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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el món agrari
Tram. 255-00004/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 11.07.2014, DSPC-P 70

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juliol 
de 2014, ha debatut les propostes de resolució presen-
tades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat 
sobre el món agrari tingut els dies 9 i 11 de juliol de 
2014.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 134 del 
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

1. Regulacions del mercat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li un conjunt d’iniciatives legislatives que 
permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les 
organitzacions interprofessionals, els contractes tipus i 
les agrupacions i organitzacions de productors, i tam-
bé l’actualització de la regulació de les llotges i altres 
mecanismes que assegurin la transparència dels mer-
cats.

b) Aplicar el Codi de bones pràctiques comercials per a 
aconseguir, amb vista al futur i en el marc d’una nova 
realitat política, una relació d’equilibri entre els dife-
rents agents de la cadena alimentària i, alhora, impul-
sar i potenciar la feina de l’Observatori Agroalimen-
tari de Preus, amb l’objectiu d’oferir als consumidors 
una informació suficient i necessària que li permeti una 
compra objectiva.

c) Avaluar el funcionament i les possibles millores del 
Codi de bones pràctiques comercials al llarg de la ca-
dena alimentària a Catalunya (CBPC) i la Llei de l’Es-
tat 12/2013, del 2 d’agost, de mesures per a millorar el 
funcionament de la cadena alimentària.

d) Crear, en el marc de l’Observatori Agroalimenta-
ri de Preus, un banc de dades que permeti d’analitzar 
l’estructura i els factors relacionats amb la formació de 
preus dels productes alimentaris.

e) Constituir, en el marc de l’Observatori Agroalimentari 
de Preus, la mesa d’interlocució de l’agroalimentació.

f) Posar en marxa sistemes de referència de preus rela-
cionats amb costos de producció, de manera objectiva 
i transparent, que impedeixin el comerç per sota del 
preu de cost.

g) Vetllar pel compliment del Reglament de la Unió 
Europea 1169/2011, del 25 d’octubre, sobre la infor-
mació alimentària; de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, i de la legislació de 
l’etiquetatge, per tal de defensar tant els drets dels pro-
ductors com els dels consumidors.

h) Negociar amb el Govern de l’Estat l’exigència, en l’àm-
bit de la Unió Europea, d’impedir que en els acords bi-
laterals aquesta permeti mecanismes de competència 
deslleial o de discriminació o penalització dels sistemes 
productius, de conformitat amb la legislació europea.

i) Reforçar els controls dels productes extracomunita-
ris, tant pel que fa a les característiques qualitatives i 
de traçabilitat com a l’etiquetatge en origen, especial-
ment en l’àmbit de la seguretat alimentària.

j) Defensar davant del Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient i davant la Unió Europea que 
l’etiquetatge inclogui l’origen dels aliments.

k) Articular mecanismes sancionadors i inhabilitants 
en els casos de pràctiques deslleials que detectin els 
òrgans de vigilància, en particular mitjançant l’aplica-
ció efectiva dels marcs normatius ja existents, en àm-
bits com la competència deslleial, la morositat i el con-
trol antidúmping.

l) Actuar intensament, amb els recursos humans i ma-
terials necessaris, en el marc de la normativa vigent, 
contra les distorsions de mercat, els abusos de posició 
dominant, els acords entre empreses que impedeixin 
la lliure competència, i les vendes a pèrdues, entre al-
tres pràctiques, en el sector de l’alimentació, i actuar 
intensament també pel compliment de les normes co-
mercials dels productes alimentaris.

m) Reforçar l’Autoritat Catalana de la Competència 
i l’Agència Catalana de Consum per tal que esdevin-
guin veritables instruments de control.

n) Treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, 
garantint els recursos humans i materials suficients 
per a acomplir de manera coordinada i sinèrgica una 
tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspec-
ció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, 
consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el 
compliment de les normes que regulen el mercat, la 
competència i el comerç agroalimentaris.

o) Vetllar perquè els acords amb països tercers de fo-
ra de la Unió Europea respectin la legislació vigent en 
matèria de control sanitari i agroalimentari i dur a ter-
me controls exhaustius dels productes d’aquests països 
per a garantir-ne la qualitat i traçabilitat als mateixos 
nivells que s’exigeixen als productes locals.
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p) Elaborar en el termini d’un any el Pla de contracta-
ció pública alimentària.

q) Impulsar campanyes de promoció dels productes 
catalans de qualitat (indicació geogràfica protegida, 
denominació d’origen protegida i agricultura ecològi-
ca i integrada) per tal de fomentar el valor cultural de 
la dieta mediterrània com a principal font de salut, per 
mitjà de la distribució comercial també a les agroboti-
gues i del consum de productes locals i de proximitat.

r) Promocionar els productes locals i de proximitat, 
i també la diferenciació per mitjà dels certificats de 
qualitat (indicació geogràfica protegida i denominació 
d’origen protegida).

s) Dotar de facilitats normatives, econòmiques i admi-
nistratives els petits productors que vulguin fer elabo-
ració i comercialització pròpies.

t) Promoure el producte català, especialment en àm-
bits com el vinícola o l’oleïcola, en la restauració, com 
a mesura fonamental de promoció del comerç de pro-
ximitat.

u) Rebutjar la proposta de reforma del sistema de pro-
ducció ecològica a la Unió Europea que va presen-
tar la Comissió Europea (COM (2014) 180 final) el 
24 de març de 2014 i que deroga el Reglament (CE) 
834/2007 del Consell, del 28 de juny de 2007, sobre 
producció i etiquetatge dels productes ecològics i de 
derogació del Reglament (CE) 2092/91, perquè no té 
en compte la realitat de les produccions agràries medi-
terrànies i no tracta equitativament els diferents opera-
dors del sector, fets que comporten un fre a l’activitat 
de la pagesia catalana encaminada cap a una produc-
ció més ecològica i que fins i tot poden representar una 
expulsió de tipus d’explotacions actuals del sistema 
europeu de producció ecològica.

v) Donar suport al Consell Català de la Producció Agrà-
ria Ecològica, com a organisme públic certificador i 
autoritat de control i auditoria de Catalunya de la pro-
ducció agrària ecològica, i garantir amb tots els mit-
jans necessaris la seva continuïtat i el seu bon funci-
onament.

w) Promoure la candidatura de la cuina catalana com a 
patrimoni immaterial de la humanitat.

2. Desenvolupament rural

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Fer, conseqüentment amb l’acord assolit entre les 
organitzacions sindicals, la Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya, els representants del me-
di natural i el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, les actuacions 
pertinents per a garantir el finançament autonòmic 
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020, complint-ne la programació inicial, res-

pectant-ne les prioritats i assegurant-ne una execució 
anual òptima, ajustada al màxim a les previsions de 
cada anualitat.

b) Dotar suficientment el pressupost del 2015, per tal 
d’atendre tots els pagaments pendents del Programa de 
desenvolupament rural 2007-2013, tenint en compte 
que el 2015 és l’any de tancament d’aquest programa 
i que cal garantir que no es perdin fons comunitaris.

c) Dur a terme unes estratègies de desenvolupament 
integral per a les comarques definides com a rurals en 
l’actual Programa de desenvolupament rural, utilitzar 
quan sigui possible el sistema plurifons que permet la 
Unió Europea en el nou període de programació i co-
ordinar totes les accions de govern en aquests àmbits.

d) Estudiar la possibilitat d’obrir anticipadament una 
convocatòria del contracte global d’explotació per a la 
incorporació de joves i per a inversions a les explo-
tacions agràries, després d’haver enviat a la Comissió 
Europea la proposta de Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020, amb el corresponent 
pressupost pluriennal i condicionant la resolució de les 
sol·licituds a l’aprovació del dit programa per la Co-
missió Europea i, si escau, a l’adaptació de les condi-
cions de la convocatòria als termes de l’aprovació.

e) Elaborar, en el proper període de sessions, els estu-
dis necessaris per a valorar l’establiment a Catalunya 
d’un instrument d’estabilització d’ingressos, adreçat 
exclusivament a les explotacions agràries prioritàries, 
mitjançant la mutualització del risc en el marc del Pro-
grama de desenvolupament rural.

f) Tenir en compte l’especial situació de vulnerabilitat 
financera i econòmica de les petites i mitjanes explo-
tacions agràries i forestals catalanes el titular de les 
quals és un agricultor professional en la gestió dels pa-
gaments de les quantitats pendents d’abonar per les di-
ficultats de tresoreria a què es veu sotmès, i impulsar 
el pagament dels ajuts, les indemnitzacions i les ex-
propiacions pendents als agricultors professionals o a 
llurs explotacions, d’acord amb la normativa d’estabi-
litat pressupostària i les disponibilitats de tresoreria.

g) Negociar amb el Govern de l’Estat, prenent com a 
base els acords de la Conferència Sectorial d’Agricul-
tura i Desenvolupament Rural del 21 de gener de 2014 
i la normativa de la Unió Europea, la modificació im-
mediata del model d’aplicació dels mecanismes facul-
tatius de la reforma de la política agrària comuna per 
a adequar-los equitativament i eliminar els efectes de 
l’exclusió dels pagesos i ramaders que no han tingut 
drets de pagament únic.

h) Negociar amb el Govern de l’Estat per a aconseguir, 
en el marc de la política agrària comuna, que el sector 
de la fruita seca rebi els ajuts necessaris per a fer viable 
el manteniment d’aquesta activitat, tenint en compte 
les característiques particulars de les zones de conreu 
i les dificultats especials associades a aquests cultius.
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i) Elaborar un pla estratègic de foment de les empre-
ses de prestació de serveis agraris, com a mesura fo-
namental per a fomentar la competitivitat del sector, 
adoptant mesures com l’externalització de tasques en 
forma de serveis prestats a tercers a un cost inferior, 
millorar el procés de recerca, desenvolupament i in-
novació (R+D+I) mitjançant l’especialització induïda 
per empreses especialistes, l’augment de l’ocupació o 
la diferenciació laboral del sector agropecuari i fores-
tal respecte al sector de serveis a tercers.

j) Potenciar el sistema d’assessorament agrari com un 
instrument per a millorar la competitivitat de les ex-
plotacions.

