
Generalitat destinat a la incorporació de noves promo-
cions, la temporalitat d’estada dels mateixos destinats 
ha incrementat i no hi ha cap certesa de que els tras-
llats als municipis d’origen dels agents es pugui acabar 
efectuant.

El preu de lloguer dels habitatges a Vielha resulta es-
pecialment car tenint en compte que es tracta d’un 
municipi de segona residència per a moltes classes be-
nestants, fet que fa incrementar aquests preus conside-
rablement i que provoca fins i tot acumulació de per-
sones i famílies de baix poder adquisitiu en un mateix 
habitatge. Aquesta particularitat no es dóna sempre en 
totes les poblacions de destí dels agents pel que aquells 
destinats en poblacions on els lloguers són més cars 
pateixen un greuge comparatiu respecte a la resta.

La massa salarial del Cos de Mossos d’Esquadra ha 
disminuït en els darrers anys considerablement. Actu-
alment un mosso de nivell 1 ha vist reduït el seu sou 
anual en uns 7.000 euros aproximadament tenint en 
compte l’eliminació de la paga extra, del complement 
de productivitat, complement per nits, el retirament de 
vals menjador, l’acord d’equiparació i l’aportació al pla 
de pensions. Per aquest motiu els mossos de nivell 1 
desplaçats ja no poden fer front a les despeses d’allot-

jament de la mateixa manera i han cregut convenient 
fer ús de tendes de campanya al carrer en senyal de 
protesta pel seu malestar justificat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Fer les gestions pertinents per a que en breu és cedeixi 
l’ús d’un Alberg o similar de caràcter públic (munici-
pal o de la Generalitat) a un preu simbòlic per a asse-
gurar l’estabilitat i la pernoctació dels agents destinats 
a Vielha no originaris d’aquesta població.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA; Sara Vilà Ga-
lan, diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’estació de 
tren de Torelló
Tram. 250-00214/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 3283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Únió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu 
del Grup Parlamentari Socialis ta, Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, Dolors Camats Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pé-
rez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Da-
vid Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt (Can-
didatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres), 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presen ten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius 

La línia de tren Barcelona-Puigcerdà és una línia que des 
de fa anys està pen dent d’inversions i millores, que han 
estat reivindicades per diversos col·lectius i comprome-
ses per diversos governs sense haver-se portat a terme.

Malauradament, la situació de la línia, en comptes de 
millorar, va a menys: periòdicament, es van produint 
fets que empitjoren el servei.

La darrera amenaça recau sobre diferents estacions 
de la línia, entre elles la de Torelló, una estació en la 
qual recentment s’ha fet una inversió d’uns 2’3 mili-
ons d’euros i que, a més, és estratègica no només per al 
municipi i la Vall del Ges sinó també per a la comarca 
veïna, la Garrotxa.

El que es pretenen fer a Torelló és deixar l’estació sen-
se personal que atengui la venda de bitllets, faciliti la 
informació als usuaris i vetlli per la seguretat de l’es-
tació i els viatgers.

El fet que no hi hagi personal d’atenció, a més de fer 
més complicada la com pra dels bitllets –especialment 
a determinats col·lectius d’usuaris–, dificultarà també 
la informació de si el tren arriba a l’hora o no, de si el 
retard és de 10 minuts o de mitja hora, de la via per la 
qual arribarà el tren, o de si hi ha d’haver un creua-
ment –amb els possibles problemes de seguretat que 
això pot comportar. L’experiència en altres estacions 
que actualment no disposen de personal demostra que 
sovint els usuaris han de travessar les vies quan el tren 
ja entra a l’estació perquè els sistemes d’informació o 
bé no funcionen o funcionen malament.

D’altra banda, l’escenari que s’està plantejant compor-
tarà també la degradació dels espais del recinte de l’es-
tació i podria augmentar la inseguretat de les persones 
que hi transiten.

Aquesta situació desincentiva l’ús del tren i, en conse-
qüència, té repercussions negatives per a l’usuari (atès 
que qualsevol altre mitjà de transport li sortirà més 
car) i també per al conjunt de la societat i pel medi 
ambient (atès que les alternatives són sempre més con-
taminants).

Atès que ni la ciutadania ni els grups municipals de 
Torelló no volem que aquesta línia de tren es vagi des-
mantellant, considerem imprescindible mantenir l’es-
tació amb personal que l’atengui i, alhora, incloure 
Torelló dins la zona de rodalies R-3, amb sistema tari-
fari integrat per tal desplegar al màxim la potencialitat 
d’aquest punt de estratègic de comunicacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Es querra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a defensar davant del Govern de l’Estat la ne-

cessitat del servei de venda de bitllets i d’atenció al vi-
atger a l’estació de tren de Torelló (Osona).

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a concretar la demanda feta per l’Ajuntament 
i, per tant, pel conjunt de la ciutadania, en reiterades 
ocasions, d’incloure Torelló dins la zona de rodalies 
de la línia R-3.

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Jordi Cañas 
Pérez, portaveu del GP de C’s; David Fernàndez i Ra-
mos, portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Proposta de resolució sobre la implantació 
del model d’institut escola al barri de Gavà 
Mar
Tram. 250-00215/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, diputat, Albert Rivera Díaz, 
president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya, a la Resolució 348/IX del 
Parlament de Catalu nya sobre la transformació en ins-
titut esco la de l’Escola Gavà Mar, de Gavà, aprovada 
el passat 27 d’octubre de 2011, instava el Govern de la 
Generalitat a valorar, un cop enllestits els aspectes jurí-
dics i tècnics del model d’institut escola, les necessitats 
del barri de Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat), amb 
relació a la possible im plantació d’aquest model i, en el 
cas que la valoració si gui positiva, a iniciar al més aviat 
possible els tràmits necessaris perquè aquesta implan-
tació es faci efectiva, començant per l’acceptació, en el 
termini de tres me sos des de la valoració, del sòl cedit 
per l’Ajuntament de Gavà per a dur-ho a terme.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 
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1. Definir amb claredat i de forma immediata els as-
pectes jurídics i tècnics relatius a la implementació del 
projecte del model d’Institut Escola 

2. Procedir a la valoració de les necessitats del bar-
ri de Gavà Mar amb relació a la possible implantació 
d’aquest model

3. En el cas que la valoració sigui positiva, iniciar el més 
aviat possible els tràmits necessaris perquè aquesta im-
plantació es faci efectiva, començant per l’acceptació, en 
el termini de tres mesos des de la valoració, del sòl cedir 
per l’Ajuntament de Gavà per a dur-ho a terme.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Carlos Carrizosa Torres Albert Rivera Díaz
Diputat del GP de C’s President del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la substitució 
dels combois dels trens regionals de les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00216/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3416 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Els trens regionals que enllacen les Terres de l’Ebre 
amb la resta de territoris es van posar en funciona-
ment fa més de vint anys. Per les vies ebrenques, tant 
la que enllaça amb Ulldecona - l’Aldea i Tortosa, 
com la de Móra la Nova, transiten combois de les 
sèries 447, 448 i 470, les més antigues que hi ha en 
funcionament, fet que augmenta el greuge de discri-
minació de les Terres de l’Ebre en quant a serveis i 
qualitat dels mateixos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar en un període màxim de tres mesos 
un calendari de substitució dels combois dels trens re-

gionals de les Terres de l’Ebre per unitats noves com 
les de la sèrie 449 o altres.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Núria Ven-
tura Brusca, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la mobilitat a 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00217/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A les Terres de l’Ebre, el 93,3% dels desplaçaments 
que efectua la seva gent, són entre les localitats inter-
nes del seu àmbit territorial. Els desplaçaments més 
destacats estan motivats per feina, estudis, accés als 
serveis sanitaris i administratius, compres i altres acti-
vitats, i és per això que la distància mitjana recorregu-
da és de menys de 25 km i només el 6,7% de desplaça-
ments són fora del territori.

L’ús del transport públic (viari i ferroviari) a les Terres 
de l’Ebre, és d’un 2,5% enfront del 20,6% a Barcelo-
na i el 5,1% al Camp de Tarragona. És la taxa d’ús de 
transport públic més baixa de Catalunya. Això eviden-
cia que la oferta és insuficient, no es correspon del tot 
amb les necessitats reals existents i els preus, que són 
cars, desmotiven, dissuadeixen aquest ús.

En el Pacte Nacional per les Infraestructures, referit a 
la mobilitat i en els documents i estudis del Pla Terri-
torial de Mobilitat a les Terres de l’Ebre, elaborats en-
tre els anys 2007-2010, es fixaven objectius de millora 
en la mobilitat interna i externa. Tanmateix, es fixava 
el 2012 com a horitzó per l’impuls de l’ATM (Autoritat 
Territorial de Mobilitat) i la implantació de la Integra-
ció Tarifària com a instrument per millorar l’eficiència 
econòmica i, el que és més important, abaratir el cost 
dels títols, dels bitllets de desplaçament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Impulsar l’ATM TE (Autoritat Territorial de Mobi-
litat de les Terres de l’Ebre) i la integració tarifaria del 
seu àmbit territorial.

2. Elaborar un pla de millora de les expedicions en la 
mobilitat interna i externa de les quatre comarques de 
les Terres de l’Ebre (Montsià, Terra Alta, Baix Ebre, 
Ribera d’Ebre) tant per carretera com per ferrocarril 
en el seu àmbit competencial.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Núria Ven-
tura Brusca, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reforma de 
l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parlament 
de Catalunya va acordar, mitjançant resolució 213/IX, 
de 14 de juliol de 2011, instar el govern de la Generali-
tat a executar la reforma integral de l’Institut Bruguers 
de Gavà (Baix Llobregat) d’acord amb el projecte pre-
sentat i a iniciar aquesta reforma no més enllà d’aquest 
curs escolar, garantint la seguretat de l’alumnat i la 
qualitat dels ensenyaments que s’hi desenvolupen.

Malgrat aquesta resolució, el projecte de reforma no 
es va executar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya insta el govern de la 
Generalitat a prioritzar la reforma integral de l’Insti-

tut Bruguers de Gavà (Baix Llobregat), d’acord amb 
el projecte presentat, tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 3432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Anna Simó i Castelló, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent sobre l’Escola Xarau de Cerda-
nyola del Vallès per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’any 2003 el Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya inicia el projecte de remodelació de 
l’Escola Xarau de Cerdanyola del Vallès.

El projecte es porta endavant, es presenta i es discutei-
xen els plànols al Consell Escolar de l’Escola durant 
l’any 2005. Paral·lelament a aquesta decisió, el març de 
2004 l’Ajuntament de Cerdanyola preveu la cessió del 
terreny «Uralita» (actualment «La Farigola») per a la 
construcció d’una escola de primària. El ple de l’Ajun-
tament aprova la cessió dels terrenys el maig de 2005.

El 2 d’abril de 2008 se signa un conveni entre l’Ajunta-
ment i el Departament d’Educació per a la construcció 
de la nova escola. El juny de 2009 la Generalitat con-
cedeix una subvenció d’1,4 M euros a l’Ajuntament per 
a la neteja de residus de fibrociment.

El març de 2009 es comencen a unir les dues històri-
es. En una reunió entre el Departament i l’Ajuntament 
observen que el nombre de nens i nenes a Cerdanyola 
comença a disminuir i comencen a qüestionar la ne-
cessitat de la nova escola.

El maig de 2010 el Departament proposa el tanca-
ment d’una línia de P3 al Xarau degut al baix nom-
bre de nens/es preinscrits en primera opció (no es te-
nia en compte les segones opcions de les famílies amb 
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les quals s’arribava al segon grup de manera suficient). 
Després de diferents reunions el Departament

decideix mantenir el segon grup si l’Escola Xarau es 
trasllada a l’edifici de la nova escola.

El febrer de 2013 encara no s’ha remodelat l’Escola 
Xarau, i el Departament descarta la construcció del 
nou edifici a la zona de «La Farigola». Alhora, el ma-
teix departament planteja no ofertar cap plaça de P3 a 
l’Escola Xarau.

Actualment, però, després d’algunes converses, estan 
disposats a mantenir una de les línies de P3, sempre 
i quan s’informi als pares durant el procés de preins-
cripció que no s’ofertaran places de P3 ni de primer 
per al curs 2014-2015, la qual cosa significa el tanca-
ment progressiu de l’Escola Xarau.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Reconèixer la feina que la comunitat educativa de 
l’escola Xarau de Cerdanyola del Vallès ha dut a terme 
des de l’inici del funcionament del centre, que té una 
tasca inclusiva molt important per al teixit ciutadà de 
Cerdanyola i, per tant, no només educativa.

2. Garantir que per al curs 2013-2014 el centre po-
drà ofertar tots els cursos durant la preinscripció i que 
l’oferta de cursos per al 2014-2015 es valorarà en el 
moment d’obrir la preinscripció corresponent –i no 
abans–, amb la voluntat de donar continuïtat al centre.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Anna 
Simó i Castelló, diputada del GP d’ERC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 7/1980, de lli-
bertat religiosa
Tram. 270-00003/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, presidente del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, conforme a lo establecido en el arti-
culo 154 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
propuesta para presentar a la Mesa del Congreso de los 
Diputados la proposición de ley de modificación de la 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa

Memoria justificativa y Exposición de motivos

El multiculturalismo forma parte de los nuevos mode-
los sociales emergentes en Europa y la consecuencia 
es una mayor sensibilización hacia la tolerancia de la 
diversi dad, la igual dignidad y la equiparación de de-
rechos para todas las personas que pertenecen a los di-
ferentes gru pos incluidos en un mismo Estado.

Esta situación debe encauzarse de modo claro e 
inequí voco de modo que la diversidad cultural no se 
desarrolle en detrimento de los valores y principios 
que promueven los derechos humanos, los valores de 
libertad e igualdad entre géneros y la igualdad ante la 
ley y la tolerancia que caracterizan el funcionamiento 
de un estado democráti co de derecho.

En este sentido, el uso del velo integral por parte de 
al gunas mujeres, ya sea por motivos culturales o por 
mo tivos religiosos, supone que esas mujeres, tan-
to en la vía pública como en edificios y equipamien-
tos públicos, se muestran con el rostro completamen-
te oculto, lo que pu ede impedir tanto la identificación 
–y consecuentemente la salvaguarda de la seguridad 
pública–, como la comu nicación visual y por tanto el 
ejercicio del libre desarro llo de la personalidad.

Finalmente, la justificación de esta modificación viene 
además determinada por la necesidad de legislar para 
evitar que surjan problemas y especialmente para pre-
venir conflictos a largo plazo. Por tanto, es necesaria 
una regulación del uso del velo integral como medida 
imprescindible que sirva esencialmente tanto para ga-
rantizar el mejor marco de convivencia como para no 
re troceder en los derechos consagrados por la Consti-
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tución española relativos a la seguridad, la libertad y 
el respeto.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente: 

Propuesta para presentar a la Mesa del 
Congreso de los Diputados la Proposición de 
Ley de Libertad Religiosa

Proposición de ley de modificación de la Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa 

Artículo único. Adición de un nuevo párrafo 
al apartado primero del artículo tercero

«Artículo Tercero. Uno. [...] Con el fin de salvaguardar 
tanto la seguridad pública como el derecho fundamen-
tal al libre desarrollo de la personalidad individual, 
queda específicamente prohibido, en la vía pública y 
edificios y equipamientos públicos, el uso de atuendos 
o accesorios en la vestimenta que oculten completa-
mente el rostro y que por tanto impidan la identifica-
ción del individuo y limiten su comunicación visual».