3. Pla estratègic nacional de suport 
a l’agricultura i l’alimentació 

El Parlament de Catalunya, per al pròxim període de 
sessions, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Crear un programa governamental per a l’elaboració 
del Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i 
l’alimentació (PENSAA), que, amb una direcció i una 
metodologia consensuades, estableixi les línies bàsi-
ques i polítiques necessàries que s’han d’adoptar per 
a cadascun dels territoris on el sector agroalimentari 
és present.

b) Impulsar el Pla estratègic nacional de suport a 
l’agricultura i l’alimentació per a millorar la competiti-
vitat del sector agroalimentari.

c) Promulgar en el termini d’un any una llei de des-
envolupament rural que reculli els principis del PEN-
SAA i en faciliti l’aplicació integral en les comarques 
definides com a rurals.

4. Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), 
transferència i formació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Dotar pressupostàriament i executar el Pla de re-
cerca, innovació i transferència agroalimentària i rural 
per al període 2013-2020, en la redacció del qual van 
participar els principals agents del sector agroalimen-
tari i de recerca en aquest àmbit. El Pla ha d’ésser el 
full de ruta per a fer de la recerca i la innovació l’eix 
fonamental del desenvolupament del sector agroali-
mentari i rural de Catalunya.

b) Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
consells comarcals i els representants dels ens locals 
per a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre 
els serveis escolars de menjador i de transport escolar, 
per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que estableix ajuts per als 
alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nu-
clis de població allunyats o en zones rurals, i per tal de 
reconèixer la singularitat de diversos centres escolars 
i garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés 

al transport escolar, atenent la naturalesa del despla-
çament i el nivell de renda de les famílies i vetllant 
perquè cap família resti fora d’aquest servei per raons 
socioeconòmiques.

c) Consolidar el model de les escoles de capacitació 
agrària i llur adscripció al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
assegurar aquesta orientació específica de les dites es-
coles al sector, atès que la formació, especialment la 
reglada i la contínua, són essencials per al desenvolu-
pament del sector.

d) Continuar treballant perquè les escoles agràries ac-
tuïn com a motor de formació, informació i canvi.

e) Analitzar l’oferta formativa al món rural, especial-
ment de formació professional, analitzar-ne les neces-
sitats i apostar per la formació en els àmbits, sectors i 
estudis lligats al territori per a posar en marxa, el curs 
acadèmic 2015-2016, una oferta formativa al món ru-
ral, especialment de formació professional, adequada 
a la realitat socioeconòmica del territori.

f) Incorporar en els materials educatius, de manera su-
ficient i efectiva, en l’àmbit de l’educació i la formació 
reglades, el coneixement dels valors saludables, cultu-
rals, socials i econòmics tant dels aliments com dels 
espais on es produeixen.

g) Promoure acords amb les universitats catalanes i els 
centres educatius per a fer formació a distància.

h) El Servei d’Ocupació de Catalunya ha d’incloure, en 
les bases de la convocatòria per al 2015 de subvencions 
per a programes de formació i inserció laboral per a jo-
ves, l’ampliació de la consideració com a beneficiaris 
de la formació als ajuntaments i als consells comarcals 
–i, si escau, a l’àmbit intercomarcal–, sempre que el 
nombre de persones inscrites sigui igual o superior a 
deu. Així mateix, ha de permetre la contractació di-
recta dels alumnes, un cop finalitzada la formació, per 
part dels ajuntaments dels municipis de menys de mil 
habitants. Excepcionalment, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya pot establir altres fórmules d’inserció en ad-
ministracions locals o comarcals amb independència 
de llur població, en entorns rurals amb manca acredi-
tada d’empreses on es puguin inserir els alumnes.

i) Potenciar l’estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya amb l’objec-
tiu de desenvolupar les tecnologies de la informació i 
la comunicació en la producció agrícola i ramadera in-
closes en l’àmbit alimentari, un dels àmbits sectorials 
líders, que preveu l’estratègia del RIS3CAT.

5. Mesures agroambientals

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Fomentar les estratègies que afavoreixin més la 
compatibilitat de la rendibilitat econòmica de les ex-
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plotacions amb la conservació dels valors naturals, i 
promoure la col·laboració entre els productors agraris i 
les organitzacions del tercer sector.

b) Redactar un codi de bones pràctiques per al sec-
tor agrari català, que ha de definir les actuacions que 
s’han de fer en el desenvolupament de l’activitat diària 
pròpia del sector, en concertació amb el sector i amb 
la participació de totes les organitzacions que integren 
les taules sectorials del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

c) Avaluar els mecanismes de compensació del gra-
vamen autonòmic de l’impost sobre les vendes mino-
ristes de determinats hidrocarburs per a agricultors, 
ramaders i silvicultors amb l’import recaptat a Cata-
lunya de l’1 d’agost de 2004 al 27 de febrer de 2010.

d) Compensar anualment el tipus impositiu autonòmic 
de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, ramaders 
i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, una vegada 
liquidada la recaptació de cada exercici a Catalunya, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. La 
compensació es pot fer aportant els fons a la Funda-
ció de la Pagesia de Catalunya, que els ha de destinar 
a la recerca i la innovació agroalimentàries i forestals, 
inclosa la gestió i coordinació de les activitats per a 
fer possible l’aplicació dels fons a llurs finalitats, abans 
d’acabar l’execució del període de programació 2014-
2020 dels fons europeus adreçats a la recerca i la in-
novació.

e) Impulsar com a organisme de referència a Catalu-
nya en la gestió de les dejeccions ramaderes la Taula 
de Fertilització, formada per les organitzacions que in-
tegren la Comissió Interdepartamental de Nitrats i De-
jeccions Ramaderes i per les associacions de les taules 
sectorials de ramaderia. La Taula de Fertilització ha 
d’aprofundir en la fixació de criteris agronòmics per a 
la utilització de les dejeccions ramaderes com a adob 
orgànic i ha d’estudiar alternatives pràctiques i apli-
cables per a l’aprofitament energètic de les dejeccions 
ramaderes.

f) Impulsar les energies renovables com el biogàs, 
l’energia solar i l’energia eòlica de baixa intensitat, i 
estudiar, en aquest sentit, la possibilitat de reforçar, 
amb una línia específica, l’impuls de la producció 
d’energies renovables dirigida a les explotacions agrí-
coles i ramaderes.

g) Fomentar la instal·lació d’energies renovables a les 
explotacions agràries.

h) Negociar amb el Govern de l’Estat mesures concre-
tes per a posar en marxa plantes i instal·lacions agrí-
coles autosuficients i un sistema agrari d’autoconsum 
i autoabastiment, al marge de la xarxa general de dis-
tribució energètica, que inclogui el sanejament, la po-
tabilització i el tractament de tots els elements lligats a 
la cadena de producció.

6. Entorn social i familiar: dones, joves, 
habitatge i seguretat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Aconseguir un veritable equilibri de gènere en tots 
els àmbits del món rural i marítim que contribueixi a 
fer possible un creixement econòmic i territorial equi-
tatiu lligat a la qualitat de vida.

b) Definir estratègies, en el pròxim període de sessions, 
adreçades a mantenir un model d’explotació d’econo-
mia familiar agrària que permeti un desenvolupament 
social, econòmic i territorial sostenible vinculat a di-
versos àmbits del desenvolupament rural.

c) Continuar aplicant les mesures de l’apartat XIII de 
la Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació de la joventut.

d) Revisar les normes urbanístiques que afecten ma-
sies i petits nuclis rurals, en el marc de la futura llei 
de territori, i fomentar l’accés a l’habitatge amb l’ob-
jectiu de facilitar l’arrelament dels joves al món rural 
i evitar el despoblament, i també, revisar les normes 
urbanístiques i de qualificació d’ús del sòl agrari, per 
a aconseguir que l’activitat econòmica i de producció 
de proximitat sigui possible en l’explotació i garantir 
la seguretat alimentària.

e) Mantenir els contactes amb els sindicats agraris per 
a reforçar la prevenció de delictes i la vigilància dels 
Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i ru-
rals, i també continuar promovent la denúncia dels fets 
delictius que s’hi cometen.

f) Garantir que la coordinació dels Mossos d’Esqua-
dra amb els altres agents de l’autoritat, especialment 
amb el Cos d’Agents Rurals, permeti assolir amb efi-
càcia els objectius de seguretat en el món rural i preve-
nir la comissió de delictes.

g) Continuar instruint els Mossos d’Esquadra en tots 
els canvis normatius i en les eines de prevenció i inves-
tigació de delictes que afecten el sector agrari. Espe-
cialment, pel que fa a la determinació del dany causat, 
s’ha de tenir en compte amb caràcter indiciari la de-
clarada per l’afectat.

h) Valorar amb criteris d’eficiència la possible implan-
tació d’un sistema de traçabilitat de tots els productes 
agropecuaris i dels instruments i mitjans que s’usen 
per a obtenir-los, que permeti la prevenció i la inves-
tigació dels delictes que afecten aquest sector de pro-
ducció.

i) Estudiar la viabilitat d’implantar un sistema eficient 
de comunicació i registre d’operacions de les compres 
de determinats productes agropecuaris i dels instru-
ments i mitjans que s’usen per a obtenir-los, que per-
meti la prevenció i la investigació dels delictes que 
afecten aquest sector de producció.
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j) Fomentar la coordinació entre l’autoritat judicial, el 
Ministeri Fiscal i la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra per tal que el comís preventiu dels vehicles 
usats en els robatoris tingui totes les garanties neces-
sàries per a complir la finalitat probatòria dins el pro-
cés penal i serveixi a la finalitat d’evitar l’ús d’aquests 
vehicles per a cometre nous delictes.

7. Regadius

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Fixar objectius perdurables en la previsió i l’execu-
ció de regadius. En aquesta desena legislatura, els ob-
jectius s’han de fixar en el termini de dotze mesos a 
comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, consultant 
prèviament els representants del sector. S’han de con-
siderar prioritàries les actuacions per a acabar els re-
gadius que estan en fase d’execució i les actuacions de 
modernització de les zones de regadiu tradicional mit-
jançant sistemes més eficients en l’ús de l’aigua, i s’ha 
de tenir en compte en els objectius el desenvolupament 
de la indústria agroalimentària relacionada amb les 
produccions obtingudes dels regadius.

b) Conscienciar la societat civil de la importància dels 
regadius com a garantia de seguretat alimentària i de 
proveïment d’aliments de qualitat i de proximitat i 
com a preservadors ambientals davant dels efectes del 
canvi climàtic.

c) Fixar les previsions per a aquesta legislatura pel que 
fa a la planificació de regadius i la xarxa de camins.

d) Elaborar un pla estratègic d’usos de l’aigua per a l’apro-
fitament i l’ús sostenible dels recursos hídrics, atenent 
les demandes de consum humà, enfocat als usos agríco-
la, urbà, mediambiental i ramader de l’aigua.

8. Biodiversitat, espais protegits i espècies inva-
sores

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Establir protocols de prevenció i lluita contra espècies 
invasores, especial-ment contra les que són potencial-
ment nocives per a l’activitat agrícola o la biodiversitat, 
com és el cas del caragol poma, espècie invasora defi-
nida com una de les més perilloses del món per la Unió 
Internacional per a la Conservació de la Natura, i adop-
tar mesures de conservació de la biodiversitat agrària.

b) Elaborar un pla estratègic de lluita contra les espè-
cies invasores que afecten el sector agroalimentari i el 
medi natural.

c) Impulsar i desenvolupar una gestió eficient i correc-
ta de la fauna salvatge, amb l’establiment de criteris 
i directrius per als titulars dels espais cinegètics i la 
coordinació dels serveis territorials del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural i dels agents rurals per a fer un control cinegè-
tic efectiu de les poblacions, i també desplegar la nor-
mativa referent a la comercialització de carn de caça.

d) Avaluar i presentar una proposta de millora del fun-
cionament dels acompanyaments a les reserves nacio-
nals de caça.

e) Finalitzar el procés de redacció i aprovació dels docu-
ments de planificació (plans especials) i de gestió (plans 
rectors d’ús i gestió) de tots els espais naturals de pro-
tecció especial, garantint la participació en el procés de 
tramitació de les organitzacions professionals agràries.

f) Valorar l’activitat agrària com a element clau en la 
gestió activa dels espais protegits, utilitzant aquests 
espais com a camps d’experimentació preferents per al 
foment de l’agricultura ecològica i la conservació de la 
biodiversitat conreada.

g) Crear la marca de productes dels parcs naturals per 
a fomentar-ne el consum, i reconèixer el paper que te-
nen en la conservació dels espais.

h) Elaborar catàlegs de productors en tots els parcs na-
turals i participar en fires sectorials.

9. Sistema de representativitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, en el proper període de sessions, l’adaptació del 
model català d’eleccions per a determinar la represen-
tativitat de les organitzacions professionals agràries, 
per tal d’aprofitar la derogació del caràcter bàsic de la 
regulació estatal de cambres agràries i adequar-lo al 
model català electoral. Aquesta adaptació s’ha de ba-
sar en les premisses següents: 

a) Les properes eleccions s’han de convocar amb la 
nova normativa vigent.

b) S’ha de derogar la Llei 17/1993, del 28 de desembre, 
de cambres agràries.

c) S’han de dissoldre les quatre cambres provincials i 
traspassar-ne els béns, els drets, les obligacions i el pa-
trimoni afecte a l’interès general agrari a la Fundació 
de la Pagesia de Catalunya, en la línia del que exigia el 
punt 10 de la Resolució 508/V del Parlament de Cata-
lunya, del 12 de març de 1998, sobre la situació actual 
de la política agrària a Catalunya.

d) S’ha d’emprendre un procés electoral ad hoc ca-
talà sense cambres agràries, però amb les bases del 
procés actual pel que fa a electors, cens i garanties, 
transparència i fiscalització electorals (administració 
electoral, vot per correu, campanya electoral, actes de 
propaganda i de campanya electoral, despeses i sub-
vencions electorals, infraccions electorals i interven-
ció de la Sindicatura de comptes).

e) S’ha de determinar la major representativitat en un 
15% dels vots vàlids emesos i amb un termini de man-
dat per a exercir la representativitat de cinc anys.
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f) S’ha de mantenir la funció de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya de garantir que totes les atri-
bucions patrimonials i les adscripcions de mitjans de 
les extintes cambres agràries efectuades en virtut de la 
Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries, 
i les que s’extingeixen amb la nova normativa, s’apli-
quen a finalitats i serveis d’interès general agrari.

g) S’ha d’incloure una disposició que habiliti el Go-
vern, si s’escau, d’acord amb la llei estatal, per a co-
ordinar les eleccions catalanes a organitzacions pro-
fessionals agràries i perquè les convoqui de manera 
simultània amb la nova consulta estatal.

10. Infraestructures de comunicació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Elaborar, conjuntament amb les administracions 
municipals (ajuntaments, consells comarcals i diputa-
cions provincials), un pla d’actuació de camins rurals 
per a un període de quatre anys, que permeti que la 
xarxa viària bàsica municipal garanteixi l’accés de la 
població rural als serveis bàsics, i incloure les actua-
cions en la xarxa viària rural vinculades a donar ser-
veis bàsics a la població i a la diversificació econòmica 
dins el cofinançament FEDER.

b) Dotar els territoris rurals de les infraestructures i les 
eines necessàries per a garantir l’arrelament dels joves al 
medi rural i, per tant, impulsar-hi el relleu generacional.

c) Potenciar la implantació de la connexió en xarxa per 
a evitar la fractura digital per raons de situació geo-
gràfica, i per a optimitzar i explotar totes les possibili-
tats de negoci al món rural.

d) Dur a terme estudis d’impacte agrari i executar les 
actuacions per dotar el conjunt de carreteres i de ca-
mins de servei de funcionalitat vial suficient i sosteni-
bilitat per a l’ús de vehicles especials agraris.

e) Emprendre les mesures transitòries necessàries per 
tal de fer possible la circulació dels vehicles especials 
agraris a les carreteres on no sigui compatible per la 
classificació que tenen, mentre no s’hagin dut a terme 
les actuacions a què fa referència la lletra a per a cada 
infraestructura.

f) Prioritzar la implantació definitiva del pla «Cata-
lunya Connecta», per a assegurar la connectivitat del 
conjunt de territoris del país, i continuar l’extensió de 
les infraestructures i els serveis mínims necessaris per 
a eliminar el màxim possible de zones d’ombra pel que 
fa a la prestació de serveis de connectivitat de banda 
ampla, telefonia mòbil i televisió.

g) Dotar la xarxa de telecentres de Catalunya (punts 
TIC) d’arreu del territori dels recursos i el coneixe-
ment suficients perquè es consolidin, no només com a 
elements de garantia d’accés dels ciutadans a les tec-
nologies de la informació i la comunicació, sinó també 

com a punt suplementari als espais ja existents amb 
l’objectiu d’oferir suport tecnològic per a iniciatives 
empresarials innovadores. Facilitar, alhora, la implan-
tació de la banda ampla de nova generació, la fibra òp-
tica, a tot Catalunya.

h) Impulsar programes d’introducció i extensió de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en 
l’àmbit de la producció agrària i ramadera (especial-
ment en les explotacions) i en el conjunt del món rural.

i) Impulsar la cobertura total de les tecnologies de la 
informació i la comunicació arreu del territori perquè 
el món agrícola i rural pugui guanyar competitivitat.

11. Pesca marítima

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Establir, en el proper període de sessions, una pro-
posta de dinamització i desenvolupament del litoral 
català, amb la finalitat de potenciar i ampliar l’eco-
nomia del litoral català vinculada al mar mitjançant 
l’aprofitament de les oportunitats existents i la creació 
de les condicions favorables per al desenvolupament 
empresarial.

b) Impulsar i prioritzar un règim d’ajuts al sector pes-
quer i aqüícola i una política marítima integrada ade-
quats al territori català, que tinguin en compte les 
especificitats del territori marítim mediterrani i que 
fomentin la diversificació de manera complementària 
a l’activitat pesquera.

c) Incrementar la participació del sector pesquer i aqü-
ícola en la comercialització del seu producte.

12. Pesca continental i activitats cinegètiques

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

a) Dur a terme el desplegament normatiu de la Llei 
22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible 
de la pesca en aigües continentals, per tal de conso-
lidar un nou sistema de gestió sostenible de la pesca 
en aigües continentals adaptat als temps actuals, que 
faciliti i incentivi al màxim la participació local en la 
gestió dels recursos fluvials amb mecanismes efectius 
i que garanteixi l’òptim aprofitament de l’activitat dels 
sectors relacionats amb l’oci i la restauració.

b) Presentar-li un projecte de llei de caça que defineixi 
els tipus d’espais i aprofitaments cinegètics i que actua-
litzi el model de gestió de les reserves nacionals de caça.