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 16/2012, del 27 de desembre, per la 
qual s’adopten diverses mesures tributàri-
es dirigides a la consolidació de les finan-
ces públiques i a l’impuls de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 212-00001/10

Termini de presentació de propostes de reso-
lució per a interposar recurs d’inconstituciona-
litat

Termini: 3 dies hàbils (del 05.03.2013 al 07.03.2013).
Finiment del termini: 08.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.02.2013.

N. de la R.: El Dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries corresponent a aquest procediment es repro-
dueix a la secció 4.75.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política econòmica i els objec-
tius de dèficit públic
Tram. 302-00001/10

Esmenes presentades
Reg. 3936; 3937 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
3936)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política econòmica i els objectius de dèficit públic 
(tram. 302-00001/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a la 
política d’austeritat europea que es concreta en el Pac-
te d’Estabilitat i en els objectius de reducció del dèfi-
cit i de l’endeutament i en les lleis de l’Estat i catala-
na d’estabilitat. Una política que provoca l’increment 
de l’atur i la pobresa, i que s’ha demostrat fracassada 
doncs Europa i especialment els països del sud es tro-
ben en una nova recessió. El Parlament insta el Gover-
ni a fer arribar a la Comissió Europea el posiciona-
ment clarament contrari a la política d’austeritat.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1, que passa a punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a no 
complir els objectius de dèficit fixats pel Govern espa-
nyol i per la Unió Europea i constata que l’objectiu de 
dèficit del 0,7% del PIB fixat pel Govern de l’Estat per 
a la Generalitat de Catalunya per a l’exercici pressu-
postari 2013 és incoherent amb el nivell de despesa 
pública que assumeixen les diferents administracions, 
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respon a un repartiment injust dels límits de dèficit i 
obliga a un ajustament de la despesa pública que tindrà 
un impacte molt negatiu sobre els serveis de l’Estat del 
Benestar a Catalunya, posant en risc la prestació del 
nivell mínim exigible dels serveis públics d’educació, 
sanitat i protecció social, entre d’altres, sobretot tenint 
en compte que la Generalitat de Catalunya ja ha reduït 
en els dos anys anteriors la despesa no financera no fi-
nalista un 15,7% (sense incloure el pagament dels inte-
ressos). El repartiment de l’objectiu de dèficit fixat pel 
Govern de l’Estat entra en contradicció amb la posició 
del Parlament Europeu en la seva resolució de 16 de 
gener del 2013 sobre «Finances Públiques a la UEM -  
2011 i 2012», el punt 28 de la qual estableix que «els 
esforços de consolidació fiscals s’han de repartir de 
manera justa entre les diferents administracions, te-
nint en compte els serveis que presten».

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2, que passa a punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat, alhora que fixa aquest objectiu de dèficit pú-
blic excessivament restrictiu, dificulta la viabilitat de 
les finances de la Generalitat de Catalunya impedint 
que aquesta desenvolupi plenament les seves compe-
tències tributàries i actuï amb autonomia financera, 
bloquejant les decisions del Parlament i del Govern de 
Catalunya que permetrien incrementar els ingressos 
per realitzar una reducció de la despesa pública me-
nor, com ha estat el cas de la presentació de recursos 
d’inconstitucionalitat contra diferents mesures tributà-
ries, el darrer dels quals contra Decret llei 5/2012, del 
18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit, que tindrà un impacte negatiu sobre les 
finances de la Generalitat d’uns 500 milions d’euros en 
el període d’un any.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 3, que passa a punt 4

4. El Parlament de Catalunya constata que les decisi-
ons anteriorment exposades preses pel Govern de l’Es-
tat es sumen a una llarga llista de deslleialtats i incom-
pliments en relació a les finances de la Generalitat i a 
les inversions a Catalunya, que incrementen l’ajust de 
la despesa a realitzar amb conseqüències molt negati-
ves sobre els serveis públics de l’Estat del Benestar a 
Catalunya, entre els quals hi ha els següents: 

– Incompliment del pagament des les liquidacions 
dels anys 2008, 2009 i 2010 corresponents al que de-
termina la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut 

d’Autonomia i als mecanismes de control, seguiment i 
compensació acordats en la Comissió Bilateral Estat-
Generalitat, corresponents a un mínim de 1.689 mili-
ons d’euros.

– Incompliment en la llei de Pressupostos General de 
l’Estat per al 2013 de la Disposició Addicional Tercera 
de l’Estatut d’Autonomia que fixa que la inversió de l’Es-
tat a Catalunya en infraestructures s’ha d’equiparar a la 
participació relativa del PIB de de Catalunya en relació 
al PIB de l’Estat per un període de set anys, amb un im-
pacte de 661 milions d’euros per al present exercici.

– Reducció d’ingressos finalistes de l’Estat que han 
caigut en 496 milions d’euros entre el 2011 i el 2012, 
que la Generalitat ha hagut de compensar, amb un im-
pacte de 296 milions d’euros.

– Impacte durant l’any 2012 de l’increment dels tipus 
impositius de l’IVA, corresponent a 66 milions d’euros.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4 bis

4 bis. El Parlament de Catalunya constata que l’ajust 
pressupostari realitzat pel Govern català ha recaigut 
majoritàriament en les classes populars, que són les 
necessiten més de les prestacions i serveis de l’Estat de 
benestar. Aquestes retallades pressupostàries han su-
posat, en un període molt breu de temps, una degrada-
ció de la qualitat dels serveis públics sense precedents. 
Bona part de l’ajust pressupostari respon a un model 
neoliberal que busca incrementar el negoci privat en 
sectors com l’educatiu i el sanitari en detriment de la 
cohesió social i l’interès general.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4 ter

4 ter. Així mateix el Parlament constata com la man-
ca d’una política d’ingressos basada en una fiscalitat 
progressiva i ambiental, aprofitant els marges compe-
tencials que té la Generalitat, ha suposat una pèrdua 
d’ingressos de com a mínim 1000M euros per cada 
exercici pressupostari. En alguns casos de difícil recu-
peració perquè l’Estat ha legislat per impedir que les 
CCAA creessin nous impostos, com és el cas de l’im-
post de dipòsits bancaris o el de producció nuclear.

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió del punt 4 i d’addició del punt 4 quater
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a negociar amb el Govern de l’Estat una modi-
ficació de l’objectiu de dèficit per a l’any 2013 de l’1,7% 
del PIB, si es manté l’actual objectiu del 4,5% del PIB 
pel conjunt de l’Estat Espanyol, que permetria reduir 
l’ajust en 2.000 milions d’euros. Aquesta proporció en 
el repartiment de l’objectiu de dèficit s’hauria de mante-
nir en cas que la Comissió Europea flexibilitzés l’objec-
tiu de dèficit de l’Estat Espanyol, permetent ampliar la 
reducció de l’ajust a realitzar.

4 quater. El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat 
la no realització de cap altre ajustament pressuposta-
ri donat el context actual de recessió econòmica i de 
creixement de l’atur, amb unes previsions per 2013 per 
l’Estat espanyol, segons la Unió Europea, d’una cai-
guda del PIB de l’1,4% i un creixement de l’atur fins el 
27% i a condicionar la política pressupostària a la re-
activació de l’economia i a la creació d’ocupació.

8 Esmena núm. 8
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, per tal de evitar l’ajust pressupostari a realitzar 
durant l’any 2013 en coherència amb allò l’expressat 
en el punt anterior, a: 

a. Reclamar al Govern de l’Estat el compliment dels 
acords en matèria d’inversions i finançament i la com-
pensació de l’increment de despesa derivat de la des-
lleialtat institucional, així com l’establiment d’un ca-
lendari de pagament de totes les quantitats degudes 
per aquests conceptes durant l’any 2013.

b. Reclamar al Govern de l’Estat que no s’ajusti el 
Fons de Suficiència del model de finançament per tal 
que les comunitats autònomes es beneficiïn de la re-
captació addicional derivada d’increments de tipus im-
positius de l’IVA i Impostos Especials en funció dels 
percentatges de cessió establerts en la Llei 22/2009.

c. Reclamar al Govern de l’Estat la liquidació corres-
ponent al 50% de la recaptació derivada de la regula-
rització fiscal extraordinària establerta per la Disposi-
ció Addicional Primera del Reial Decret-Llei 12/2012, 
així com la informació tributària que se’n deriva, per 
l’articulació de la lluita contra el frau fiscal en l’àmbit 
dels tributs de la Generalitat de Catalunya.

d. Negociar amb el Govern de l’Estat la fixació en el 
termini més breu possible dels pagaments endarrerits 
per als conceptes esmentats als punts anteriors.

e. Proposar al Govern de l’Estat una nova política fis-
cal gravant més els rendiments del capital, creant un 
impost sobre les transaccions financeres, modificant 

radicalment les SICAV i desenvolupant un pla contra 
el frau fiscal.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a no aplicar cap mesura de retallades sa-
larials i de drets dels treballadors i les treballadores de 
la Generalitat.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar una nova política fiscal progressi-
va i verda amb la recuperació immediata de l’impost 
de successions, la introducció de nous impostos ambi-
entals que gravin les activitats més contaminants i un 
pla per combatre el frau fisca.

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la modificació de la llei catalana 
d’estabilitat pressupostària i es compromet a presentar 
a la Mesa del Congrés de Diputats una proposició de 
llei de modificació de la llei d’estabilitat pressupostà-
ria de l’Estat, en el termini d’un mes.

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cons-
tituir un Grup de treball format per membres dels De-
partaments de la Generalitat, dels Grups Parlamenta-
ris i de la societat civil que en el termini màxim de tres 
mesos avaluï els diferents deutes, analitzi la seva càr-
rega financera, la seva legitimitat, prioritzi l’atenció 
del deute segons la seva incidència en la reactivació 
econòmica i la despeses social, i faci propostes de re-
visió de condicions financeres i de re-estructuració del 
deute. El Grup de treball encarregarà una auditoria 
sobre el deute de la Generalitat realitzada amb partici-
pació de la societat civil, política i dels agents socials.
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13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a donar prioritat al pagament a concerts 
sanitaris, educatius i entitats socials, negociant amb 
les entitats financeres i constructores una moratòria 
en el pagament dels interessos del deute i del deute di-
ferit.

Palau Parlament, 26 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
3937)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política econòmica i els objec-
tius de dèficit públic (tram. 302-00001/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició de 3 nous punts

El Parlament de Catalunya constata que: 

1) La manca de compliment per part de l’Adminis-
tració General de l’Estat dels seus compromisos 
amb la Generalitat no justifica que el Govern de la 
Generalitat no hagi presentat encara al Parlament 
el projecte de llei de pressupostos per a l’any 2013, 
amb les conseqüències molt negatives per a la pres-
tació dels serveis públics i per a l’economia del país 
que això suposa.

2) L’impacte dels incompliments de l’Administració 
General de l’Estat respecte dels seus compromisos 
econòmics i financers amb la Generalitat esdevé més 
greu pel marc que crea la Ley de Estabilidad Presupu-
estaria, recolzada pel Grup de Convergència i Unió al 
Congrés dels Diputats.

El Parlament insta el Govern a

No prendre decisions estratègiques rellevants en rela-
ció a les prioritats de despesa, com ara el tancament 
de centres escolars públics o retallar el sou dels treba-
lladors de la Generalitat, sense haver tramès al Parla-

ment un projecte de pressupostos i que aquests hagin 
estat debatuts i aprovats.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els processos de privatització de 
la titularitat o la gestió d’empreses públiques
Tram. 302-00002/10

Esmenes presentades
Reg. 3924; 3933; 3935; 3939 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 27.02.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 3924)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els processos de privatització de la ti-
tularitat o la gestió d’empreses públiques (tram. 302-
00002/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Anul·lar la venda d’actius estratègics pel país per Ca-
talunya, com són l’empresa pública Aigües Ter-Llo-
bregat, Túnels del Cadí SA i TABASA.2»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3933)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Sol-
sona, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els processos de pri-
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vatització de la titularitat o la gestió d’empreses públi-
ques (tram. 302-00002/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 5

5. Comunicar a tots els grups parlamentaris, abans 
de la presentació al Parlament del Projecte de Llei de  
Pressupostos per al 2013, les reformes proposades  
de l’Institut Català de la Salut i de l’Hospital Clínic de 
Barcelona.

Aturar els processos de reformulació i reestructura-
ció del sistema sanitari català, inclòs la fragmentació 
de l’ICS i la decisió sobre les fórmules jurídiques de 
gestió de l’Hospital Clínic, fins que no s’hagi acordat 
les fórmules de descentralització de la gestió sanitària 
amb els grups parlamentaris i amb tots els agents im-
plicats en la gestió sanitària: sindicats, professionals, 
ajuntaments.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7) Continuar i ampliar, si cal, les actuacions jurídi-
ques i polítiques que calguin per tal de mantenir la 
plena gestió pública de les instal·lacions de captació, 
abastament i sanejament d’aigua en alta a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Salvador Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA; Jo- 
sep Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 3935)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els processos de pri-
vatització de la titularitat o la gestió d’empreses públi-
ques (tram. 302-00002/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1

1. En el moment que la situació econòmica ho perme-
ti i d’acord amb les condicions del plec de clàusules, 
recuperar la titularitat pública de les empreses Aigües 
Ter-Llobregat, Túnels del Cadí SA i TABASA.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2

2. En el procés de venda de les accions de la Genera-
litat en l’empresa Ecoparc de Residus Industrials SA 
(ERISA) es vetllarà per tal que: 

a) que els treballadors i l’ajuntament formin part del 
Consell d’Administració

b) per tal que els llocs de treball es mantinguin en la 
seva totalitat, i només en el cas que l’empresa presen-
tés pèrdues econòmiques es pu gui justificar la reduc-
ció de plantilla

c) es mantingui la participació en el cànon d’incine-
ració i de l’enllumenat públic que percep actualment 
l’Ajuntament.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

3. Que en cas que l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals de Catalunya estimi el recurs presentat 
per la Fundació Salut Empordà, el Departament de 
Salut no recorrerà aquesta decisió.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 3939)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els processos de privatització de 
la titularitat o la gestió d’empreses públiques (tram. 
302-00002/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4

«4. Presentar a la Comissió de Salut, en tres mesos, un 
pla de sostenibilitat i reformes del sector públic dels 
sistema sanitari concretant el paper de les empreses 
públiques i consorcis, tot i valorar l’opció de la priva-
tització de la gestió dels serveis sanitaris.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocupació
Tram. 302-00003/10

Esmenes presentades
Reg. 3718 i 3747, 3925, 3941 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 27.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
3718 i 3747)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
(tram. 302-00003/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1

1. Adherir-se al Reclamar a la conferència sectorial 
d’ocupació els recursos derivats del «Plan Nacional de 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven», que 
permeti elaborar un pla de xoc per a l’ocupació juvenil 
a Catalunya, com a via de participació de totes les ins-
titucions, públiques i privades, en l’impuls de impor-
tants mesures dirigides a reduir l’atur juvenil.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 2

2. Expressar la voluntat de constituir al Parlament de 
Catalunya, durant aquest període de sessions, una po-

nència parlamentària conjunta per a l’elaboració d’una 
Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, als tre-
balladors autònoms i a les microempreses en l’horitzó 
de facilitar un canvi de model productiu que aposti per 
l’economia verda com a element necessari per facilitar 
la sortida de la crisi.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 3

3. Expressar la voluntat de constituir al Parlament de 
Catalunya, durant aquest període de sessions, una po-
nència parlamentària conjunta per a l’elaboració d’una 
Proposició de llei de la reforma del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, que garanteixi la viabilitat dels llocs 
de treball d’aquest servei per assegurar una gestió pú-
blica de les polítiques actives d’ocupació coordinada 
amb les xarxes locals.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 5

5. Col·laborar plenament amb el «Punto de encuentro 
de trabajo» del Servicio Público de Empleo Estatal, 
com a instrument de cooperació amb el SOC per la ca-
nalització de les ofertes de treball.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 3925)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació (tram. 302-00003/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de part del punt 4. Nova redacció.

«4. Celebrar al Parlament de Catalunya, durant aquest 
període de sessions, un debat específic sobre la sorti-
da de la crisi, la generació d’ocupació i la consolidació 
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dels ingressos i les despeses públiques per aconseguir 
un equilibri fiscal.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP Socialista

De modificació i addició al punt 5. Nova redacció.

«5. Col·laborar plenament amb el «Punto de encuentro 
de trabajo» del Servicio Público de Empleo Estatal i 
amb la «Red Eures» de la Unió Europea, com a instru-
ments per la canalització de les ofertes de treball i el 
suport a la recerca de feina dels catalans i les catalanes.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 6. Nova redacció.

«6. Celebrar un ple monogràfic sobre la situació de la 
joventut i l’impuls d’accions per combatre l’alt índex 
d’atur juvenil a Catalunya.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 3941)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupa-
ció (tram. 302-00003/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Adherir-se al «Plan Nacional de Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven», com a via de partici-
pació de totes les institucions, públiques i privades, 
per a definir mesures integrades en l’esmentat Pla que 
siguin específiques segons les necessitats del mercat de 
treball català, i coordinar-se amb la resta d’adminis-
tracions públiques i entitats implicades en l’impuls de 
importants mesures dirigides a reduir l’atur juvenil.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Jordi Cañas Pérez Inés Arrimadas García
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut
Tram. 302-00004/10

Esmenes presentades
Reg. 3926; 3934; 3938; 3940 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 27.02.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 3926)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut (tram. 302-00004/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1

«Aprovar, durant l’any 2013, un projecte de llei del sis-
tema sanitari de Catalunya, elaborat pel Departament 
de Salut i consensuat amb experts i els diferents agents 
del sector. Aquest projecte de llei ha de suposar la re-
fosa de la normativa vigent (europea, estatal i autonò-
mica) en matèria sanitària i sociosanitària des de la 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de 
Catalunya. També ha d’incorporar la reformulació, 
les reformes, la simplificació, la major claredat, trans-
parència i rendiment de comptes del sistema sanitari 
públic i universal català en matèria d’assegurament, 
cartera de serveis, finançament, planificació, contrac-
tació, provisió de serveis i avaluació.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2

«Promoure i millorar l’Observatori de Salut per tal que 
tota la informació referida als indicadors sanitaris esti-
gui disponible per a tota la ciutadania, així com a fer més 
accessible els indicadors econòmics, el registre de con-
venis i contractes, la Central de Resultats i les bases de 
concursos, donant compliment la normativa que regula 
l’establiment dels convenis i contractes i els sistemes de 
pagament (Decret 66/2010 i Decret 170/2010).»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 3

«Definir, al llarg de l’any 2013, les reformes necessàri-
es per a la sostenibilitat, qualitat i equitat del sistema 
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sanitari públic i universal de Catalunya, que condu-
eixin a la signatura d’un Pacte Nacional de la Salut, 
consensuat amb els diferents agents del sector i partits 
polítics.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3934)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut (tram. 302-00004/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 1

1. Crear un grup de treball, format per representants 
dels Departaments de la Generalitat i els diferents ens 
locals implicats en la gestió del servei a l’atenció a les 
persones, persones proposades pels Grups parlamen-
taris, les organitzacions sindicals més representatives 
i la Taula del tercer sector social i diferents experts 
del món acadèmic en polítiques i contractació públi-
ca. L’objectiu del grup de treball serà el de debatre, 
sistematitzar i proposar la definició d’un nou marc 
normatiu que estableixi els criteris vinculants de bo-
nes pràctiques en la contractació pública que permetin 
preservar el model públic del nostre estat de benestar 
garantint la no ingerència d’empreses amb ànim de lu-
cre i sense objecte social. El grup de treball haurà de 
presentar un informe en el termini màxim de 3 mesos 
a la comissió de salut i de Benestar, Família i Immigra-
ció del Parlament de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2

2. Promoure i millorar Garantir que l’Observatori de 
salut per tal que tota la informació referida a la gestió 
sanitària estigui disponible per a tota la ciutadania a 
través de l’Observatori de Salut. Cal que la informa-
ció –ofertes, plecs de condicions i resultats de les con-
tractacions públiques; estadístiques de resultats mèdi-

cs, etc– sigui accessible i completament transparent, 
de manera que els agents socials i la ciutadania puguin 
fer comparatives i analitzar les dades sense la necessi-
tat de disposar d’una alt coneixement tècnic. En tot cas 
el Departament de Salut realitzarà de forma immedia-
ta les següents actuacions: 

Fer públic els convenis i concerts del Servei Català de 
la Salut amb els diferents proveïdors del sistema els 
darrers cinc anys. Es desglossarà la següent informa-
ció: identificació dels proveïdors (denominació de l’en-
titat i de les entitats que en són titulars), quantitat eco-
nòmica que anualment la Generalitat aporta a cada 
proveïdor, detallant-la pels serveis que s’han prestat 
en cada un dels seu centres i qualsevol altra quantitat 
transferida per qualsevol motiu (subvenció, conveni es-
pecífic, etc). Així com fer públics els convenis, que re-
presentin compromisos financers de durada superior a 
l’any, no inclosos en els concerts ordinaris.

Garantir que totes les empreses públiques, consorcis, 
fundacions o qualsevol ens amb participació de la Ge-
neralitat de Catalunya, facin públics en la seva web 
corporativa les remuneracions del seu personal direc-
tiu de forma individualitzada, i, en el seu cas, els in-
formes de compatibilitat. Així com tots els contractes 
de serveis vigents amb els imports i la persona física o 
jurídica contractada.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2 bis

2 bis. Aturar el procés de concessió de la gestió de 
l’ABS de l’Escala a l’Empresa Eulen, d’acord amb les 
peticions de de la Fundació Salut Empordà i dels ajun-
taments dels municipis afectats.

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Disposar, en el termini màxim de sis mesos, un do-
cument de bases per al Pacte Nacional de Salut, amb 
participació de tots els agents implicats i els partits po-
lítics. Aquest document haurà de donar resposta als 
reptes que ara mateix té el sistema de salut per garan-
tir la continuïtat d’un veritable sistema de salut uni-
versal, públic i finançat a través dels impostos i definir 
com ha de ser el Sistema Nacional de Salut, en l’esce-
nari d’un estat propi. Donat que el Pacte Nacional de 
Salut ha de ser el marc d’acord i consens sobre el siste-
ma nacional de salut català, el Govern, fins que no es-
tigui signat el Pacte, es compromet a aturar qualsevol 
procés de reformulació i reestructuració del sistema 
sanitari, de mercantilització o de privatització, inclo-
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ent el procés de fraccionament de l’ICS, l’extensió de 
les EBAs o similars i la decisió sobre la fórmula jurídi-
ca de gestió de l’Hospital Clínic.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4

4. No realitzar cap ajust pressupostari més de la despe-
sa de salut en el Pressupost de 2013 i presentar un pla 
per revertir les retallades pressupostàries realitzades 
els anys 2011, 2012, per garantir la qualitat de l’assis-
tència, la reducció de les llistes d’espera, l’accessibili-
tat al sistema sanitari arreu del territori i les condici-
ons de treball dels professionals del sistema sanitari.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 3938)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram. 
302-00004/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Al punt 1 de la Moció

1. Crear un grup de treball, format per representants 
dels Departaments de la Generalitat de Catalunya i els 
diferents ens locals implicats en la gestió de serveis 
d’atenció a les persones i diferents experts del món 
acadèmic en polítiques i contractació pública. L’objec-
tiu del grup de treball serà el de debatre, sistematit-
zar i proposar la definició d’un nou marc normatiu de 
contractació que estableixi els criteris vinculants en la 
contractació pública que permetin preservar les espe-
cificitats del model públic del nostre estat del benestar 
valorant especialment l’experiència i la trajectòria de 
les entitats sense ànim de lucre i amb objecte social. 
El grup de treball haurà de presentar un informe en 
el termini de 3 mesos a la comissió de salut del Parla-
ment de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 3940)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram. 
302-00004/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3. Disposar, en el termini màxim de sis mesos, un 
document de bases per el Pacte Nacional de la Salut, 
amb participació de tots els agents implicats i els par-
tits polítics. Aquest document haurà de definir com ha 
de ser el Sistema Nacional de Salut, en l’escenari d’un 
estat propi.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt

«4. Incrementar el pressupost del departament de Sa-
lut per l’any 2013, per tal que la despesa real en salut 
per capità se situï de nou per sobre dels 1300 euros i es 
garanteixi la qualitat assistencial.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els casos de corrupció vinculats 
al sistema de concessions administratives
Tram. 302-00005/10

Esmenes presentades
Reg. 3819 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 27.02.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 3819)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
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la interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció 
vinculats al sistema de concessions administratives 
(tram. 302-00005/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’integrar en l’espai de la ponència de la Llei de trans-
parència i accés a la informació pública, totes les pro-
postes que realitzin els diversos grups parlamentaris i 
les que provinguin de la societat civil, de manera que 
es puguin sistematitzar aquestes propostes de forma 
eficient i la llei en resulti enfortida gràcies a la seva 
tramitació unitària.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el compromís 
de la totalitat de forces polítiques amb representació al 
Parlament que, en l’exercici de la responsabilitat insti-
tucional, la lluita contra la corrupció serà desenvolu-
pada amb total determinació i rigor, evitant que el seu 
ús com una eina de tàctica de partit, vagi en detriment 
de la defensa de l’interès general en la necessària rege-
neració democràtica.

3. El Parlament de Catalunya acorda impulsar les ini-
ciatives necessàries per tal d’accelerar els tràmits de 
la ponència conjunta per a l’elaboració de la llei de 
transparència, l’accés a la informació pública i el bon 
govern, de manera que pugui aprovar-se dins el termi-
ni de tres mesos la llei, en el marc del Conveni europeu 
sobre accés als documents públics del Consell d’Euro-
pa, el Reglament 1049/2001 del Parlament Europeu i 
del Consell de 30 de maig de 2001 relatiu a l’accés del 
públic als documents del Parlament Europeu, del Con-
sell i de la Comissió, i el llibre verd Iniciativa europea 
en favor de la Transparència.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures contra la corrupció i 
per la transparència
Tram. 302-00006/10

Esmenes presentades
Reg. 3820; 3922 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 3820)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures contra la 
corrupció i per la transparència (tram. 302-00006/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’integrar en l’espai de la ponència de la Llei de trans-
parència i accés a la informació pública, totes les pro-
postes que realitzin els diversos grups parlamentaris i 
les que provinguin de la societat civil, de manera que 
es puguin sistematitzar aquestes propostes de forma 
eficient i la llei en resulti enfortida gràcies a la seva 
tramitació unitària.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el compromís 
de la totalitat de forces polítiques amb representació al 
Parlament que, en l’exercici de la responsabilitat insti-
tucional, la lluita contra la corrupció serà desenvolu-
pada amb total determinació i rigor, evitant que el seu 
ús com una eina de tàctica de partit, vagi en detriment 
de la defensa de l’interès general en la necessària rege-
neració democràtica.

3. El Parlament de Catalunya acorda impulsar les ini-
ciatives necessàries per tal d’accelerar els tràmits de 
la ponència conjunta per a l’elaboració de la llei de 
transparència, l’accés a la informació pública i el bon 
govern, de manera que pugui aprovar-se dins el termi-
ni de tres mesos la llei, en el marc del Conveni europeu 
sobre accés als documents públics del Consell d’Euro-
pa, el Reglament 1049/2001 del Parlament Europeu i 
del Consell de 30 de maig de 2001 relatiu a l’accés del 
públic als documents del Parlament Europeu, del Con-
sell i de la Comissió, i el llibre verd Iniciativa europea 
en favor de la Transparència.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 3922)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures contra la corrupció i 
per la transparència (tram. 302-00006/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Addició d’un nou epígraf al punt 2

2. Donar exemplaritat en l’exercici del seu càrrec pú-
blic, amb el compromís entre altres mesures de:

c) Tots els partits polítics es comprometen a fer públic el 
patrimoni dels càrrecs públics a l’inici i al final de ca-
da legislatura. Tots els partits polítics es comprometen 
a impulsar els canvis corresponents en la legislació ac-
tual tendents a declarar la responsabilitat patrimonial 
subsidiària dels partits polítics en aquells casos de cor-
rupció de càrrecs públics que hagin resultat triats en les 
seves llistes o designats per càrrecs polítics del partit en 
qüestió; en qualsevol cas, respondran amb la pèrdua de 
la subvenció o assignació pública a la qual tingués dret .