13. Gestió forestal

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure la generació de conreus en mosaic, ade-
quats per a millorar l’eficiència de la prevenció d’in-
cendis i l’augment de la biodiversitat.
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b) Incrementar l’oferta de fusta en les forests pròpies 
de la Generalitat i fomentar aquest increment també 
en la resta de forests públiques per tal de donar res-
posta a les necessitats del sector industrial forestal, la 
supervivència del qual és l’eina imprescindible per al 
manteniment de la gestió de les masses forestals de 
forma viable des d’un punt de vista econòmic.

c) Afavorir les iniciatives de gestió forestal agrupades 
en l’àmbit privat per tal de fer viables els aprofitaments 
per raó d’escala.

d) Dur a terme l’estratègia per promoure la gestió fo-
restal sostenible per mitjà de l’aprofitament de la bio-
massa forestal i agrícola.

e) Millorar la seguretat jurídica de la planificació, el 
foment i la implantació de l’ús tèrmic de la biomassa 
forestal, per mitjà de la revisió de la normativa vincu-
lada als aprofitaments forestals, a fi que aquests tin-
guin plena seguretat jurídica fins i tot en espais pro-
tegits, i facilitar així l’execució per tercers dels plans 
aprovats d’execució en les mateixes condicions que el 
titular del dret forestal.

f) Reduir els costos en l’àmbit logístic lligat a l’ús 
energètic de la biomassa forestal, i adequar-ne les in-
fraestructures i els horaris, a fi de minimitzar els cos-
tos lligats a l’operació logística.

g) Promoure l’ús de la fusta per a la construcció i al-
tres finalitats, més enllà de l’ús energètic, per donar 
una sortida, mitjançant productes de més valor afegit, 
a la fusta de millor qualitat que s’obté dels boscos.

h) Continuar consolidant el model de planificació i la 
dotació del territori de les infraestructures específi-
ques per a la prevenció d’incendis.

i) Consolidar i aplicar el Pla general de política fores-
tal, i destinar-hi recursos, per tal de millorar l’aprofi-
tament forestal.

j) Aprovar un pla estratègic de gestió integral de la su-
perfície forestal, perquè és un sector estratègic clau en 
matèria d’autoocupació, desenvolupament rural i ge-
neració de recursos, i perquè és el millor instrument 
contra els incendis.

14. Cooperatives agràries

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Afavorir i reconèixer el paper de les cooperatives 
agràries com a motor de desenvolupament rural i re-
forçar el cooperativisme com a eina per a assolir els 
objectius d’integració dels productors, fomentant la 
concentració de l’oferta i impulsant la creació d’orga-
nitzacions i associacions de productors.

b) Adequar les línies de foment de l’economia coope-
rativa per a donar suport al creixement i la consolida-
ció dels projectes empresarials.

c) Crear línies d’ajut per a dur a terme projectes pilot 
de diversificació econòmica i social, que serveixin de 
referent per a altres cooperatives.

d) Impulsar ajuts per a la millora dels processos de 
transformació i comercialització, la formació dels pro-
fessionals i la internacionalització de les cooperatives 
agràries.

e) Afavorir la creació d’una xarxa que permeti la in-
tercooperació de les cooperatives amb punts de ven-
da als consumidors en l’intercanvi i la distribució dels 
productes.

f) Fomentar la cultura empresarial, i conscienciar i 
sensibilitzar els diferents protagonistes de les coope-
ratives, com ara els consells rectors, els directius, els 
treballadors i els socis, per a potenciar la cultura em-
presarial i el model de cooperativisme agrari de futur.

g) Destinar els recursos necessaris per a desenvolupar 
el Pla marc de cooperatives.

h) Posar a l’abast del sector durant els pròxims anys 
els instruments necessaris per a desenvolupar les ac-
tuacions que es derivin del Pla marc del cooperativis-
me agrari català.

i) Obrir una convocatòria anual d’ajuts per a impulsar 
i consolidar el Pla de concentració, intercooperació i 
modernització de cooperatives agràries (PCIM).

j) Defensar i fomentar el model de les seccions de crè-
dit de les cooperatives agràries com un instrument de 
finançament característic del cooperativisme agrari 
català, viable i útil per a la comunitat rural.

15. Banca pública i crèdit agrari

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a atribuir a la banca pública de Catalunya, 
d’acord amb el que exigia la Resolució 324/X del Par-
lament de Catalunya, sobre la transformació de l’Insti-
tut Català de Finances en una banca pública, la funció 
de continuar fent possible l’accés al conjunt de les op-
cions financeres necessàries per a desenvolupar l’acti-
vitat agrària, i les complementàries de transformació i 
comercialització de la producció i de diversificació de 
l’activitat, els productes i els serveis, amb l’ampliació 
de les línies de crèdit existents i l’obertura de noves 
línies.

16. Economia i internacionalització

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Emprendre les actuacions necessàries per a incre-
mentar la presència de Catalunya en les institucions 
europees del sector agroalimentari, especialment en 
les xarxes europees com AREFLH (en la qual actual-
ment exerceix la presidència), AREPO, AREV, ERI-
AFF, ERRIN o CRPM, entre altres, com a instrument 
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per a aconseguir que les polítiques europees afavorei-
xin el sector i el seu desenvolupament.

b) Crear un òrgan de coordinació entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i les organitzacions sectorials corresponents a 
cada un dels àmbits temàtics de cada xarxa, que per-
meti fixar posicions estratègiques i definir accions 
concretes. La presència en aquests organismes reque-
reix una coordinació.

c) Vetllar per les empreses, i donar-hi suport, en el pro-
cés d’internacionalització dels productes catalans.

d) Donar suport ferm a la promoció del producte ca-
talà.

e) Incrementar els recursos per al foment de la inter-
nacionalització en el sector agroalimentari, i establir 
mesures decidides per a la introducció i el coneixe-
ment, inclosos el funcionament i les condicions, dels 
diferents mercats de destinació, i també accions per a 
facilitar els tràmits administratius.

f) Controlar el producte exterior i exigir les mateixes 
garanties de qualitat i seguretat alimentàries que a la 
resta de productes europeus.

g) Sol·licitar la implantació de mesures de protecció del 
transport internacional dels productes i mercaderies ca-
talans, després dels darrers atacs a camions que trans-
portaven fruita dolça des de Catalunya a tot Europa.

h) Sol·licitar al Govern d’Espanya que exigeixi a la Unió 
Europea l’establiment de mesures per a garantir la 
lliure circulació de mercaderies cap a Europa.

i) Enfortir la Promotora d’Exportacions Catalanes (Pro-
deca) i dotar-la en els propers pressupostos dels recursos 
econòmics i de personal adequats per a desenvolupar i 
executar amb més eficàcia els objectius d’acompanya-
ment de l’empresa agroalimentària i de posicionament 
internacional de la Catalunya agroalimentària.

17. Simplificació administrativa i funció pública

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Racionalitzar el marc normatiu existent, especial-
ment el que no comporta valor afegit per als produc-
tors i el sector primari.

b) Emprendre les gestions oportunes davant el Govern 
de l’Estat per a garantir el compliment de les compe-
tències estatutàries de la Generalitat de Catalunya i 
evitar duplicitats en l’exercici de l’acció de prevenció i 
protecció integrals del medi ambient a Catalunya, que 
actualment duu a terme la Guàrdia Civil per mitjà del 
Seprona.

c) Modernitzar els canals de comunicació amb els ciu-
tadans, de manera que l’administració agrària esde-
vingui una administració que no només els faciliti els 
tràmits, sinó que a més els faciliti l’accés a tota la in-

formació relativa a llurs explotacions agràries i rama-
deres i a la situació en què es troben els tràmits que 
facin davant l’Administració de la Generalitat.

d) Potenciar la declaració responsable per tal de subs-
tituir l’aportació de documentació dels interessats en 
un procediment administratiu, sempre que sigui pos-
sible.

e) Facilitar els tràmits als ciutadans mitjançant la co-
municació prèvia, l’eliminació de registres adminis-
tratius i el foment de l’administració electrònica.

f) Aprovar de manera urgent la convocatòria de places 
per a la promoció d’agents rurals auxiliars a la catego-
ria d’agent (subgrup C1), si és possible negociada en 
la propera mesa sectorial de negociació del personal 
d’administració i tècnic, i, en tot cas, abans de finalit-
zar el mes de setembre del 2014, i donar compliment 
als acords i les resolucions corresponents per a concre-
tar el desplegament de carrera del Cos d’Agents Rurals.

18. Greuges de Catalunya amb el Govern de l’Estat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Emprendre les gestions oportunes amb el Govern de 
l’Estat perquè, en virtut dels acords de la Conferència 
Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 
21 de gener del 2014 i de la normativa de la Unió Euro-
pea, modifiqui de manera immediata el model d’apli-
cació dels mecanismes facultatius de la reforma de la 
PAC, per adequar-los equitativament a l’agricultura i 
la ramaderia de Catalunya i elimini els efectes de l’ex-
clusió dels sectors de la fruita, l’horta i la vinya que no 
han disposat de drets de pagament únic quan la regu-
larització autonòmica ho permetia.

b) Rebutjar les lleis de l’Estat 13/2013, del 2 d’agost, de 
foment de la integració de cooperatives i altres entitats 
associatives de caràcter agroalimentari, i 12/2013, del 
2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament 
de la cadena alimentària, que limiten les competències 
de la Generalitat de Catalunya en la regulació de la ca-
dena agroalimentària, i, en conseqüència, denunciar-ho 
i actuar amb tots els mecanismes possibles per evitar 
la invasió que fa el Govern de l’Estat de competències 
pròpies de la Generalitat de Catalunya en ordenació i 
foment del cooperativisme agrari, de tal manera que 
cap norma o regulació del Govern de l’Estat no pugui 
afectar aquestes competències.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que accepti les pro-
postes de la Generalitat en consens amb el sector per 
establir un règim transitori a la retribució econòmica 
de les plantes de tractament energètic dels purins de 
porc, d’acord amb el Reial Decret 661/2007, perquè 
puguin continuar treballant fins que s’implanti de ma-
nera satisfactòria a les granges afectades el nou model 
de gestió de les dejeccions ramaderes que s’està im-
plantant i que permeti garantir la gestió correcta.
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d) Exigir la modificació de l’IVA dels béns i serveis 
emprats en la producció agropecuària i forestal i de les 
flors i les plantes vives de caràcter ornamental.

e) Reclamar al Govern de l’Estat que estableixi el pro-
grama operatiu a nivell estatal dels propers set anys, 
en què s’han de marcar les necessitats, les prioritats 
i els percentatges màxims de finançament que s’hau-
ran d’aplicar, tenint en compte la publicació dels re-
glaments corresponents a la política pesquera comuna, 
que estableixen el marc normatiu base per als propers 
anys, i el Reglament del nou Fons europeu marítim i de 
la pesca (FEMP), que recullen les prioritats i els fons 
que poden ser la base del finançament des del 2014 
fins el 2020, i els mecanismes d’ajut amb ini ciatives de 
diàleg social entre administracions, sectors, científics 
i organitzacions ambientalistes, que preveu establir la 
FEMP.

f) Rebutjar l’Informe de la Comissió Estatal per a la 
Reforma de les Administracions Públiques (CORA), 
atès que representa una reforma clarament recentra-
litzadora i limita diverses capacitats i competències 
d’autogovern de Catalunya.