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Addició d’un nou epígraf al punt 5

d) Tots els partits polítics es comprometen a impulsar 
l’obligació de crear comptes específics on es registrin 
de manera exclusiva les subvencions rebudes de les 
administracions públiques. Tots els partits polítics es 
comprometen a la creació d’un registre públic i unifi-
cat de les subvencions i assignacions públiques i dels 
imports de les donacions que reben els partits polítics i 
les seves fundacions.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

Addició d’un nou epígraf al punt 6

6. Realitzar els treballs de la ponència creada per l’ela-
boració d’una Llei Electoral pròpia que redueixi la 
despesa, fomenti la participació i garanteixi la trans-
parència i que inclogui com a mínim: 

d) Tots els partits polítics es comprometen a una reduc-
ció de la despesa electoral mitjançant un control efec-
tiu i un límit real de la despesa en les campanyes elec-
torals. Per això es reduirà el límit actual de despesa a 
un 50% del permès actualment.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

Addició d’un nou punt

11. Tots els partits polítics crearan immediatament 
un òrgan de control d’anticorrupció intern que tindrà 
com a funció l’estudi periòdic preventiu i de control de 
qualsevol conducta que pogués dur a terme un membre 
d’aquest partit, o un càrrec públic designat per aquest 
o escollit en les seves llistes, que sigui sospitós d’incór-
rer en alguna forma de corrupció. Aquest òrgan, a més 
d’adoptar les mesures internes pertinents, col·laborarà 
estretament amb l’Oficina Antifrau, amb la Fiscalia 
Anticorrupció, posant en el seu coneixement aquells 
casos que poguessin detectar-se; igualment prestarà 
tota la col·laboració possible així com lliurarà tota la 
informació disponible sobre assumptes que investigui 
la Fiscalia o altres òrgans de l’Administració de Jus-
tícia.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

Addicció d’un nou punt 

12. Tots els partits polítics, per dur a terme totes les 
mesures contemplades en aquesta moció, es compro-
meten a impulsar les reformes legislatives necessàries 
en aquelles institucions en les quals tinguin represen-
tació.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

Addicció d’un nou punt 

13. Tots els partits polítics crearan una comissió de se-
guiment de totes aquestes mesures anticorrupció que 
estarà formada per un representant de cada partit sig-
natari. Aquesta comissió s’encarregarà de resoldre 
els problemes d’interpretació que poguessin sorgir i 
impulsarà l’aprovació –per consens de tots els signa-
taris– de noves mesures que facilitin la lluita contra 
la corrupció política i les finalitats perseguides pels 
acords d’aquest pacte.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat dels diputats
Tram. 234-00001/10, 234-00002/10, 234-00003/10, 

234-00004/10, 234-00005/10, 234-00006/10 i 234-

00007/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 6, 27.02.2013, DSPC-P 7

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 de 
febrer de 2013, 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 
manifestades pels diputats relatives a la professió que 
exerceixen i els càrrecs públics que ocupen, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del Parla-
ment estableix la situació de compatibilitat dels dipu-
tats: 

Alicia Alegret Martí, Matías Alonso Ruiz, Rosa Amo-
rós i Capdevila, Oriol Amorós i March, Josep Andreu 
Domingo, Pere Aragonès i Garcia, Inés Arrimadas 
García, Quim Arrufat Ibáñez, Antoni Balasch i Pari-
si, Ramona Barrufet i Santacana, Albert Batalla i Sis-
cart, Albert Batet i Canadell, David Bonvehí i Torras, 
Meritxell Borràs i Solé, Pere Bosch Cuenca, Cristina 
Bosch i Arcau, Jaume Bosch i Mestres, Pere Calbó i 
Roca, Gemma Calvet i Barot, Dolors Camats i Luis, 
Mireia Canals i Botines, Jordi Cañas Pérez, Montser-
rat Capdevila Tatché, Carlos Carrizosa Torres, Violant 
Cervera i Gòdia, Pedro Chumillas Zurilla, Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, Jaume Collboni Cuadrado, David 
Companyon i Costa, Celestino Corbacho i Chaves, Jo-
sep Cosconera Carabassa, Lluís M. Corominas i Díaz, 
José Antonio Coto Roquet, Xavier Crespo i Llobet, 
Núria de Gispert i Català, Carmen de Rivera i Pla, Xa-
vier Dilmé i Vert, Albert Donés i Antequera, Joan Ig-
nasi Elena Garcia, Ramon Espadaler i Parcerisas, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, Ferran Falcó i Isern, 
Daniel Fernández González, David Fernàndez i Ra-
mos, Juli Fernandez Iruela, Antoni Fernández Teixi-
dó, Anna Figueras i Ibàñez, Antoni Font Renom, M. 
Victòria Forns i Fernández, María José Garcia Cue-
vas, Eva García i Rodríguez, Marina Geli i Fàbrega, 
Germà Gordó i Aubarell, Eva Granados Galiano, Hor-
tènsia Grau Juan, Lluís Guinó i Subirós, Dionís Gui-

teras i Rubio, Joan Herrera Torres, Miquel Iceta i Llo-
rens, M. Mercè Jou i Torras, Oriol Junqueras i Vies, 
Marta Llorens i Garcia, Dolors López Aguilar, Rafael 
López i Rueda, Maurici Lucena i Betriu, Rafael Luna 
Vivas, Annabel Marcos i Vilar, Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, Artur Mas i Gavarró, Laura Massana 
Mas, Carina Mejías Sánchez, Joan Mena Arca, Salva-
dor Milà i Solsona, Juan Milián Querol, Josep Enric 
Millo i Rocher, Àlex Moga i Vidal, Begonya Montal-
ban i Vilas, M. Dolors Montserrat i Culleré, Pere Na-
varro i Morera, Joana Ortega i Alemany, Núria Parlon 
Gil, Ferran Pedret i Santos, Josep Maria Pelegrí i Ai-
xut, Carles Pellicer i Punyed, Eva Piquer i Vinent, Fe-
lip Puig i Godes, Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol 
Pujol i Ferrusola, Joan Recasens i Guinot, Lluís Mi-
quel Recoder i Miralles, Pere Regull i Riba, M. Glòria 
Renom i Vallbona, Manuel Reyes López, Marta Ribas 
Frías, Elena Ribera i Garijo, Montserrat Ribera i Puig, 
Georgina Rieradevall i Tarrés, Irene Rigau i Oliver, 
Albert Rivera Díaz, Jordi Roca Mas, Santi Rodríguez 
i Serra, Meritxell Roigé i Pedrola, Alícia Romero Lla-
no, Àngel Ros i Domingo, Montserrat Roura i Mas-
saneda, Marta Rovira i Vergés, Maria Dolors Rovi-
rola i Coromí, Josep Rull i Andreu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Sabrià i Benito, J. Lluís Salvadó i Tenesa, 
Fernando Sánchez Costa, Alícia Sánchez-Camacho i 
Pérez, Marc Sanglas i Alcantarilla, Sergio Santama-
ría Santigosa, Joan Maria Sardà i Padrell, Núria Segú 
Ferré, Maria Senserrich i Guitart, Jordi Solé i Ferran-
do, Anna Solé i Ramos, Anna Simó i Castelló, Jor-
di Terrades i Santacreu, Roger Torrent i Ramió, Jordi 
Turull i Negre, Teresa Vallverdú Albornà, Josep Ven-
drell Gardeñes, Núria Ventura Brusca, Alba Vergés i 
Bosch, Lorena Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara 
Vilà Galan, Pere Vila i Fulcarà, Marta Vilalta i Torres, 
José Manuel Villegas Pére, i Marisa Xandri Pujol.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00009/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 26 de febrer de 2013, ha acordat d’establir el 
dictamen següent:

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per la 
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diputada Agnès Russiñol i Amat relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat de la diputada Agnès Russiñol i Amat (tram. 
234-00009/10).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

El secretari La presidenta de la Comissió
Ferran Falcó i Isern Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Elecció de la vicepresidenta

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de 
febrer de 2013, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del 
Reglament del Parlament, i a proposta del grup parla-
mentari de Convergència i Unió, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Maria Senserrich i Guitart en substi-
tució del diputat Pere Vila i Fulcarà.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió 
Josep Cosconera i Carabassa Celestino Corbacho i Chaves 

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 3202 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Lluís Guinó i Subirós ha estat designat membre de la 
Comissió d’Estudi de Seguretat Viària.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Genera-
litat davant el Ple per a informar sobre les 
cimeres amb els representants dels organis-
mes de control institucional i presentar pro-
postes per a la regeneració democràtica
Tram. 350-00003/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 del Ple del 
Parlament, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’acord del Govern d’acollir-se al Fons de 
liquiditat autonòmic del 2013
Tram. 354-00027/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 1501).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les dades de la 
desocupació i les accions per a combatre-la
Tram. 354-00028/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 2034).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les reformes proposades per l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 354-00029/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 2203).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les reformes proposades per l’Hospital Clí-
nic de Barcelona
Tram. 354-00030/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 2204).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la privatització de la sanitat pública
Tram. 354-00031/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 2298).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’informe «Aproximació a un nou plantejament 
estratègic per a les empreses públiques i els 
consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 354-00032/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 2399).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’informe «Aproximació a un nou plantejament 
estratègic per a les empreses públiques i els 
consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 354-00033/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: José Manuel Villegas 
Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 2512).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 21.02.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00036/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 3111).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
27.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès) a l’octubre del 2012
Tram. 354-00042/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 3172).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
27.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès) a l’octubre del 2012
Tram. 354-00043/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 3173).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’actuació del Departament amb relació al 
vessament de Repsol a les instal·lacions del 
polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre 
de 2012
Tram. 354-00044/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 3182).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre l’actuació 
del Departament amb relació al vessament 
de Repsol a les instal·lacions del polígon pe-
troquímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00045/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 3182).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller d’Interior sobre l’actuació del Depar-
tament amb relació al vessament de Repsol 
a les instal·lacions del polígon petroquímic 
Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00046/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 3182).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 21.02.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
jecte Barcelona World
Tram. 354-00047/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 3203).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 21.02.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el funci-
onament del carril VAO de la carretera C-58
Tram. 354-00048/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solso-
na, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3253).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 21.02.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Albert Cas-
tellanos Maduell, assessor del Departament 
d’Economia i Coneixement, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre les seves funcions i el 
seu programa de treball
Tram. 356-00016/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 1449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Inter-SOS, Associació de Famili-
ars de Persones Desaparegudes sense Cau-
sa Aparent, davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre les activitats d’aquesta 
entitat
Tram. 356-00019/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 2118).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
20.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Inter-SOS, Associació de Famili-
ars de Persones Desaparegudes sense Cau-
sa Aparent, davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre les activitats d’aquesta 
entitat
Tram. 356-00020/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 2131).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
20.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po-
més, president del Patronat de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui les reformes proposa-
des per aquest hospital
Tram. 356-00021/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 2171).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Josep M. 
Piqué, director general de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui les reformes proposades 
per aquest hospital
Tram. 356-00022/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 2172).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Viñas 
Salas, president de l’Institut Català de la Sa-
lut, davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui les reformes proposades per aquesta 
empresa pública
Tram. 356-00023/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 2173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Casanovas i Lax, director gerent de l’Institut 
Català de la Salut, davant la Comissió de Sa-
lut perquè expliqui les reformes proposades 
per aquesta empresa pública
Tram. 356-00024/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 2174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre l’informe 
«Aproximació a un nou plantejament estra-
tègic per a les empreses públiques i els con-
sorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 356-00025/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 2400).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Jové, president de la Comunitat de Regants 
del Canal Segarra-Garrigues, davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè expliqui el 
seu capteniment amb relació a la política de 
preus del Govern
Tram. 356-00026/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 2560).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
26.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Mas 
Ivars, president de PricewaterhouseCoopers 
Espanya, davant la Comissió de Salut per-
què expliqui l’informe «Aproximació a un nou 
plantejament estratègic per a les empreses 
públiques i els consorcis de salut de la Ge-
neralitat»
Tram. 356-00027/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 2567).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.
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Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta del Comitè 1er de Desembre davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre les ac-
tivitats de les entitats associades al Comitè 
i els efectes dels retards en els pagaments 
dels serveis prestats per compte de la Ge-
neralitat
Tram. 356-00033/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Albert Batet i Canadell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, 
juntament amb quatre altres portaveus dels grups par-
lamentaris en la Comissió de Salut (reg. 2643).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Alemany, president del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la seva tasca d’asses-
sorament al Govern en matèria econòmica
Tram. 356-00048/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Dolors Camats i Luis, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
2754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Vi-
lardell, president del Consell Assessor per a 
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sa-
nitari, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la seva tasca d’assessorament 
al Govern en matèria de salut
Tram. 356-00050/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Dolors Camats i Luis, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
2756).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre la 
planificació de les infraestructures peniten-
ciàries
Tram. 356-00052/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 3078).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
20.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Bru-
fau, president de Repsol, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi so-
bre l’actuació de la companyia amb relació 
al vessament a les instal·lacions del polígon 
petroquímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 356-00056/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3183 i 
3194).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Pedre-
rol, director del complex industrial Repsol 
Tarragona, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’actua-
ció de la companyia amb relació al vessa-
ment a les instal·lacions del polígon petroqu-
ímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 356-00057/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3183 i 
3194).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 21.02.2013.
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Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre els runams salins
Tram. 356-00058/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre els runams salins
Tram. 356-00059/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3190).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
de l’Institut Català de la Fusta davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre les possibilitats de creació d’ocupació 
del mercat de la fusta i dels productes del 
bosc
Tram. 356-00060/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3191).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Grup 33 davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre el model pe-
nitenciari català i la tasca d’aquesta entitat
Tram. 356-00061/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamenta-

ri Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Salva-
dor Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 3200).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
20.02.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral del Centre Tecnològic Forestal de Ca-
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre les possibilitats 
de creació d’ocupació del mercat de la fusta 
i dels productes del bosc
Tram. 356-00062/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3191).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consorci Forestal de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels pro-
ductes del bosc
Tram. 356-00063/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3191).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 21.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Ared davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre el 
model penitenciari català i la tasca d’aques-
ta entitat
Tram. 356-00064/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamenta-
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ri Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Salva-
dor Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 3200).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
20.02.2013.

Sol·licitud de compareixença del portaveu 
de la Plataforma «Prou morts a la C-55» da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les possibles solucions a l’alta acci-
dentalitat a la carretera C-55
Tram. 356-00066/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Manresa davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre les possibles solucions a 
l’alta accidentalitat a la carretera C-55
Tram. 356-00067/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3276).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
27.02.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00002/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 21.02.2013, 
DSPC-C 36.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els objec-
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00003/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
21.02.2013, DSPC-C 35.

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00013/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió de Matèries Secretes o Reservades, tinguda el 
27.02.2013.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el president del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts per a pre-
sentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i 
de les arts a Catalunya corresponent al 2012
Tram. 359-00001/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts (reg. 3204).
Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.02.2013.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de nomenament d’una ponència 
conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
Tram. 202-00018/10

Sol·licitud
Reg. 2691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 117 del Reglament del Parla-
ment, sol·liciten la creació d’una ponència conjunta per 
a l’elaboració d’una Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries.

Exposició de motius

A l’ordenament jurídic català, l’Estatut d’autonomia 
reconeix el dret del ciutadà a ser escoltat i ha desen-
volupat el dret de participació amb intensitat i concre-
ció, reconeixent el dret a promoure la convocatòria de 
consultes populars a la Generalitat i als ajuntaments.

L’article 122 de l’Estatut preveu la competència exclu-
siva de la Generalitat en matèria de consultes popu-
lars d’àmbit local i també la competència exclusiva per 
promoure consultes populars.

D’acord amb les previsions estatutàries, correspon a 
aquest Parlament, desplegar l’Estatut amb la seva mà-
xima potencialitat jurídica, per aprofundir en l’autogo-

vern i per incrementar la qualitat democràtica a través 
de la implementació de mecanismes de participació 
ciutadana, amb la finalitat de fer més propera l’Admi-
nistració i assegurar que la ciutadania participi en la 
presa de les decisions que afecten els seus interessos.