19. Unitat d’acció a nivell europeu

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
els diferents grups parlamentaris les forces polítiques 
dels quals disposen de representativitat al Parlament 
Europeu perquè continuïn promovent iniciatives con-
juntes, per mitjà dels eurodiputats respectius, que do-
nin resposta a les necessitats del sector agrari català.

20. Estudi dels transgènics

El Parlament de Catalunya acorda crear una subco-
missió d’estudi dels transgènics, en el marc de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural i amb la participació de tots els sectors 
implicats.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014

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

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 re-
lació a la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell sobre el marc jurídic de 
la Unió per a les infraccions i sancions dua-
neres
Tram. 295-00165/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia i Drets Humans, 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 de modificació 
del Reglament (UE) 604/2013 pel que fa a la 
determinació de l’estat membre responsable 
de l’examen de la sol·licitud de protecció in-
ternacional d’un menor no acompanyat que 
no tingui cap membre de la família, germà o 
parent present legalment en un estat membre
Tram. 295-00169/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 73503).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.07.2014 al 28.07.2014).
Finiment del termini: 29.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.07.2014.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10

Acord de reducció dels terminis

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74029).
Acord: Mesa del Parlament, 15.07.2014.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Finiment del termini: atesa la tramitació d’urgència 
acordada, 21.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.07.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74019).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.07.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les taxes judicials
Tram. 250-01133/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73588).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73841).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre únic de parelles de fet residents a 
Catalunya
Tram. 250-01134/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73589).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73632).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos personals del Servei d’Inter-
venció Especialitzada de Sant Feliu de Llo-
bregat
Tram. 250-01135/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73590).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73633).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un mecanisme de col·laboració entre Cata-
lunya, el País Valencià i l’Estat amb relació al 
projecte Castor
Tram. 250-01136/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73591).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73634).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció del mapa de zones del sistema tarifari in-
tegrat de la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 250-01137/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73592).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73635).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reconversió 
de l’aula de formació d’adults de Morera-Po-
mar, de Badalona, en un centre de formació 
d’adults
Tram. 250-01138/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73593).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73636).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
comptadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73594).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73637).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la pròrroga dels 
subsidis per a habitatge de protecció oficial 
de plans estatals d’habitatge anteriors al del 
2009-2010
Tram. 250-01140/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73595).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73638).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la neutralitat 
política en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73596).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73639).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la disposició 
d’un tècnic d’educació infantil a les escoles 
públiques
Tram. 250-01142/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73597).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73640).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna del re-
buig del Tribunal Suprem i de la prohibició de 
la Junta Electoral Central de la iniciativa Mul-
tireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 2014
Tram. 250-01143/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73598).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
73641).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 16.07.2014; 09:30 h.

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 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 73505).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.07.2014 al 22.07.2014).
Finiment del termini: 23.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.07.2014.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els infants en situació de vulne-
rabilitat
Tram. 302-00188/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 73647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre els infants en situació 
de vulnerabilitat (tram. 300-00194/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Recuperar progressivament les prestacions per fills 
a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments per 
garantir per al 2015 que totes aquelles famílies amb 
ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.

2. Garantir les beques menjador com a dret subjectiu 
per tal que aquells infants de les famílies que no puguin 
fer front al pagament del menjador escolar la tinguin 
garantida cobrint el 100% del seu cost.
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3. Establir programes extraordinaris d’ajudes directes als 
infants beneficiaris de beques menjador per tal de ga-
rantir l’alimentació adequada en els períodes no lectius.

4. Presentar, en el termini de quatre mesos, les mesu-
res necessàries per blindar el model català de lleure 
educatiu garantint l’accés a tots els infants en igualtat 
de condicions.

5. Reforçar el programa Salut i Escola en l’àmbit de 
l’educació secundària i implementar-lo progressiva-
ment a primària per tal d’impulsar accions de promo-
ció de la salut, avançar en la detecció precoç dels pro-
blemes de salut i reduir els factors de risc.

6. Reforçar els Equips d’Orientació Psicopedagògica 
(Educació), els Centres de Desenvolupament i Aten-
ció Precoç a la Infància i Adolescència (Benestar) i els 
Centres de Salut Mental infantil i juvenil (Salut) i am-
pliar els programes vinculats a la prevalença de tras-
torns de salut mental.

7. Garantir que els infants derivats als EAP’s, CDI-
AP’s o CSMIJ tinguin un diagnòstic en un període 
màxim de sis mesos des de la derivació al servei per 
part d’un professional.

8. Recuperar els vetlladors i els professionals especia-
litzats de suport als centres públics per al proper curs 
2014-2015 adreçats als alumnes de necessitats educa-
tives especials

9. Destinar els recursos suficients per a les aules d’aco-
llida i les unitats de suport a l’Educació Especial im-
prescindibles per a garantir l’escola inclusiva

10. Adoptar les mesures necessàries per evitar els des-
nonaments d’habitatges a famílies amb infants i prio-
ritzar aquestes famílies en programes i ajuts públics 
al lloguer.

11. Presentar, durant l’actual legislatura, la llei de me-
sures integrals per combatre la violència contra la in-
fància i l’adolescència.

12. Elaborar abans de final d’any un calendari per tal 
d’augmentar progressivament la inversió en infància i 
assolir el 2,2% PIB, en un termini de quatre anys.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acadèmia aranesa de la llengua 
occitana
Tram. 302-00189/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 73648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.07.2014

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 estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acadèmia 
aranesa de la llengua occitana (tram. 300-00195/10).

El desenvolupament de la Llei de l’occità, aranès a 
l’Aran, Llei 35/2010 d’1 d’octubre, ha permès l’aplica-
ció de mesures per atorgar a l’IEA, Institut d’Estudis 
Aranesi, el caràcter acadèmic que aquesta llei man-
data. Durant aquest temps el govern català ha redac-
tat dos decrets per assolir aquest objectiu. Uns decrets 
que, tant en el primer esborrany publicat el 2013, com 
en el definitivament aprovat el 12/2014 de 21 de gener, 
tergiversen l’article 4.3 de la Llei 35/2010, d’1 d’oc-
tubre, de l’occità, aranès a l’Aran que diu: «L’Institut 
d’Estudis Aranesos ha d’ésser independent de les ad-
ministracions públiques, ha d’assolir plenament el ca-
ràcter acadèmic que li correspon i ha de tenir l’autori-
tat lingüística per a fixar els convencionalismes d’ús 
de l’aranès d’acord amb la consideració de varietat lin-
güística del tronc occità comú. Així mateix, ha de te-
nir l’autoritat per a l’assessorament que, en matèria de 
llengua, li sigui sol·licitat».

Segons l’article 8 de la proposta d’estatuts de l’Institut 
d’Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua oc-
citana, aquesta s’estructura en dues seccions: 

– La secció responsable d’establir i actualitzar la Nor-
ma lingüística de la varietat aranesa de la llengua oc-
citana, anomenada secció aranesa. Aquesta secció té 
l’autoritat sobre la normativa lingüística, la toponímia 
i l’onomàstica araneses.

– Una secció d’aconsellament sobre la unitat dera len-
gua occitana i del tronc comú, anomenada secció es-
tàndard.

Les dues funcions, codificadora i d’assessorament, que 
la llei atribueix a l’IEA esdevenen doncs dues seccions: 
una dedicada a la varietat aranesa i un altra que s’hau-
ria d’ocupar de l’occità de referència, pressuposant 
gratuïtament que l’assessorament s’ha d’associar a 
aquesta forma d’occità, actualment encara sense con-
sens en l’espai occità, i propiciant la interferència amb 
les activitats de codificació que els organismes compe-
tents portin a terme per al conjunt de la llengua.
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Aquesta atribució, presa de forma unilateral per la fu-
tura acadèmia aranesa de la llengua occitana, ha cau-
sat un greu malestar entre les institucions franceses, 
l’IEO (Institut d’Estudis Occitans) i els propis con-
sellers regionals responsables de la promoció de la 
llengua occitana a les regions franceses d’Aquitània, 
Migjorn-Pirineus, Llenguadoc-Rosselló i Roine-Alps, 
els quals ja han adreçat una carta al president de la 
Generalitat per manifestar el seu malestar i preocu-
pació, ja que la codificació de la llengua comuna dels 
occitans correspon al Congrés Permanent de la Llen-
gua Occitana (CPLO) creat l’11 de desembre de 2011, 
amb la concurrència del Conselh Generau d’Aran i de 
la pròpia Generalitat de Catalunya per aquesta finali-
tat, una entitat que compta amb el màxim suport cí-
vic, acadèmic i polític concebible a l’Estat Francès: 
n’és vicepresident Patric Sauzet, l’actual catedràtic de 
lingüística occitana de la Universitat de Tolosa 2 i en 
són membres institucionals i associatius, entre d’altres, 
l’Associació Internacional d’Estudis Occitans, l’Insti-
tut d’Estudis Occitans i les associacions d’ensenyants 
d’occità dels àmbits públic i privat, compresa l’asso-
ciació dels ensenyants aranesos; en són membres pú-
blics la Delegació general de la llengua francesa i de 
les llengües de França (DGLFLF) i quatre de les set 
regions administratives que cobreixen el domini lin-
güístic occità de França i avui considerat d’interès pú-
blic per les autoritats regionals franceses i el mateix 
estat francès.

Atenent que l’IEA era part d’aquest organisme fins fa 
poc temps, el trencament de relacions i la creació de 
la nova acadèmia és un comportament poc responsa-
ble en una matèria tant sensible com la llengua que 
reclama, precisament, grans consensos i sentit d’estat 
per evitar la diàspora lingüística que tant criticada és 
per les nostres institucions en relació al català. Molt 
especialment, si tenim en compte que a la Catalunya 
Nord hi viuen 450.000 persones que comparteixen la 
llengua catalana i que no s’entendria una actuació en 
aquesta matèria sense el consens de les autoritats insti-
tucionals i lingüístiques del nostre país.

En aquest mateix context, resulta igualment criticable 
la candidatura per ocupar la presidència de l’Acadèmia 
per part de càrrecs vinculats políticament al govern 
del Conselh Generau d’Aran, incomplint de forma fla-
grant l’article 4. 3 de l’esmentada Llei 35/2010 de 21 
d’octubre, on es reclama la independència de la insti-
tució. (text eliminat)

Una altra crítica a tot aquest procés n’és la manca de 
transparència, ja que no ha comptat ni tant sols amb 
un debat al Ple del Conselh Generau d’Aran, on avui 
estan trencats tots els consensos en matèria de política 
lingüística. Una altra evidència que demostra el des-
gavell d’un procés que, lluny de ser exemplar, ha em-
pitjorat de forma manifesta l’univers lingüístic occità, 
amb les greus repercussions que això té en la varietat 
de l’occità present a Catalunya, l’aranès.

Per aquests motius, i atenent al malestar manifestat 
per diverses institucions de caràcter acadèmic així 
com dels responsables de la política lingüística de les 
regions esmentades, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern: 

1. Deixar sense efecte el decret 12/2014 per tal de fer 
les modificacions oportunes a fi i efecte de vincular 
les decisions de l’Acadèmia aranesa de la llengua occi-
tana a la seva variant aranesa i les decisions sobre les 
convencions per la llengua referencial al Congrés Per-
manent de la Llengua Occitana (CPLO), entitat reco-
neguda per les autoritats franceses com organisme de 
referència per aquesta funció.

2. Garantir el compliment de l’article 4.3 que preveu 
que l’Acadèmia sigui independent de les administra-
cions publiques i ha de tenir plenament caràcter aca-
dèmic. Per això s’assegurarà la presència de persones 
amb autoritat científica que garanteixin el màxim ri-
gor i qualitat de la tasca d’aquesta Acadèmia que si-
guin nomenades per les universitats i òrgans acadè-
mics de referència.

3.-Establir un espai de diàleg amb les regions france-
ses i si s’escau, de l’estat italià, per garantir els consen-
sos necessaris per gestionar el patrimoni comú de la 
llengua occitana tot i coordinant els esforços amb el 
Conselh Generau d’Aran i evitant conflictes, que com 
el que s’ha produït en el procés de creació de l’Acadè-
mia, posen en risc la unitat de l’occità.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la coordinació del Departament 
d’Interior amb les policies locals
Tram. 302-00190/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 73675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.07.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Pere Calbó i 
Roca, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
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la coordinació del Departament d’Interior amb les po-
licies locals (tram. 300-00199/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu reco-
neixement a la tasca propera i abnegada dels agents 
de les Policies Locals de Catalunya que garanteix la 
seguretat i el benestar dels ciutadans de Catalunya i a 
la seva capacitat de col·laboració amb la resta de cos-
sos policials.

2. El Parlament de Catalunya posa en valor la Resolu-
ció 621/X per la qual «el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern a fer les modificacions legals necessàries 
perquè els agents i caporals de l’escala bàsica de les 
policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, 
per mitjà de la pròxima llei de mesures fiscals i admi-
nistratives, de manera que l’aplicació d’aquesta mesu-
ra comporti que la diferència retributiva del sou base 
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueixi 
del complement específic de la corresponent relació de 
llocs de treball.»

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Presentar un projecte de llei que permeti aprovar 
una nova Llei del sistema de seguretat pública de Ca-
talunya on un dels pilars fonamentals siguin les Poli-
cies Locals de Catalunya i que permeti, alhora, una 
nova regulació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les Policies Locals.

b) En aquest sentit, cal respectar l’autonomia de les po-
licies locals i millorar els mecanismes de coordinació 
entre aquestes i els Mossos d’Esquadra i la resta de cos-
sos policials, cercant així un ús eficient dels recursos.

c) Impulsar l’aprovació dels plans locals de seguretat, 
aportant als ajuntaments i a les juntes locals de segu-
retat els recursos humans i materials i el finançament 
necessaris per a aprovar-los. L’objectiu seria promou-
re, com a mínim, l’aprovació de 15 nous plans locals 
de seguretat en el propers 12 mesos.

d) Redactar, juntament amb els ens locals amb poli-
cia local, un protocol d’actuació en què es defineixin 
clarament les funcions que ha de complir cada cos po-
licial en les actuacions conjuntes en matèria d’ordre 
públic.

e) Impulsar les reformes legals necessàries per tal que 
es difuminin els rostres dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra i de les policies locals en les informacions 
dels mitjans de comunicació quan la identificació de 
l’agent no tingui rellevància per a la informació.

f) Continuar impulsant l’aprovació, l’avaluació i revisió 
dels Plans Locals de Seguretat Viària aportant els re-
cursos necessaris per tal que els Ajuntaments disposin 
d’aquests Plans, de les seves avaluacions i revisions. Fi-

xar un pla de treball pel període 2014-2016 on es fixin 
els objectius a assolir.

g) Promoure un increment de la col·laboració del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb les policies locals, espe-
cialment per a afrontar la manca de civisme, i assolir 
amb els ajuntaments els acords necessaris, mitjançant 
la signatura dels convenis corresponents, per a denun-
ciar les infraccions de les ordenances municipals en 
aquest àmbit.

h) Incrementar fins el 95% el nombre de policies lo-
cals amb conveni de suport tecnològic RESCAT i 
fins el 80% el nombre de policies locals amb conveni 
SIPCAT.

i) Dur a terme les actuacions necessàries, i si s’escau, 
la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les policies locals, que permeti la homologació del 
curs de formació bàsica policial o formació equivalent 
d’agents del Cos Nacional de Policia, de la Guàrdia 
Civil, Ertzaintza, la Policia Foral de Navarra i altres 
policies locals amb el curs de formació bàsica per a 
policies que imparteix l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya en aquells casos d’aquells agents que han 
superat l’esmentat curs i han guanyat una oposició per 
incorporar-se a una policia local de Catalunya.

j) Dirigir-se al Govern d’Espanya sol·licitant la presen-
tació d’un Projecte de Llei de modificació de la Llei 
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de 
Seguretat Social, que reguli la jubilació anticipada de 
les Policies Locals, en l’aplicació de les mesures se-
güents: 

I. L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de ju-
bilació als membres dels Cossos de Policies Locals de 
l’Estat, en les mateixes condicions que es contempla 
en la Disposició Addicional quadragèsima cinquena 
del Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
introduïda per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de 
mesures en matèria de Seguretat Social.

II. El reconeixement de la professió policial com pro-
fessió de risc i, en conseqüència, la redacció d’un ca-
tàleg de malalties professionals amb l’objectiu de pro-
tegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de 
jubilació que no tenen en compte la sinistralitat en el 
sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condi-
cions de treball així com la incidència en els proces-
sos d’incapacitat laboral que genera, i els requeriments 
exigits per al desenvolupament de la tasca policial.

En aquest sentit, el Govern impulsarà entre els ajun-
taments que assumeixin l’esforç d’avançar la cotitza-
ció que els correspon pel seus agents, esforç que resta 
compensat en l’estalvi que aquesta mesura comporta.

k) Dirigir-se al Govern d’Espanya sol·licitant la presen-
tació d’un Projecte de Llei de modificació de la Llei 
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de 
Seguretat Social, que reguli la jubilació anticipada del 
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Cos dels Mossos d’Esquadra, en l’aplicació de les me-
sures següents: 

I. L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de ju-
bilació als membres dels Cos de Mossos d’Esquadra, 
en les mateixes condicions que es contempla en la Dis-
posició Addicional quadragèsima cinquena del Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei General de la Seguretat Social, introduï-
da per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures 
en matèria de Seguretat Social.

II. El reconeixement de la professió policial com pro-
fessió de risc i, en conseqüència, la redacció d’un ca-
tàleg de malalties professionals amb l’objectiu de pro-
tegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de 
jubilació que no tenen en compte la sinistralitat en el 
sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condi-
cions de treball així com la incidència en els proces-
sos d’incapacitat laboral que genera, i els requeriments 
exigits per al desenvolupament de la tasca policial.

En aquest sentit, el Govern assumirà l’esforç d’avançar 
la cotització que els correspon pel seus agents, esforç 
que resta compensat en l’estalvi que aquesta mesura 
comporta.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació del comerç
Tram. 302-00191/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 73710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.07.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació 
del comerç (tram. 300-00196/10).

Moció

1. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto al marco normativo del ámbito 
del comercio, a: 

a) Presentar en el plazo de cuatro meses el Proyecto de 
Ley regulador de la actividad del comercio, servicios y 
ferias. El proyecto deberá contar con el máximo con-
senso posible de los diferentes representantes del sec-

tor, las entidades locales y los agentes sociales. Esta 
Ley deberá dotar al sector del comercio de un marco 
normativo unificado, integral, adaptado a las nuevas 
realidades de sector y que otorgue seguridad jurídica 
a los agentes que participan en el mismo y a las perso-
nas consumidoras.

b) Aprobar durante el próximo periodo de sesiones la 
normativa aplicable a la venta no sedentaria. Con in-
dependencia de que la actividad de la venta no seden-
taria deba incluirse también en la futura Ley de Co-
mercio, esta norma de desarrollo específica para la 
venta no sedentaria supondrá un marco de referencia 
integral que otorgue seguridad jurídica a los agentes 
que participan en esta actividad y permita la mejora 
del desarrollo de la misma. La norma deberá respetar 
especialmente las competencias municipales en mate-
ria de mercados de venta no sedentaria y deberá ela-
borarse con el máximo consenso posible de los dife-
rentes representantes del sector, las entidades locales y 
los agentes sociales.

c) Eliminar las multas lingüísticas que sancionan a los 
y las comerciantes que rotulan su establecimiento en 
una lengua que no es el catalán, así como cerrar de ofi-
cio de forma inmediata todos los expedientes abiertos 
de multas lingüísticas pendientes de resolución en vir-
tud del Código de Consumo de Cataluña desde su en-
trada en vigor y devolver de forma inmediata los im-
portes de las multas lingüísticas impuestas en virtud 
del mismo.

2. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto a una reforma fiscal integral que 
permita impulsar el sector del comercio, a: 

a) Poner en marcha una reforma fiscal integral a nivel 
autonómico que disminuya la presión fiscal de clases 
medias, autónomos y PIMEs, y que, entre otros, per-
mita potenciar el consumo comercial y mejore las op-
ciones de supervivencia del pequeño comercio.

b) Analizar el posible impacto global en el sector del co-
mercio del impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales y realizar, en su caso, una reformulación 
que permita su adaptación a la realidad actual y a la 
previsible evolución del sector del comercio en Catalu-
ña, respetando en cualquier caso la normativa estatal y 
europea aplicable.

3. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, respecto a los programas y servicios de 
promoción y apoyo al comercio, a presentar en el Par-
lament en el plazo de cuatro meses un Plan de Me-
didas Urgentes de apoyo al pequeño comercio que 
contenga, al menos, un plan de trabajo –con líneas de 
actuación, calendario, recursos disponibles, objetivos 
e indicadores de evaluación– sobre los siguientes pro-
gramas de promoción y apoyo al comercio: 

a) Programa de apoyo a la financiación de comercio 
a través de un aumento de la dotación destinada a los 
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instrumentos de financiación de autónomos y peque-
ñas empresas comerciales.

b) Programa de impulso de la participación de comer-
cios tradicionales en nuevas plataformas de venta y 
distribución en internet, como uno de los principales 
retos y oportunidades que afectan al sector.

c) Programa de apoyo a nuevas iniciativas que permi-
tan el mantenimiento de actividades comerciales tra-
dicionales a través de figuras jurídicas como el tras-
paso.

d) Programa de impulso a la artesanía tradicional aso-
ciada al comercio que tenga como una de sus princi-
pales prioridades la mejora de los servicios dirigidos a 
los artesanos y artesanas, la sostenibilidad de las acti-
vidades y la incorporación de sus productos a nuevos 
canales de venta y distribución por internet.

4. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a: 

a) Definir e implementar, en coordinación con las enti-
dades locales, un servicio estable de acompañamiento 
y ayuda a la consolidación y/o reorientación de comer-
cios que les permita afrontar y superar los diferentes 
retos para el mantenimiento de su actividad que supo-
ne la cambiante demanda del sector y la convivencia 
de diferentes formatos comerciales.

b) Impulsar, en coordinación con las entidades loca-
les, reformas profundas en materia de simplificación 
administrativa que tenga especialmente en cuenta las 
cargas burocráticas que los pequeños comercios deben 
asumir al iniciar su actividad.

c) Elaborar una Guía de buenas prácticas de progra-
mas de promoción comercial que, a nivel municipal, 
han conseguido impulsar el sector y poner en valor las 
sinergias entre los diferentes formatos comerciales.

5. El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat, en relación al control de cumplimiento de 
normativa y lucha contra la venta ilegal, a elaborar, en 
el plazo máximo de cuatro meses y en coordinación 
con las entidades locales, un Plan de choque contra 
la venta ilegal y por el cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de comercio. Dicho Plan de Cho-
que deberá, entre otros: 

a) Reforzar los mecanismos de coordinación entre las 
diferentes administraciones y agentes que intervienen 
en las labores de inspección y control como son la Ge-
neralitat de Cataluña, las entidades locales, policías 
locales y Mossos d’Esquadra.

b) Mejorar el sistema de evaluación y seguimiento de 
las actividades de control e inspección en Cataluña y 
presentar un informe anual sobre las mismas que per-
mita analizar la tendencia e identificar las principales 
problemáticas y las necesidades de mejora.

c) Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a 
personas consumidoras con el fin de desincentivar el 
consumo de productos o servicios derivados de la ven-
ta ilegal. Presentar un informe anual de seguimiento 
que evalúe el impacto y eficacia de dichas campañas.

d) Garantizar la continuidad y adecuación de las la-
bores de inspección y control durante todo el año más 
allá de las campañas puntuales asociadas a momentos 
y espacios de interés turístico.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Portaveu adjunta del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció sanitària del sistema sa-
nitari públic
Tram. 302-00192/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 73808 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari públic 
(tram. 300-00198/10).

Exposició de motius

El 24 de desembre del 2002 es va aprovar el Decret 
354/2002 pel qual s’estableixen els terminis màxims 
d’accés a determinats procediments quirúrgics que 
corren a càrrec del Servei Català de la Salut, respo-
nent a la responsabilitat d’optimitzar l’equitat d’accés 
a l’atenció.

Dos anys abans s’havia creat el Registre de seguiment 
i gestió de pacients en llista d’espera per a procedi-
ments quirúrgics, amb la finalitat de gestionar-ne els 
fluxos, fer-ne el seguiment i poder garantir als ciuta-
dans i ciutadanes uns temps màxims d’espera. La data 
d’inclusió en aquest registre marca, doncs, l’inici del 
comptador de temps.

Posteriorment a l’aprovació d’aquest Decret hi ha ha-
gut diverses ordres per les quals s’afegia algun proce-
diment o es modificava la temporalitat d’un termini 
màxim, com per exemple, el cas de les pròtesi de ge-
noll. També s’han regulat els certificats del Registre 
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de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera per 
procediments quirúrgics.

Hi ha moltíssims estudis i informes respecte les llistes 
d’espera, i alguns ens permeten saber com estem en 
comparació a altres països. En aquest sentit, és molt 
interessant veure les dades de l’informe «Waiting Ti-
me Policies in the Health Sector» (Font: OCDE) que 
posa de relleu que el paradigma que ens trobem al nos-
tre país no és aïllat, i són diversos els països que tenen 
el mateix repte de fer un sistema més eficient en la ges-
tió dels seus temps d’espera.

Ara bé, hi ha altres països que disposen d’unes xifres 
molt més eficients, de manera que cal treballar per im-
portar aquests funcionaments per millorar allò que te-
nim actualment, sobretot per tal de poder fer front a 
períodes de restriccions com el que estem vivint.

Per tot això, creiem que cal fer una revisió de tots els 
temps màxims dels procediments quirúrgics, així com 
establir noves mesures que permetin reorganitzar les 
nostres estructures sanitàries, de manera que no es po-
si en risc totes les fites assolides en la qualitat del nos-
tre sistema de salut.

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat 
de reduir les llistes d’espera com a mesura per a millo-
rar l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari a 
mig/llarg termini, perquè cal incrementar la qualitat 
de vida dels nostres ciutadans i, a més a més, molts 
estudis demostren que això suposaria un estalvi en el 
cost d’atenció, tot alliberant recursos que podrien ser 
invertits en altres aspectes sanitaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, pel que fa a llistes d’espera en 
l’àmbit de la salut, a: 

2.1. Realitzar la revisió del Decret 354/2002 abans de 
que finalitzi l’any, de manera que estableixi els termi-
nis màxims d’accés a procediments quirúrgics a càr-
rec del Servei Català de la Salut, tal com s’ha comen-
çat a treballar, tenint en compte: 

a. Una redefinició dels procediments a incloure en el 
Decret i els seus terminis, d’acord amb les societats 
científiques i amb el suport de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitària de Catalunya.

b. Una gestió transparent de les llistes d’espera amb 
la finalitat d’obtenir un tractament homogeni pel con-
junt del sistema que permeti l’anàlisi i avaluació dels 
seus resultats, necessitats i funcionament, garantint la 
transparència i la uniformitat de la informació facilita-
da als ciutadans i ciutadanes.

c. Una revisió del procés de derivació a altres hospitals 
que tenen contracte amb el CatSalut, amb la informa-
ció necessària i amb temps suficient per tal que el ciu-
tadà pugui decidir si està d’acord amb una derivació 

proposada per ofici. Aquesta informació de derivació 
haurà de constar també en el Registre de seguiment i 
gestió de pacients en llista d’espera.

d. Establir els criteris que regulen la suspensió del ter-
mini màxim del temps de garantia i la comunicació 
efectiva de la desaparició de les circumstàncies que 
motiven la suspensió del termini, garantint que el pa-
cient no ha de tornar a inscriure’s de nou al Registre de 
seguiment i gestió de pacients en llista d’espera.

2.2. Encarregar a l’AQUAS (Agència de qualitat i ava-
luació sanitària) i les societats científiques la definició 
dels criteris d’inclusió de pacients en llista d’espera i 
l’establiment dels criteris de priorització clínics i so-
cials d’aquests pacients. Publicar i fer la instrucció ne-
cessària per la utilització homogènia d’aquests criteris 
per tal de reduir la variabilitat entre centres del SIS-
CAT i garantir l’equitat d’accés a tot el territori.

2.3. Treballar conjuntament amb els centres sanitaris 
per tal que adeqüin la informació a les noves defini-
cions i perquè duguin a terme una gestió de la llista 
d’espera de forma igual a tot el SISCAT.

2.4. Definir els paràmetres de la informació necessària 
que ha de rebre un pacient en referència a la inclusió 
al Registre de seguiment i gestió de pacients en llista 
d’espera, així com sobre el temps i condicions d’accés 
a consultes a especialista i proves diagnòstiques.

2.5. Treballar conjuntament amb l’atenció primària i 
hospitalària mesures per tal de reduir el temps entre la 
indicació de primària amb la primera visita a especia-
lista. Establir un topall màxim d’espera tant en visites 
ordinàries com preferents. Pel que fa a les considera-
des urgents l’avaluació hauria de considerar-se en un 
temps raonable per evitar visites innecessàries i el col-
lapse als serveis d’urgències hospitalàries.

2.6. Fer un estudi acurat sobre la variabilitat en el temps 
d’accés a les proves diagnòstiques per part dels dife-
rents centres del SISCAT i dur a terme les mesures ne-
cessàries per tal de garantir l’equitat a l’accés a proves 
diagnòstiques independentment del centre o territori 
on es demanen.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, pel que fa a transparència en l’àmbit sanita-
ri, a: 

3.1. Publicar les llistes d’espera d’intervencions qui-
rúrgiques i proves diagnòstiques de cadascun dels cen-
tres del país a data 30 de juny de 2014, tot classifi-
cant la informació en base als següents períodes: 0-3 
mesos, 3-6 mesos, 6-9 mesos, 9-12 mesos, 12-15 me-
sos, 15-18 mesos, 18-24 mesos, 2-3 anys, 3-4 anys, 4-5 
anys i més de 5 anys.