En la IX legislatura, en aquest Parlament, es va iniciar 
la tramitació del Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram. 200-00020/09). Tramita-
ció, que per finament de la legislatura va concloure en 
la fase d’esmenes a l’articulat.

Per tots aquests motius, i atès l’objecte i l’abast insti-
tucional d’aquesta iniciativa, els grups parlamentaris 
sotasignats consideren la ponència conjunta el proce-
diment legislatiu més plural i l’adequat per tal d’asso-
lir els objectius previstos a l’Estatut de disposar de la 
regulació de les consultes populars diferents dels refe-
rèndums als quals es refereix l’article 122 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; David Fer-
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt (CUP-AE); 
Maurici Lucena Betriu, portaveu del GP Socialista

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts corresponent al 2012
Tram. 334-00006/10

Presentació
Carles Duarte i Montserrat, president del 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Reg. 3205 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Cultura i Llengua: Mesa del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts, en compliment del 
que estableix l’article 18.3 de la Llei del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts i tal i com disposa l’ar-
ticle 48.1 del Reglament del Parlament,

Sol·licita: 

Poder comparèixer davant de la Comissió de Cultura i 
Llengua del Parlament, per tal de presentar l’informe 
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anual sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalu-
nya que s’adjunta en annex.

Barcelona, 21 de febrer de 2013

Carles Duarte i Montserrat
President del Consell Nacional de la Cultura  
i de les Arts

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya corresponent al 2012
Tram. 334-00007/10

Presentació
Claudi Alsina Català, secretari general de 

Consell Interuniversitari de Catalunya

Reg. 3211 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats: 

Mesa del Parlament, 26.02.2013

A la presidenta del Parlament

Molt honorable senyora,

Per tal de donar compliment a allò que estableix l’ar-
ticle 126.4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, us trametem la Memòria del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya 2012.

Cordialment,

Barcelona, 1 de febrer de 2013

Claudi Alsina Català
Secretari general

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE 
GARANTIES ESTATUTÀRIES

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 16/2012, del 27 de desembre, per la 
qual s’adopten diverses mesures tributàri-
es dirigides a la consolidació de les finan-
ces públiques i a l’impuls de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 212-00001/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Reg. 3496 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la presidenta del Parlament

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto, adjunta, còpia del Dictamen 2/2013, d’aquest 
Consell, emès el dia 21 de febrer de 2013, sobre la Llei 
16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten di-
verses mesures tributàries dirigides a la consolidació 
de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat eco-
nòmica, lliurat també avui al Govern de la Generalitat.

Ben cordialment,

Palau Centelles, 25 de febrer de 2013

Eliseo Aja

Dictamen 2/2013, de 21 de febrer, sobre la Llei 
16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten 
diverses mesures tributàries dirigides a la 
consolidació de les finances públiques i a 
l’impuls de l’activitat econòmica

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistència 
del president Eliseo Aja, del conseller Pere Jover Pre-
sa, del vicepresident Joan Egea Fernàndez, del con-
seller Marc Carrillo, de la consellera Antonia Agulló 
Agüero, del conseller secretari Jaume Vernet Llobet, i 
dels consellers Enric Fossas Espadaler i Àlex Bas Vi-
lafranca, ha acordat emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat i per més d’una 
desena part dels diputats del Parlament, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, so-
bre la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual 
s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la 
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica (BOE núm. 312, de 28 de desem-
bre de 2012).
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Antecedents

1. El dia 23 de gener de 2013 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un es-
crit de la vicepresidenta del Govern, de 22 de gener de 
2013 (Reg. núm. 2932), pel qual, en compliment del 
que preveuen els articles 16.2.a i 31 de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
es comunicava al Consell l’Acord del Govern de la Ge-
neralitat, de 22 de gener de 2013, de sol·licitud d’emis-
sió de dictamen sobre l’adequació a la Constitució i a 
l’Estatut d’autonomia de l’article 19 de la Llei 16/2012, 
de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses me-
sures tributàries dirigides a la consolidació de les fi-
nances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

L’òrgan sol·licitant demana d’aquest Consell el dicta-
men, atès el seu caràcter preceptiu segons l’article 76.3 
EAC, per al cas que s’acordés interposar un recurs d’-
inconstitucionalitat.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 24 de gener de 2013, després d’examinar la legiti-
mació i el contingut de la sol·licitud, la va admetre a 
tràmit i es va declarar competent per emetre el dicta-
men corresponent, d’acord amb l’article 24.2 de la seva 
Llei reguladora. Es va designar ponent del Dictamen 
esmentat el conseller secretari Jaume Vernet Llobet.

3. En la mateixa sessió, d’acord amb l’article 25, apar-
tat 5, de la seva Llei reguladora, el Consell va acordar 
adreçar-se al Govern a fi de sol·licitar-li la informació 
i la documentació complementàries de què disposés 
amb relació a la matèria sotmesa a dictamen.

4. En data 8 de febrer de 2013 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit 
de la presidenta del Parlament de Catalunya, de 8 de 
febrer (Reg. núm. 2978), pel qual, en compliment del 
que preveuen els articles 16.2.a i 30 de la Llei 2/2009, 
es comunicava al Consell l’admissió interna, per part 
de la Presidència del Parlament, de la sol·licitud de dic-
tamen presentada el 7 de febrer de 2013 per més d’una 
desena part dels diputats del Parlament, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 
Parlament núm. 2141), sobre la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tri-
butàries dirigides a la consolidació de les finances pú-
bliques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

Els sol·licitants demanen d’aquest Consell el dicta-
men, atès el seu caràcter preceptiu segons l’article 76.3 
EAC, per al cas que s’acordés interposar un recurs  
d’inconstitucionalitat.

5. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 12 de febrer de 2013, després d’examinar la legiti-
mació i el contingut de la sol·licitud de dictamen, la va 
admetre a tràmit i es va declarar competent per emetre 
el dictamen corresponent.

6. En la mateixa sessió del dia 12 de febrer de 2013, 
segons el que estableixen els articles 19.2 de la Llei 

2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Esta-
tutàries, i 31 del Reglament d’organització i funciona-
ment del Consell, i en vista que ambdues sol·licituds te-
nen objectes substancialment connexos que justifiquen 
la unitat de tramitació i decisió, ja que recauen sobre 
la mateixa norma legal i coincideixen en la disposició 
qüestionada, es va acordar obrir el tràmit d’audiència 
perquè els sol·licitants formulessin les al·legacions que 
consideressin oportunes sobre la possibilitat d’acumu-
lació, per part del Consell, dels dos procediments de 
dictamen.

Així mateix, atès el que disposa l’article 25, apartat 5, 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, el Consell va acor-
dar adreçar-se als sol·licitants, als grups parlamentaris, 
i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la informació i 
la documentació complementàries de què disposessin 
amb relació a la matèria sotmesa a dictamen.

7. En la sessió del dia 19 de febrer de 2013, un cop 
transcorregut el termini per dur a terme el tràmit d’au-
diència, el Consell va acordar acumular la sol·licitud 
de dictamen presentada per més d’una desena part 
dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, a 
la sol·licitud presentada pel Govern de la Generalitat.

8. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i per 
a l’aprovació del Dictamen el dia 21 de febrer de 2013.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

1. El Govern de la Generalitat, d’una banda, i més 
d’una desena part dels diputats del Parlament, de l’al-
tra, sol·liciten el nostre dictamen en relació amb l’ar-
ticle 19 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la 
qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a 
la consolidació de les finances públiques i a l’impuls 
de l’activitat econòmica (en endavant, Llei 16/2012), 
amb caràcter previ a l’eventual interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Consti-
tucional (art. 76.3 EAC i 16.2.a, 30.1 i 31.1 de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer). Les dues sol·licituds han es-
tat acumulades per raó de la connexió entre l’objecte 
d’ambdues, que en justifica la unitat de tramitació i de-
cisió (art. 19.2 de la Llei 2/2009).

En aquest primer fonament jurídic, exposarem el con-
tingut de la Llei 16/2012 i el context normatiu en el 
qual s’insereix; així com els antecedents, la finalitat i 
l’objecte de l’article 19 de la Llei i els dubtes de consti-
tucionalitat i d’estatutarietat que formulen la sol·licitud 
del Govern i la dels diputats. Finalment, avançarem 
l’estructura que adoptarà el Dictamen a fi i efecte de 
donar resposta a ambdues peticions.

2. La Llei 16/2012 forma part, segons el seu preàmbul, 
del conjunt de mesures tributàries que s’han anat in-
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troduint en els darrers mesos per tal de consolidar les 
finances públiques mitjançant diferents normes amb 
rang de llei (en concret, el Reial decret llei 20/2011, de 
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pres-
supostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic; el Reial decret llei 12/2012, de 30 de 
març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tribu-
tàries i administratives dirigides a la reducció del dè-
ficit públic, i el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juli-
ol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat). La finalitat declarada 
del conjunt de la Llei és reforçar els ingressos públics 
mitjançant l’adopció de mesures addicionals que «per-
metin fixar les bases d’una recuperació econòmica es-
table i duradora».

La Llei 16/2012 està integrada per 19 articles, dividits 
en onze capítols, tres disposicions addicionals, una 
disposició derogatòria i tretze disposicions finals. El 
text legislatiu introdueix diverses modificacions en el 
règim jurídic de diferents tributs estatals com ara l’im-
post sobre la renda de les persones físiques (art. 1 a 6), 
l’impost sobre societats (art. 7 a 9), l’impost sobre el 
patrimoni (art. 10), l’impost sobre la renda dels no re-
sidents (art. 11), l’impost sobre el valor afegit (art. 12) i 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats (art. 13), i de diferents tributs locals 
(art. 14 i 15). Així mateix, modifica la regulació del 
cadastre immobiliari (art. 16) i del règim econòmic i 
fiscal de Canàries (art. 17 i 18). Finalment, l’article 19 
regula un nou tribut, l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit.

D’acord amb la disposició final onzena de la Llei 
16/2012, aquesta s’aprova a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.14 CE, que atribueix a l’Estat la compe-
tència en matèria d’«Hisenda general».

3. L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
és una novetat en l’ordenament tributari estatal, però 
no és nova la subjecció a gravamen d’aquest tipus d’ac-
tivitat financera en l’àmbit dels tributs creats per les 
comunitats autònomes. La comunitat autònoma d’Ex-
tremadura va aprovar, de forma pionera, aquest tipus 
de tribut mitjançant la Llei 14/2001, de 29 de novem-
bre de 2001, reguladora de l’impost sobre els dipò-
sits de les entitats de crèdit, que posteriorment va ser 
refosa pel Decret legislatiu 2/2006, de 12 de desem-
bre, pel qual s’aprova el text vigent de les disposicions 
legals de la Comunitat Autònoma d’Extremadura en 
matèria de tributs propis (art. 40 a 53). Aquesta llei de 
l’Assemblea d’Extremadura va ser objecte d’un recurs 
d’inconstitucionalitat interposat pel president del Go-
vern (Recurs d’inconstitucionalitat núm. 1894/2002), 
que ha estat desestimat per la recent Sentència del Tri-
bunal Constitucional 210/2012, de 14 de novembre, tot 
declarant la conformitat del tribut propi de la comu-
nitat extremenya amb el bloc de la constitucionalitat.

A més del cas de la Comunitat d’Extremadura, altres 
comunitats autònomes han establert com a tribut pro-

pi aquest tipus d’impost sobre els dipòsits bancaris. 
En particular, aquest impost és previst per la Llei del 
Parlament d’Andalusia 11/2010, de 3 de desembre, de 
mesures fiscals per a la reducció del dèficit públic i 
per a la sostenibilitat (art. 6); per la Llei del Parlament 
de Canàries 4/2012, de 25 de juny, de mesures admi-
nistratives i fiscals (art. 41), i per la Llei del Principat 
d’Astúries 3/2012, de 28 de desembre, de pressupostos 
generals per al 2013 (art. 41). En relació amb Catalu-
nya, cal remarcar que el Govern de la Generalitat ha 
aprovat el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, nor-
ma que ha estat objecte d’un recurs d’inconstituciona-
litat interposat pel president del Govern, tot invocant 
l’article 161.2 CE, que comporta la subsegüent suspen-
sió automàtica de la seva aplicació (Resolució del Tri-
bunal Constitucional de 15 de gener de 2012, per la 
qual s’admet a tràmit el Recurs d’inconstitucionalitat 
núm. 7279-2012 contra el Decret llei 5/2012, de 18 de 
desembre, i se n’acorda la suspensió, publicada en el 
BOE 15, de 17 de gener de 2013).

Per tal de completar el context en el qual s’inscriu la 
norma objecte de dictamen, cal fer esment a les dades 
més rellevants de la seva tramitació parlamentària. El 
Projecte de llei aprovat pel Govern, i en el qual no fi-
gurava l’article 19, va ser presentat en el Congrés dels 
Diputats el 28 de setembre de 2012 (BOCG, Congrés 
dels Diputats, núm. A-26-1, de 4 d’octubre de 2012) i 
va ser aprovat per la Comissió d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques amb competència legislativa plena 
el 26 de novembre. Un cop enviat el text aprovat al Se-
nat, el dia 4 de desembre se’n van publicar les esme-
nes, entre les quals hi havia la núm. 166 i la núm. 169, 
presentades pel Grup Parlamentari Popular, que intro-
duïen, respectivament, un nou paràgraf en el preàmbul 
i un nou article 19 mitjançant el qual es creava l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (BOCG, 
Senat, núm. 130_962, de 4 de desembre de 2012). El 
Ple del Senat va aprovar el text, incorporant-hi aques-
tes dues esmenes, el 13 de desembre (BOCG, Senat, 
núm. 138_1048, de 18 de desembre de 2012) i el Ple 
del Congrés dels Diputats el va aprovar definitivament 
el dia 20 de desembre (BOCG, Congrés dels Diputats, 
núm. A-26-6, de 2 de gener de 2013).

4. La finalitat de l’article 19 de la Llei 16/2012 és, com 
es proclama en el preàmbul, modificar aquest context 
normatiu d’existència de diferents impostos d’àmbit 
autonòmic sobre dipòsits en les entitats de crèdit. Ex-
plícitament, la pretensió de la creació de l’impost esta-
tal és «assegurar un tractament fiscal harmonitzat que 
garanteixi una major eficiència en el funcionament del 
sistema financer».

L’article 19 conté catorze apartats en els quals es regu-
len els diferents elements del nou tribut estatal.

a) L’àmbit territorial d’aplicació és tot el territori de 
l’Estat, sens perjudici dels règims propis dels territo-
ris històrics del País Basc i de la Comunitat Foral de 
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Navarra (art. 19, apt. dos). El fet imposable de l’im-
post es defineix com «el manteniment de fons de ter-
cers, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, pels 
contribuents assenyalats a l’apartat Sis d’aquest arti-
cle, i que comportin l’obligació de restitució, a excep-
ció dels fons mantinguts en sucursals fora del territori 
espanyol» (art. 19, apt. tres). L’apartat quatre de l’ar-
ticle 19 fixa les exempcions de l’impost que benefici-
en determinades entitats bancàries de caràcter públic 
(Banc d’Espanya i autoritats de regulació monetària, 
Banc Europeu d’Inversions, Banc Central Europeu i 
Institut de Crèdit Oficial). Es regula el període imposi-
tiu, que serà l’any natural, i la meritació, que es fixa en 
el darrer dia del període impositiu (art. 19, apt. cinc). 
Els contribuents subjectes a l’impost són les entitats de 
crèdit, definides d’acord amb la legislació vigent, i les 
sucursals en territori espanyol d’entitats de crèdit es-
trangeres (art. 19, apt. sis).

b) La base imposable, regulada a l’apartat set de l’ar-
ticle 19, determina la quota tributària en aplicar-hi el 
tipus de gravamen. D’acord amb l’article 19, apartat 
vuit, de la Llei 16/2012, «la quota íntegra serà el resul-
tat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen 
del 0 per cent». Es regula l’obligació d’autoliquidació 
de l’impost per part dels contribuents, però es determi-
na que la presentació de l’autoliquidació no és obliga-
tòria quan la quota íntegra sigui igual a zero euros (art. 
19, apt. nou) i el mateix es fixa en relació amb l’obliga-
ció de fer el pagament a compte: se’n regula el contin-
gut però s’estableix que no és obligatòria quan la quota 
íntegra sigui igual a zero euros (art. 19, apt. deu). L’ar-
ticle 19, apartat onze, habilita la llei de pressupostos 
generals de l’Estat per modificar el tipus de gravamen 
i el pagament a compte.

c) L’apartat dotze d’aquest precepte estableix les in-
fraccions i les sancions, tot remetent a la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària (en endavant, 
LGT).

d) L’article 19, apartat tretze, preveu que serà aplicable 
el que disposa l’article 6, apartat dos, LOFCA quan es 
produeixi una disminució dels ingressos de les comu-
nitats autònomes com a conseqüència del fet que l’im-
post estatal recaigui sobre fets imposables gravats per 
aquestes. L’aplicació d’aquesta previsió de l’article 6, 
apartat dos, LOFCA és procedent «únicament [...] res-
pecte d’aquells tributs propis de les comunitats autò-
nomes establerts en una llei aprovada amb anterioritat 
a l’1 de desembre de 2012».

Finalment, l’article 19, apartat catorze, estableix l’en-
trada en vigor de l’impost a partir de l’1 de gener de 
2013.

5. L’escrit de sol·licitud del Govern formula un qüestio-
nament global de l’article 19 de la Llei 16/2012 i fona-
menta els dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat 
que planteja respecte del precepte en dos tipus de vi-
cis, un de material i un altre de formal.

En primer lloc, considera que la creació d’un impost 
estatal sobre els dipòsits en les entitats de crèdit que 
no té voluntat recaptatòria, atès que es fixa un tipus 
de gravamen del 0%, constitueix una «via indirecta 
per evitar l’existència dels impostos autonòmics so-
bre els dipòsits bancaris», fet que comporta «un excés 
en l’exercici de la competència estatal i la correlati-
va lesió, per menyscabament, de la competència au-
tonòmica per a la creació de tributs» (art. 157.1.b CE 
i art. 203.5 EAC). Al mateix temps, el Govern consi-
dera que l’establiment d’aquest tipus d’impost suposa 
una vulneració del principi de lleialtat constitucional 
que, segons l’escrit, s’infereix del deure de subjecció 
a la Constitució establert per l’article 9.1 CE, el qual 
«rebutja les interferències en el legítim exercici de 
les competències dels altres ens territorials i proscriu 
qualsevol regulació que desconegui i faci inoperant el 
sistema de distribució de competències establert en el 
bloc de la constitucionalitat».

En segon lloc, la sol·licitud planteja que la introducció 
de l’article 19 mitjançant una esmena en el Senat, sen-
se que tingués una connexió mínima amb les matèri-
es que figuraven en el Projecte de llei, constitueix una 
infracció del procediment legislatiu perquè suposa una 
nova iniciativa legislativa tramitada directament pel 
Senat sense l’aprovació prèvia del Congrés dels Dipu-
tats. Aquest vici formal del precepte seria contrari al 
principi democràtic (art. 1.1 CE) i als drets fonamen-
tals de participació política (art. 23.1 i .2 CE).

L’escrit de sol·licitud formulat per més d’una desena 
part dels diputats del Parlament de Catalunya, per la 
seva banda, planteja, substancialment, els mateixos re-
trets respecte de la norma objecte de dictamen. Consi-
dera que l’impost creat amb un tipus de gravamen zero 
pot vulnerar el títol VI de l’Estatut d’autonomia, es-
pecialment els articles 201, 202, 203 i 209 EAC, així 
com els articles 156 i 157 CE. A més, la determinació 
del dia 1 de desembre de 2012 com a data límit per a 
la consideració de la compensació pel perjudici causat 
a les comunitats autònomes que tenien regulat aquest 
impost suposa una vulneració del principi d’irretroac-
tivitat (art. 9.3 CE) i del mandat que el sistema de fi-
nançament no pot comportar efectes discriminatoris 
envers Catalunya (art. 201.4 EAC en relació amb l’art. 
138.1 CE). També consideren els diputats sol·licitants 
que l’article 19 de la Llei 16/2012 és contrari al princi-
pi de lleialtat institucional, reconegut a l’article 3 EAC, 
i que la tramitació parlamentària del precepte «pot in-
fringir el procés legislatiu i el principi d’homogeneïtat 
legislativa», invocant l’article 23 CE com a vulnerat.

6. Per tal de donar resposta als dubtes plantejats per 
la sol·licitud del Govern i per la dels diputats del Par-
lament sobre la regulació de l’article 19 de la Llei 
16/2012, que crea un nou impost estatal amb un tipus 
de gravamen zero, l’estructura del nostre Dictamen se-
rà la següent. En el fonament jurídic segon tractarem 
la configuració constitucional i estatutària del poder 
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tributari estatal i autonòmic. A continuació, en el fo-
nament jurídic tercer, aplicarem el paràmetre de cons-
titucionalitat i d’estatutarietat relatiu al poder tributari 
en relació amb l’article 19 de la Llei 16/2012, tenint en 
compte especialment el tipus de gravamen que carac-
teritza l’impost, i la tramitació parlamentària d’aquest 
precepte.

Segon. La configuració constitucional  
i estatutària del poder tributari estatal  
i autonòmic

A fi d’establir el paràmetre constitucional de referèn-
cia, en aquest fonament jurídic examinarem la confi-
guració constitucional del poder tributari a partir de 
les normes que el reconeixen, centrant-nos en diverses 
qüestions. En primer lloc, s’analitzarà el poder tributa-
ri estatal i, en concret, la competència per establir i re-
gular tributs i els límits als quals aquest poder està sot-
mès; seguidament, estudiarem els elements definidors 
del concepte constitucional de tribut. En segon lloc, 
tractarem el reconeixement del poder tributari autonò-
mic, els límits del seu exercici i la noció de menysca-
bament com a possible lesió. I, a l’últim, farem una 
referència a la projecció del principi de lleialtat sobre 
l’exercici de les competències financeres de l’Estat i de 
les comunitats autònomes.

1. La potestat constitucional d’establir i exigir tributs 
es troba en els dos primers apartats de l’article 133 CE. 
El primer atribueix a l’Estat la potestat «originària» 
per establir els tributs mitjançant una llei i el segon 
reconeix la potestat tributària a les comunitats autòno-
mes i les corporacions locals. L’article 133 CE, en els 
seus apartats primer i segon, d’acord amb el Tribunal 
Constitucional, té per finalitat integrar la reserva de 
llei estatal i l’autonomia territorial (STC 233/1999, de 
16 de desembre, FJ 10).

En particular, sobre el poder tributari estatal, la ju-
risprudència constitucional referida a l’article 133.1 
CE ha destacat la seva vinculació, d’una banda, amb 
el deure de contribuir proclamat a l’article 31 CE, i, 
de l’altra, amb el bloc de la constitucionalitat relatiu 
al sistema de distribució de competències financeres 
entre els ens territorials, de manera que menciona ex-
pressament, respecte a l’àmbit competencial, «la indu-
dable conexión existente entre los arts. 133.1, 149.1.14 
y 157.3 CE» (STC 192/2000, de 13 de juliol, FJ 6).

Fent abstracció de la reserva de llei per establir tributs, 
que no és rellevant per a l’objecte d’aquest Dictamen, 
la dicció de l’article 133.1 CE és rotunda: «La potestat 
originària per a establir els tributs correspon exclusi-
vament a l’Estat». Aquesta redacció respon al moment 
històric de l’aprovació de la Constitució, i és un títol 
habilitant d’aquell per regular «no sólo sus propios tri-
butos, sino también el marco general de todo el sis-
tema tributario [...]» (STC 192/2000, de 13 de juliol, 
FJ 6), d’acord amb el títol competencial que reserva a 
l’Estat la competència exclusiva sobre la hisenda gene-

ral (art. 149.1.14 CE), tot i que no es defineixi consti-
tucionalment un sistema tributari predeterminat (STC 
192/2000, de 13 de juliol, FJ 10).

La Constitució, doncs, reserva a l’Estat la competència 
exclusiva en relació amb la hisenda general i el deute 
de l’Estat (art. 149.1.14 CE). La dicció del precepte ha 
permès sostenir que es referia tant al conjunt de la hi-
senda pública com a la de l’Estat. El Tribunal Consti-
tucional no ha elaborat, però, en aquesta matèria una 
doctrina sistemàtica ni global, com ja va manifestar el 
Consell Consultiu en el Dictamen núm. 251, de 28 de 
gener de 2004, sobre la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, el qual recull un resum 
acurat de la doctrina constitucional (F III.3).

D’aquesta manera, el Tribunal Constitucional, en la 
STC 179/1985, de 19 de desembre, entén que l’article 
149.1.14 CE «comprende obviamente la regulación de 
los impuestos estatales, tanto en sus aspectos princi-
pales o fundamentales como en los accesorios o ac-
cidentales» (FJ 3), mentre l’Estat no decideixi «dele-
garla [la regulació] al amparo del art. 156.2 CE, o ex 
art. 157.1.a ceda la gestión del tributo [...], o, en fin, la 
Comunidad Autónoma ostente otro título competen-
cial que la habilite para ello» (STC 16/2003, de 30 de 
gener, FJ 10), tot això a banda de poder regular el marc 
general de tot el sistema tributari.

En aquest sentit, el Tribunal ha relacionat l’article 
149.1.14 CE amb els preceptes constitucionals rela-
tius al finançament de les hisendes autonòmiques, les 
quals s’han de coordinar amb la hisenda estatal (art. 
156.1 CE). Per fer efectiva aquesta coordinació, a l’Es-
tat li correspon determinar la relació entre la hisen-
da estatal i les hisendes de les comunitats autònomes, 
amb la finalitat d’assegurar-ne l’autonomia financera, 
constitucionalment garantida per l’article 156.1 CE 
(STC 13/2007, de 18 de gener, FJ 6), i, d’acord amb 
l’article 157.3 CE, fixar a través d’una llei orgànica el 
marc i els límits dins dels quals l’autonomia financera 
ha d’actuar (STC 179/1987, de 12 de novembre, FJ 2).

Per tant, en virtut de l’article 149.1.14 CE, l’Estat té 
competència per establir tributs propis i fer una regu-
lació general del sistema tributari, sempre que respecti 
altres prescripcions constitucionals que veurem segui-
dament.

El poder tributari (art. 133 CE), això és, el poder de 
gravar, és el revers del deure de contribuir (art. 31.1 
CE), i ambdós s’han d’exercir de conformitat amb els 
principis, els mandats i les exigències constitucionals. 
Pel que fa als impostos, i amb motiu de l’impost sobre 
la renda, el Tribunal Constitucional ha subratllat que 
el legislador gaudeix d’un ampli marge de llibertat en 
la seva configuració. Ara bé, aquest no pot sobrepassar 
els límits al poder tributari que es deriven dels princi-
pis constitucionals (STC 214/1994, de 14 de juliol, FJ 
5) i l’acció estatal «debe desplegarse teniendo en cuen-
ta las peculiaridades de un sistema de autonomías ter-
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ritoriales» (STC 146/1986, de 25 de novembre, FJ 4), 
de manera que s’ha de prevenir que el poder financer 
de l’Estat s’utilitzi de manera que pugui «desconocer, 
desplazar o limitar» les competències autonòmiques 
(STC 13/1992, de 6 de febrer, FJ 2).

En conseqüència, l’Estat pot establir tributs (art. 133.1 
CE) respectant els principis constitucionals correspo-
nents, entre els quals hi ha el de la reserva de llei (art. 
31.3 i 133.1 CE) i també d’altres com ara els de gene-
ralitat, d’igualtat, de capacitat econòmica i de progres-
sivitat (art. 31.1 CE). Així mateix, hi ha principis rela-
cionats amb el reconeixement constitucional del poder 
tributari de les comunitats autònomes (art. 133.2 i 
157.1.b CE) i de l’autonomia financera d’aquestes (art. 
156.1 CE), que, al seu torn, hauran de respectar tam-
bé les prescripcions constitucionals, estatutàries i de la 
LOFCA (art. 133.2, 156.1 i 157.3 CE), a les quals ens 
referirem expressament més endavant.

A continuació, examinarem el concepte constitucional 
de tribut. La STC 193/2004, de 4 de novembre, va de-
clarar que: 

«Desde una perspectiva estrictamente constitucio-
nal el tributo constituye una prestación patrimonial 
de carácter público que se satisface a los entes públi-
cos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de 
los gastos públicos, y grava un presupuesto de hecho 
o hecho imponible revelador de capacidad económica 
fijado en la Ley.» (FJ 4)

Segons el Tribunal Constitucional, entre els elements 
essencials de la definició d’un tribut cal incloure la se-
va quantia o els elements necessaris per a la seva quan-
tificació (STC 63/2003, de 27 de març, FJ 7, i STC 
121/2005, de 10 de maig, FJ 9). Entre aquests elements 
de quantificació té una particular rellevància el tipus 
de gravamen (STC 19/1987, de 17 de febrer, FJ 5).

Aquest és una part integrant dels tributs de quota vari-
able (art. 56 LGT), que consisteix en l’expressió xifra-
da de la quota o quantitat a pagar inicialment a títol de 
tribut pel contribuent. De forma més precisa, el tipus 
de gravamen es defineix com la xifra, el coeficient o el 
percentatge que s’aplica a la base liquidable per obte-
nir com a resultat la quota íntegra (art. 55.1 LGT).

L’article 55.2 i .3 LGT enumera els diferents tipus de 
gravamen entre els quals expressament inclou el de ti-
pus zero. Aquesta previsió, però, no implica la possi-
bilitat d’establir tributs que no donin lloc a ingressos 
tributaris, cosa que ocorreria si s’admetés l’existència 
de tributs sense quota o de tributs amb quota zero. Els 
tributs pretenen l’obtenció d’«ingressos públics» que 
són exigibles com a conseqüència de la realització 
d’un supòsit de fet, denominat fet imposable «en què la 
llei vincula el deure de contribuir, amb la finalitat pri-
mordial d’obtenir els ingressos necessaris per al sos-
teniment de les despeses públiques» (art. 2.1, paràgraf 
primer, LGT). La finalitat d’obtenir ingressos és, per 
tant, definitòria del concepte de tribut, sens perjudici 

de la seva compatibilitat amb altres finalitats de ca-
ràcter extrafiscal, tal com reconeix el paràgraf segon 
del mateix article en establir que «[e]ls tributs, a més 
de ser mitjans per obtenir els recursos necessaris per 
al sosteniment de les despeses públiques, poden servir 
com a instruments de la política econòmica general i 
atendre la realització dels principis i les finalitats que 
conté la Constitució».

El tipus zero, com ara els tipus bonificats o reduïts per 
l’aplicació de bonificacions o deduccions en la quota i 
com les mateixes exempcions, són tècniques que ser-
veixen a diferents finalitats que s’han de determinar en 
cada cas, però que no poden arribar al punt d’anul·lar 
la naturalesa d’instrument recaptatori del tribut.

2. Tal com hem anunciat, examinarem tot seguit el po-
der tributari reconegut a les comunitats autònomes i 
els límits constitucionals d’aquest, així com el supòsit 
de lesió per menyscabament al·legat pel Govern.

A) El poder tributari autonòmic es fonamenta en els 
articles 133.2, 156.1 i 157.1 CE i en els preceptes cor-
responents dels estatuts d’autonomia (pel que fa a Ca-
talunya, els art. 201 i 203.5 EAC). Aquest poder, que 
és una manifestació de l’autonomia financera, està li-
mitat per la referència expressa de l’article 133.2 CE a 
la Constitució i a «les lleis». Aquestes lleis són especí-
ficament la legislació estatal que es dicti per efectuar 
la cessió de tributs o bé per delimitar les competències 
financeres de les comunitats, és a dir, en aquest dar-
rer cas, la LOFCA, prevista per a aquesta finalitat en 
l’article 157.3 CE, la qual ha de ser susceptible d’una 
interpretació harmònica amb els estatuts d’autonomia, 
tal com ho estableixen la disposició final LOFCA i la 
disposició addicional dotzena EAC.

L’autonomia financera (art. 156.1 CE) i els seus límits 
han estat objecte d’examen per part d’aquest Consell 
de Garanties en els seus DCGE 7/2012, de 8 de juny 
(FJ 4.2), i DCGE 8/2012, de 2 de juliol (FJ 2), en què 
es fa una síntesi de la doctrina constitucional, i als 
quals ens remetem. Aquesta autonomia opera en el 
vessant dels ingressos i en el de les despeses, i ara ens 
interessa el primer.

Per al Tribunal Constitucional (STC 109/2011, de 22 
de juny, FJ 5), el principi d’autonomia financera de les 
comunitats autònomes s’estableix constitucionalment 
de forma específica en el mencionat article 156.1 CE, 
el qual s’ha desenvolupat mitjançant la LOFCA. El 
Tribunal ha afirmat reiteradament que l’autonomia en 
l’àmbit financer «s’erigeix en instrument indispensa-
ble» de l’autonomia política (vegeu, per totes, la STC 
289/2000, de 30 de novembre, FJ 3).

Entre les fonts d’ingressos, les comunitats autònomes 
tenen la possibilitat de crear tributs propis (art. 157.1.b 
CE i art. 6 a 9 LOFCA). Als efectes d’aquest Dictamen 
interessa destacar que l’autonomia financera, quan 
s’expressa mitjançant la creació d’impostos, està sub-
jecta a un límit competencial divers del que afecta la 
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creació de taxes i contribucions: mentre que la compe-
tència per crear-les està determinada per la titularitat 
de la competència sobre el servei o l’activitat que les 
origina (art. 7 i 8 LOFCA), la creació d’un espai impo-
sitiu propi està condicionada ja que les comunitats au-
tònomes només poden gravar fets imposables que no 
hagin estat gravats per l’Estat (art. 6, apts. dos i tres, 
LOFCA). En aquest sentit, es pot dir que el feix de tri-
buts de caràcter autonòmic amb l’actual configuració 
és residual, ja que la comunitat autònoma només pot 
establir impostos on l’Estat no hagi gravat prèviament 
un determinat fet imposable.

A més, l’autonomia financera de les comunitats autò-
nomes no és absoluta i se sotmet a límits derivats de 
l’articulació de les competències entre l’Estat i les co-
munitats autònomes (STC 49/1995, de 16 de febrer, FJ 
4), com són la subjecció al principi de la coordinació 
amb la hisenda estatal (art. 156.1 CE), i allò preceptu-
at per als impostos propis en la Constitució (art. 157.2 
CE) o en la LOFCA (art. 6 i 9). Entre aquests límits cal 
destacar, en relació amb l’objecte del present Dicta-
men, les funcions que desplega la LOFCA com a nor-
ma delimitadora de les competències financeres (art. 
157.3 CE), i que prohibeix la doble imposició efectiva 
(art. 6, apt. dos, LOFCA).

Pel que fa a l’article 157.3 CE i a la LOFCA, hem de 
recordar, segons la doctrina consolidada pel Tribunal 
Constitucional, que aquesta llei orgànica és la que es-
tableix els trets generals dels mecanismes de finan-
çament autonòmic, que possibiliten ensems l’autono-
mia financera constitucionalment «garantida» (STC 
192/2000, de 13 de juliol, FJ 4). D’aquesta manera, 
l’article 157.3 CE atribueix a aquesta llei orgànica la 
regulació de l’exercici de les competències financeres 
de les comunitats autònomes, l’establiment de normes 
per resoldre els conflictes i la determinació de les fór-
mules de col·laboració entre les comunitats autònomes 
i l’Estat (STC 13/2007, de 18 de gener, FJ 7), i en fer-
ho constitueix una garantia normativa del marc en el 
qual es pot exercir el poder tributari autonòmic.

La funció de garantia de la llei orgànica esmenta-
da per l’article 157.3 CE respecte de les competèn-
cies financeres de les comunitats autònomes ha estat 
posada en relleu pel Tribunal Constitucional en de-
clarar contràries a la Constitució mesures estatals li-
mitadores de l’autonomia financera que no trobaven 
empara en aquesta llei orgànica. Així, la previsió en 
una llei estatal tot exigint que les comunitats autòno-
mes justifiquessin la destinació dels fons estatals prè-
viament rebuts per tal de rebre noves consignacions 
fou declarada contrària a la Constitució en tractar-se 
d’un tipus de control «no previsto en la Constitución 
ni en la L.O.F.C.A. y contrario al principio de auto-
nomía» (STC 96/1990, de 24 de maig, FJ 12). La fun-
ció d’aquesta norma com la llei estatal habilitada per 
delimitar les competències autonòmiques també s’ha 
emfasitzat en excloure que aquesta funció pugui ser 

desenvolupada per una llei estatal distinta. Així, en re-
lació amb la potestat d’establir recàrrecs, el Tribunal 
va afirmar que la LOFCA: 

«[...] no ha señalado más límites [...] que los que ella 
misma establece [...]. Tampoco ha previsto, como con-
dición para el ejercicio de las potestades autonómicas 
de que se trata, la existencia de otra Ley general o de 
leyes específicas previas, ni tal exigencia podría dedu-
cirse de la Constitución.» (STC 150/1990, de 4 d’octu-
bre, FJ 4)

Quant a la creació de tributs propis de les comunitats 
autònomes, la mateixa llei orgànica inclou previsions 
específiques en els articles 6 a 9, tot i que el nostre in-
terès se centra especialment en l’article 6, apartat dos, 
LOFCA, que estableix: 

«Els tributs que estableixin les comunitats autònomes 
no poden recaure sobre fets imposables gravats per 
l’Estat. Quan l’Estat, en l’exercici de la seva potestat 
tributària originària, estableixi tributs sobre fets im-
posables gravats per les comunitats autònomes, que 
suposin per a aquestes una disminució d’ingressos, ha 
d’instrumentar les mesures de compensació o coordi-
nació adequades a favor d’aquestes.»

D’acord amb el Tribunal Constitucional, la finalitat 
d’aquest precepte no és impedir que les comunitats 
autònomes puguin establir tributs propis «sobre obje-
tos materiales o fuentes impositivas ya gravadas por 
el Estado, porque [...] ello conduciría [...] a negar en la 
práctica la posibilidad de que se creen [...] nuevos im-
puestos autonómicos», sinó que allò que realment pro-
hibeix és «la duplicidad de hechos imponibles, estric-
tamente» (STC 37/1987, de 26 de març, FJ 14; i reiterat 
en diverses ocasions, com ara en la STC 122/2012, de 
5 de juny, FJ 3). L’objectiu principal d’aquesta norma 
és evitar que es produeixi una doble imposició sobre 
els ciutadans (vegeu, per totes, la STC 233/1999, de 16 
de desembre, FJ 23).

A més, el Tribunal Constitucional, en la STC 210/2012, 
de 14 de novembre, que declarà la constitucionalitat de 
la Llei extremenya reguladora de l’impost sobre dipò-
sits de les entitats de crèdit, ha afegit que cal fer una 
interpretació sistemàtica dels apartats de l’article 6 
LOFCA: 

«Ello es coherente con la finalidad última que cum-
plen estos límites, que es la coordinación del ejerci-
cio de las competencias tributarias de las Comunida-
des Autónomas [...]. Al impedir a las Comunidades 
Autónomas establecer tributos equivalentes a los ya 
establecidos por el Estado y las entidades locales lo 
que se pretende evitar es, en suma, que se produzcan 
dobles imposiciones no coordinadas, garantizando de 
esta manera que el ejercicio de poder tributario por 
los distintos niveles territoriales sea compatible con la 
existencia de «un sistema» tributario en los términos 
exigidos por el art. 31.1 CE [...].» (FJ 4)
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Ara bé, el supòsit que examinem en aquest Dictamen 
no és el de la creació d’impostos autonòmics que pu-
guin gravar fets imposables ja gravats per l’Estat, sinó 
la situació inversa.

D’acord amb l’article 6, apartat dos, LOFCA, quan 
l’Estat estableixi un nou tribut directe que provoqui 
una doble imposició efectiva amb els impostos autonò-
mics preexistents, ha de prendre «les mesures de com-
pensació o coordinació adequades en favor de les co-
munitats autònomes» afectades.

L’article 6, apartat dos, LOFCA li confereix una po-
sició prioritària només quan es dóna el supòsit que la 
norma preveu, això és, quan l’Estat efectivament grava 
un fet imposable que ho hagi estat per les comunitats 
autònomes.

D’aquesta manera, la LOFCA, per remissió de l’article 
157.3 CE, delimita les competències financeres entre 
l’Estat i les comunitats autònomes i, en fer-ho, garan-
teix el marc d’exercici del poder tributari d’ambdós.

B) La lesió per menyscabament, adduïda per la sol-
licitud de dictamen del Govern, és un concepte cons-
truït jurisprudencialment, en el sentit que ara es veurà.

L’hem tractada, en l’àmbit de l’autonomia financera 
de la Generalitat, en el DCGE 12/2012, de 22 d’agost 
(FJ 2.4), en un cas en el qual l’Estat afectava el poder 
de despesa de la Generalitat mitjançant la seva decisió 
unilateral de deixar de finançar uns projectes contrets.

Igualment, en altres supòsits, el Tribunal Constitucio-
nal ha tingut ocasió de referir-s’hi (STC 6/2012, de 18 
de gener, FJ 3), tot distingint la invasió competencial 
i el menyscabament. Concretament, entén que aquest 
darrer és aplicable en «supuestos en los que no se re-
ivindica stricto sensu una competencia como propia, 
sino que se pretende la anulación del acto o disposi-
ción objeto del conflicto porque no ha respetado el or-
den de competencias establecido, en menoscabo de 
las que corresponden al ente que promueve el conflic-
to» (ITC 886/1988, de 5 de juliol, FJ 1), o en aquells 
altres en què l’actuació de l’altre afecta el seu àmbit 
d’autonomia condicionant o configurant de forma ina-
dequada les competències de què es disposa en virtut 
d’aquella autonomia (STC 49/1984, de 5 d’abril, i STC 
104/1988, de 8 de juny, FJ 1).

3. Finalment, pel que fa al principi de lleialtat, i atès 
que és un motiu al·legat per les dues sol·licituds, aquest 
Consell de Garanties Estatutàries s’ha referit a les 
distintes facetes que l’integren en els seus dictàmens 
7/2012, de 8 de juny (FJ 4.2), i 12/2012, de 22 d’agost 
(FJ 2.5), els quals, al seu torn, recollien la jurispru-
dència constitucional i la doctrina del Consell Consul-
tiu. El Tribunal Constitucional sosté que el principi de 
subjecció estipulat en l’article 9.1 CE implica que tots 
els poders públics tenen un deure de lleialtat «en el 
ejercicio de sus propias competencias de modo que no 
obstaculice el ejercicio de las ajenas» (STC 46/1990, 

de 15 de març, FJ 4). Igualment, el Consell Consultiu, 
en el Dictamen núm. 279, de 29 de gener de 2007, va 
afirmar, tot resumint la jurisprudència constitucional, 
que: 

«[L]a lleialtat s’expressa com a obligació de respectar 
mútuament les respectives competències [...], que im-
posa, tant a l’Estat com a les Comunitats Autònomes, 
l’obligació d’exercir les seves competències respecti-
ves respectant les que corresponen a l’altre poder pú-
blic.» (F V.2.C)

La jurisprudència constitucional més recent, en relació 
amb el principi de lleialtat constitucional i la seva apli-
cació a les relacions financeres entre l’Estat i les comu-
nitats autònomes (vegeu, per totes, la STC 204/2011, 
de 15 de desembre, FJ 9), recorda que el funcionament 
adequat de l’Estat autonòmic (art. 2 CE) se sustenta en 
l’establiment d’un sistema de relacions presidides per 
la lleialtat constitucional (afirmat en la STC 18/1982, 
de 4 de maig, FJ 14; i reiterat per moltes altres, entre 
les quals es pot destacar la STC 194/2004, de 4 de no-
vembre, FJ 9). D’aquesta manera, aquest principi cons-
titucional «resulta «esencial en las relaciones entre las 
diversas instancias de poder territorial» y «constituye 
un soporte esencial del funcionamiento del Estado au-
tonómico y cuya observancia resulta obligada» (STC 
239/2002, de 11 de diciembre, FJ 11), y tiene una espe-
cífica proyección en la materia financiera, tal como se 
recoge en las normas vigentes que integran el bloque 
de constitucionalidad en esta materia» (STC 109/2011, 
de 22 de juny, FJ 5).

Així, el Tribunal adverteix de la connexió entre els 
principis de col·laboració i lleialtat (STC 204/2011, FJ 
9), de manera que, en matèria de finançament auto-
nòmic, es postula «la adopción de procedimientos de 
consulta, negociación o, en su caso, la búsqueda del 
acuerdo previo [...]. En este sentido, ya hemos estable-
cido que «lo que el principio de lealtad constitucional 
exige es que el Gobierno extreme el celo por llegar a 
acuerdos con las Comunidades Autónomas, pero no 
que dichos acuerdos deban ser vinculantes»» (STC 
162/2012, de 20 de setembre, FJ 6), qüestió que posa 
en relleu la LOFCA, en relació amb els instruments 
institucionals de coordinació.

L’article 201.2 EAC esmenta el principi de lleialtat 
entre les administracions públiques com a criteri que 
regeix el finançament de la Generalitat, tot aplicant 
a aquest àmbit el principi de la lleialtat institucional 
mútua (art. 3.1 EAC). Aquest principi es manifesta 
de forma específica en l’article 209.1 EAC, en termes 
semblants als de l’article 2.1.g LOFCA, però que tan-
mateix desvia l’atenció del nostre objectiu de discer-
niment.

A l’últim, el principi de lleialtat constitucional té més 
rellevància en un context de crisi econòmica en què el 
principi d’estabilitat pressupostària (art. 135 CE) esde-
vé cabdal, especialment pel que fa a l’increment dels 
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ingressos públics als efectes de la nostra anàlisi. De 
manera que tant les comunitats autònomes com l’Estat 
han d’assolir els objectius marcats amb ple respecte a 
les competències de l’altre, sense interferir arbitrària-
ment l’un en l’espai tributari de l’altre, ja que un impe-
diment d’aquest tipus de l’exercici de les competències 
financeres reconegudes pel bloc de la constitucionali-
tat podria vulnerar així el principi esmentat de lleial-
tat, tal com ha estat configurat per l’ordenament i la 
jurisprudència constitucional que hem examinat. Per 
tant, el principi de lleialtat pren especial rellevància en 
aquells supòsits en què no hi ha una vulneració consti-
tucional directa d’un precepte constitucional.

Tercer. Examen de constitucionalitat de 
l’article 19 de la Llei 16/2012

Per tal d’aplicar els cànons de constitucionalitat i d’es-
tatutarietat exposats, a la norma objecte de dictamen, 
en aquest fonament jurídic examinarem, d’una ban-
da, quina és la naturalesa de la mesura que estableix 
el legislador en l’article 19 de la Llei 16/2012 i com 
l’articula específicament. En particular, l’analitzarem 
a partir de la finalitat de la norma i dels seus elements, 
especialment del tipus de gravamen, com a quantifi-
cació de la base i com a expressió del deure de contri-
buir, així com dels altres deures que es contenen a la 
norma. D’altra banda, ens referirem a l’eventual vul-
neració del principi de lleialtat i a la possible inconsti-
tucionalitat de la llei per motius formals.

1. La sol·licitud de dictamen d’origen governamental es 
fixa, com a clau de volta de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit, en el tipus de gravamen esta-
blert en l’apartat vuit de l’article 19 de la Llei 16/2012. 
El Govern considera que l’aplicació a la base imposa-
ble d’un tipus de gravamen del zero per cent demostra 
que la regulació estatal no té «cap mena de voluntat re-
captatòria», sinó que constitueix realment una mane-
ra d’evitar l’existència dels impostos autonòmics sobre 
els dipòsits bancaris. Al seu torn, la petició de dicta-
men per via parlamentària fa consideracions del ma-
teix tipus, tot destacant la possible vulneració de les 
competències financeres de la Generalitat.

El paràgraf primer de l’apartat tretze de l’article 19 de 
la Llei 16/2012, rubricat «Fets imposables regulats en 
aquesta Llei gravats per les comunitats autònomes», 
disposa: 

«En la mesura que l’impost que estableix aquest llei 
recaigui sobre fets imposables gravats per les comu-
nitats autònomes i això produeixi una disminució dels 
seus ingressos, s’ha d’aplicar el que disposa l’article 
6.2 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes.»

El precepte transcrit cerca l’aixopluc directe de l’ar-
ticle 6, apartat dos, LOFCA, que, com hem vist, no 
estableix una regla que permeti a l’Estat limitar la ca-
pacitat tributària de les comunitats autònomes en qual-

sevol circumstància, sinó que ho permet únicament en 
el supòsit que el nou tribut pugui comportar una do-
ble imposició amb efectes per als ciutadans, com ha 
afirmat el Tribunal Constitucional (vegeu, per totes, la 
STC 233/1999, de 16 de desembre, FJ 23). De mane-
ra que l’article 19, apartat tretze, aplica a les comuni-
tats autònomes la prohibició de l’article 6, apartat dos, 
LOFCA en relació amb l’impost que regula. Aquesta 
disposició posa de manifest que l’objectiu pretès amb 
la creació de l’impost és limitar l’autonomia financera 
de les comunitats autònomes mitjançant la prohibició 
que aquestes estableixin impostos sobre el mateix fet 
imposable que regula l’article 19; amb la consegüent 
l’obligació de l’Estat d’instrumentar mesures de com-
pensació o de coordinació. Això anterior demostra que 
el legislador cerca la cobertura de l’article 6, apartat 
dos, LOFCA per aconseguir un objectiu diferent del 
que en realitat regula l’esmentat article 6, apartat dos. 
Això és així perquè l’article 19 de la Llei 16/2012, com 
veurem més endavant, no crea efectivament un impost 
i, en conseqüència, no es pot produir el fenomen de la 
doble imposició vedat, com hem vist, per l’article 6, 
apartat dos, LOFCA. És per això que perd sentit l’apli-
cació de mesures compensatòries o de coordinació.

D’acord amb això anterior, la prohibició a les comu-
nitats autònomes només seria legítima, tot i la restric-
ció que comporta de la seva autonomia financera (art. 
156.1 CE) i de la seva capacitat per constituir impos-
tos (art. 157.1.b CE), si s’assolís, com prescriu l’article 
157.3 CE, a l’empara de les previsions de la llei orgàni-
ca (LOFCA) que regula l’exercici de les competències 
financeres autonòmiques.

2. Els impostos, per la seva pròpia naturalesa tribu-
tària, incorporen en el seu règim jurídic un conjunt 
d’obligacions, com hem assenyalat, la principal de les 
quals és la del pagament, si bé aquesta és complemen-
tada per altres deures que també donen sentit a l’exis-
tència del tribut. Difícilment es pot reconèixer com a 
impost si els elements que el configuren, com es veurà, 
no tenen cap contingut efectiu.

L’article 19, apartat vuit, de la Llei 16/2012 estableix 
un gravamen general de tipus zero, que constitueix 
una aparença de gravamen, però que no té cap eficà-
cia ni implica cap mena d’obligacions per als contri-
buents. Això implica que no existeix la possibilitat 
d’obtenir ingressos, de manera que, en no existir cap 
prestació patrimonial, no estem davant d’un tribut des 
del punt de vista constitucional.

D’acord amb el que hem exposat abans, l’establiment 
d’un tipus zero amb caràcter general provoca la ine-
xigibilitat del pagament per part de les persones obli-
gades.

Efectivament, l’Estat crea aparentment un impost en 
l’article 19 de la Llei dictaminada i es descriu un fet 
imposable, però sense gravar-lo de forma efectiva, 
perquè no li assigna la conseqüència jurídica que li 
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és pròpia ja que, com hem vist, no genera obligacions 
contributives i, per tant, tampoc ingressos. De manera 
que només cal escatir si crea altres deures o obligaci-
ons fiscals o extrafiscals conformes a la Constitució.

Pel que fa als altres deures o obligacions de naturale-
sa fiscal que formalment s’estableixen en l’article 19 
de la Llei 16/2012, hem de concloure que també són 
del tot aparents. Així és, a banda que l’Administració 
no pot exigir l’obligació principal del pagament, tam-
poc no en pot exigir cap altra. La resta d’obligacions 
que apareixen en l’article esmentat tampoc no s’han de 
complir, ja que quan el tipus de gravamen implica una 
liquidació igual a zero euros, per mandat de la ma-
teixa Llei, no caldrà ni fer l’autoliquidació (apt. nou), 
ni suportar els pagaments parcials (apt. deu), mal-
grat l’enunciat prescriptiu d’aquestes regles, que són, 
doncs, pura aparença. D’aquesta manera, l’aplicació de 
la norma qüestionada no genera cap mena d’obligació 
en els subjectes passius de l’impost, sinó que simple-
ment fa el miratge de gravar un fet imposable.

Ara bé, com s’ha dit abans, el precepte dictaminat sí 
que estableix una obligació expressa que afecta les co-
munitats autònomes: l’obligació de no establir impostos 
amb el mateix fet imposable que aquest precepte regu-
la. Si atenem la finalitat del precepte dictaminat, cal es-
mentar que el preàmbul de la Llei qüestionada, en par-
ticular quan justifica la creació d’un nou impost sobre 
els dipòsits de les entitats de crèdit en el seu article 19, 
fa referència a «la pretensió d’assegurar un tractament 
fiscal harmonitzat que garanteixi més eficiència en el 
funcionament del sistema financer». Aquesta finalitat 
de la Llei s’hauria de portar a terme mitjançant alguna 
de les tècniques o instruments que preveu la LOFCA, 
que és la norma habilitada per l’article 157.3 CE per 
delimitar l’abast concret de les competències autonòmi-
ques en matèria financera per tal d’assolir «un mínimo 
grado de homogeneidad en el sistema de financiación 
autonómico» (STC 68/1996, de 4 d’abril, FJ 9). És sa-
but, com hem indicat en el fonament jurídic anterior, 
que aquestes finalitats estan assignades constitucional-
ment a la LOFCA, la qual constitueix també una garan-
tia de l’autonomia financera de les comunitats i un fre a 
una activitat legislativa estatal arbitrària.

Per tant, aquesta finalitat prevista a l’article 157.3 CE 
no està a l’abast d’una llei ordinària, com la que es-
tem dictaminant, com tampoc aquesta llei ordinària 
no pot pretendre sense més ni més la finalitat «harmo-
nitzadora» de les lleis previstes per l’article 150.3 CE, 
perquè hauria d’haver seguit el procediment establert. 
Igualment, tampoc no troba encaix en el principi de 
coordinació fixat en l’article 156.1 CE, atès que la co-
ordinació és una tècnica de relació, però no constitu-
eix un títol competencial i no pot excloure a radice la 
presa de decisions de l’ens coordinat, com succeeix en 
el cas present.

D’aquesta manera, l’harmonització pretesa consisteix 
en l’establiment aparent d’un règim jurídic d’un impost 

estatal que substitueix els tributs autonòmics existents i 
n’impedeix de nous sobre el mateix fet imposable.

Així doncs, la mesura establerta en el precepte té una 
estructura només aparentment impositiva, però que ni 
genera ingressos ni obligacions fiscals o extrafiscals 
conformes a la Constitució, i, per tant, simplement 
«desconeix, desplaça o limita» les competències au-
tonòmiques (STC 13/1992, de 6 de febrer, FJ 2), en 
aquest cas les d’establir tributs propis sobre fets impo-
sables no gravats efectivament.

És, realment, una prohibició adreçada a totes les co-
munitats autònomes, tant si han establert un tribut que 
gravi els dipòsits en les entitats de crèdit com si no. 
Persegueix, doncs, delimitar les competències finan-
ceres de les comunitats autònomes.

Amb la creació d’un impost aparent, l’Estat estableix 
una prohibició contrària a l’autonomia financera de les 
comunitats autònomes (art. 156.1 CE), en el vessant 
d’ingressos, concretament en relació amb l’establi-
ment de tributs propis (art. 133.2 i 157.1.b CE). Aques-
ta prohibició està prevista a la LOFCA per a un supòsit 
diferent, que és el supòsit de doble imposició efectiva. 
En conseqüència, l’aplicació de l’esmentada prohibi-
ció en aquest cas no empara les previsions de l’article 
6, apartat dos, LOFCA, que, com hem assenyalat, és 
la norma habilitada per delimitar les competències fi-
nanceres de les comunitats autònomes (art. 157.3 CE).

A més, la mesura precitada es presenta com un im-
post estatal, tot cercant una cobertura constitucional 
en els articles 149.1.14 i 133.1 CE, la qual no pot asso-
lir perquè es tracta d’un impost fictici, que no conté els 
elements materials d’un veritable impost, ni compleix 
una finalitat contributiva (art. 31 CE).

Pels motius exposats, el precepte dictaminat també 
vulnera l’article 203.5 EAC, que reconeix la compe-
tència de la Generalitat de Catalunya per establir els 
seus impostos.

Finalment, un cop constatada la vulneració directa 
dels preceptes constitucionals referits, cal descartar 
que ens trobem davant d’una lesió de competències 
per menyscabament ja que aquest implica un exercici 
de la pròpia competència que condicioni de manera in-
adequada l’exercici de les competències d’altri.

3. Un cop arribats a la conclusió, només cal fer unes 
breus consideracions sobre els altres dubtes de cons-
titucionalitat i d’estatutarietat suscitats per les sol-
licituds.

Pel que fa a la vulneració de l’article 201.4 EAC per 
part de l’article 19, apartat tretze, de la Llei 16/2012, 
aquest retret resulta irrellevant atès que l’impost esta-
tal qüestionat és inconstitucional per les raons exposa-
des més amunt.

Quant a la possible infracció del principi de lleialtat, 
hem de dir que aquesta està implícita en la forma com 
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l’Estat ha creat l’impost previst en el precepte dicta-
minat, mitjançant la utilització fraudulenta d’un ins-
trument legal, que ha tingut com a clara conseqüència 
el perjudici de l’autonomia financera de la Generalitat. 
No obstant això, d’acord amb el que hem indicat en 
l’apartat 4 del fonament jurídic segon, no cal que ens 
pronunciem expressament sobre aquesta qüestió, atès 
que ja declarem la inconstitucionalitat de tot l’article 
19 de la Llei 16/2012 per vulneració directa de precep-
tes constitucionals i estatutaris.

Finalment, i pel que fa al procediment parlamentari 
emprat per a l’aprovació del precepte objecte de dic-
tamen (la introducció de l’impost mitjançant una es-
mena en el Senat), aquest retret resulta irrellevant als 
efectes del nostre Dictamen, atès que ja hem declarat 
la infracció de la Constitució per motius substantius.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem la següent

Conclusió

Única. L’article 19 de la Llei 16/2012, de 27 de desem-
bre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i 
a l’impuls de l’activitat econòmica, és contrari als ar-
ticles 156.1 i 157.3 CE, i no troba empara en l’article 
149.1.14 CE. Així mateix, vulnera l’article 203.5 EAC.

Adoptada per unanimitat

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, eme-
tem i signem al Palau Centelles en la data indicada a 
l’encapçalament.

Jaume Vernet i Llobet, conseller secretari del Consell 
de Garanties Estatutàries

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica de 
l’original, el qual és a l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 21 de febrer de 2013

Vist i plau Jaume Vernet i Llobet
El president 
Eliseo Aja
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