3.2. Iniciar les tasques necessàries que permetin, el 
més aviat possible, publicar els terminis de les prime-
res visites a l’especialista, tal i com es farà amb els 
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temps d’espera d’intervencions quirúrgiques i proves 
diagnòstiques.

3.3. Publicar a partir de l’1 de juliol de 2014 les ma-
teixes dades recollides al punt 3.1 de forma mensual 
i oberta.

3.4. Publicar l’activitat quirúrgica de cadascun dels 
hospitals del país, tot indicant cadascuna de les inter-
vencions d’acord amb el contracte programa establert 
amb el CatSalut.

3.5. Publicar tots els contractes programa del Servei 
Català de la Salut amb els centres del SISCAT, així 
com tots els convenis i contractes que aquest estableixi 
amb qualsevol proveïdor sanitari i els convenis o con-
tractes entre els diferents operadors.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, pel que fa a atenció urgent i a l’accés a ingrés 
a planta, a: 

4.1. Garantir que els temps en que un pacient roman a 
urgències o observació sigui l’indispensable, tot asse-
gurant la qualitat i dignitat del servei en moments de 
més pressió assistencial, vetllant pel correcte drenatge 
a plantes dels pacients a ingressar.

4.2. Acompanyar els centres hospitalaris en la revi-
sió dels circuits assistencials, per tal que en la situació 
actual de dificultat econòmica puguin fer front de la 
millor manera possible a l’atenció urgent, així com al 
posterior ingrés dels pacients.

4.3. Presentar la planificació de gestió de recursos sa-
nitaris del SISCAT durant els períodes d’estiu, on bai-
xa l’activitat quirúrgica, així com el període de novem-
bre a març que correspon al Pla Integral d’Urgències 
de Catalunya. Aquesta planificació haurà d’explicar 
tant l’atenció urgent com la disponibilitat de recursos 
per fer front a l’activitat mèdica i quirúrgica dels dife-
rents períodes de l’any.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels hospitals
Tram. 302-00193/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 73829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels hospi-
tals (tram. 300-00197/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del 
conseller Boi Ruiz per la seva gestió al capdavant del 
Departament de Salut que ha provocat una reducció de 
la qualitat assistencial, la degradació dels serveis sani-
taris de titularitat pública, l’augment dels temps d’es-
pera i ha precaritzat les condicions de treball dels i les 
professionals. La seva gestió ha generat rebel·lió entre 
els usuaris i crítiques unànimes dels professionals i ex-
perts del sector.

El Parlament de Catalunya reclama al Govern

2. Garantia que la disponibilitat pressupostària per als 
hospitals de titularitat pública per 2014 no serà inferior 
al del tancament del 2013

a. Garantia que el 100% del pressupost de 2014 d’aquests 
centres es destini a prestació de serveis sanitaris, i no 
a eixugar dèficit del 2013

b. Compromís de recuperar en les partides pressupos-
tàries destinades a Salut, en un màxim de 3 anys, els 
1.600 milions d’euros retallats en despesa sanitària de 
2010 a 2014.

3. Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis 
dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 
100% de la seva capacitat i que tinguin plantes o qui-
ròfans tancats, cap a la sanitat privada amb ànim de 
lucre. 

4. Implementar aquest mateix estiu i presentar per part 
del Director del Servei Català de la Salut en 5 dies 
als Grups Parlamentaris, un nou Pla de gestió estival 
de recursos sanitaris que permeti una gestió estable, 
transparent i justificada els mesos d’estiu i la garantia 
del retorn als recursos assistencials existents abans de 
l’estiu.

Aquest nou Pla, d’aplicació del 1 Juny al 30 Setembre, 
ha de detallar: 
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a) L’atenció a urgències extrahospitalàries a través de 
l’atenció primària i l’atenció continuada.

b) Els recursos d’Atenció Hospitalària i sociosanitària: 
disponibilitat de llits per a garantir hospitalitzacions 
mèdiques, quirúrgiques, activitat quirúrgica progra-
mada i llits sociosanitaris de subaguts-postaguts, mitja 
estada i cures pal·liatives; en especial als grans hospi-
tals de l’ICS i del sector concertat i en els àmbits terri-
torials de més estacionalitat turística.

c) La planificació davant incidències imprevistes i la 
prevenció i atenció davant l’onada de calor revisant i 
adaptant el POCS a la població, les necessitats i l’ofer-
ta i demanda de serveis sanitaris actuals.

d) La garantia que s’obriran llits tancats si es col·lapsen 
les urgències.

5. No fer noves retallades en personal sanitari (ni en 
condicions laborals, ni en jornades ni en contracta-
cions) a cap hospital de la Xarxa pública catalana du-
rant el 2014 ni el 2015.

a) Retirar i revertir les retallades de jornada i sou fe-
tes al personal suplent i eventual dels hospitals públics 
aquests darrers mesos

b) No seguir amortitzant les places dels treballadors i 
treballadores que es jubilen

6.Fer un estudi acurat de les conseqüències socials, as-
sistencials i laborals de les retallades fetes des de 2011 
centre per centre, conjuntament amb els i les caps de 
servei de cada centre, els representants dels treballa-
dors i treballadores i les plataformes d’usuaris.

7. Ampliar el llistat de les 14 operacions quirúrgi-
ques que tenen un temps màxim d’espera garantit afe-
gint-hi, almenys, totes aquelles que siguin de causa ia-
trogènica, generin dolor, patiment o incapacitat, o que 
la seva resolució a llarg termini empitjori l’evolució 
natural de la patologia.

a) Proporcionar als pacients la data aproximada d’in-
tervenció o numero d’ordre dins llista d’espera, com a 
expressió de transparència, tal i com proposa l’infor-
me del Síndic de Greuges.

b) Establir criteris clars i objectius de priorització per 
gravetat i el procés de seguiment i inspecció de com-
pliments dels mateixos.

c) Fixar dins d’aquest any 2014 garanties de temps mà-
xim de diagnòstic preferent de 15 dies i ordinari de 3 
mesos, com ja es va aprovar a la Moció 4/X. 

d) Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit 
per a ser atès en les urgències d’un hospital, així com 
un temps màxim d’espera en un box d’urgències per a 
ser ingressat a planta.

8. Incrementar la inspecció del Servei d’Inspecció 
d’Assistència Sanitària del Departament sobre els cen-
tres sanitaris on hi ha hagut denúncies (formals o in-

formals) de casos de doble llista d’espera, per vetllar 
que no es realitza cobrament per activitats cobertes 
pel sistema, ni s’estableixen practiques il·legals com les 
dobles llistes d’espera quirúrgiques.

a) Aplicar multes exemplars als centres on es detectin 
aquest tipus de practiques que vulneren els drets de 
les persones usuàries del sistema sanitari de cobertura 
pública.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia a la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de 
juliol de 2014, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, has pres nota de la renúncia a la condició de di-
putat al Parlament de Catalunya, d’Oriol Pujol i Ferru-
sola, del GP de Convergència i Unió, amb efectes des 
del 15 de juliol de 2014.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia a la condició de diputat

Presentació
Reg. 74028 

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17.a del 
Reglament del Parlament de Catalunya, voluntària-
ment presenta la seva renúncia a la condició de dipu-
tat, tot expressant l’honor que ha representat ser mem-
bre d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014

Oriol Pujol i Ferrusola
Diputat del GP CiU

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE 
GARANTIES ESTATUTÀRIES

Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual 
s’estableixen mesures urgents per a l’aplica-
ció a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local
Tram. 203-00013/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàri-
es
Reg. 74024 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 15.07.2014

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 16/2014, d’aquest 
Consell, emès l’11 de juliol de 2014, sobre el Decret 
llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen me-
sures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local.

Ben cordialment,

Joan Egea Fernàndez
President

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Dictamen 16/2014, d’11 de juliol, sobre el 
Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual 
s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació 
a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local 

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistèn-
cia del president Joan Egea Fernàndez, del vicepresi-
dent Pere Jover Presa, dels consellers Eliseo Aja, Marc 
Carrillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secreta-
ri Àlex Bas Vilafranca, i dels consellers Francesc de 
Paula Caminal Badia, Joan Ridao Martín i Carles Jau-
me Fernández, ha acordat emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya, sobre el Decret llei 3/2014, de 
17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per a 
l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local (DOGC 6647, de 19 de juny de 2014; cor-
recció d’errades: DOGC 6651, de 26 de juny de 2014).
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Antecedents

1. El dia 26 de juny de 2014 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit 
de la presidenta del Parlament de Catalunya, de la ma-
teixa data (Reg. 4099), en què es comunicava al Con-
sell, per Resolució de la Presidència del Parlament 
de 25 de juny de 2014, i de conformitat amb els ar-
ticles 16.1.c i 23.c de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries, l’admissió de 
la sol·licitud de dictamen presentada el 25 de juny de 
2014 per més d’una desena part dels diputats del Par-
lament de Catalunya, del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, en relació amb l’adequació 
a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia del Decret 
llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen me-
sures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 1 de juliol de 2014, després d’examinar la legitima-
ció i el contingut de la sol·licitud de dictamen, segons 
el que preveuen els articles 24 i 25.1 de la seva Llei, 
la va admetre a tràmit, es va declarar competent per 
emetre el dictamen corresponent i en va designar po-
nent el conseller senyor Carles Jaume Fernández.

3. En la mateixa sessió, d’acord amb l’article 25, apar-
tats 4 i 5, de la seva Llei reguladora, va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, al Parlament, a tots els grups par-
lamentaris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la 
informació i la documentació complementàries de què 
disposessin amb relació a la norma sotmesa a dictamen.

4. En data 26 de juny de 2014, adjunta a l’escrit de sol-
licitud de dictamen, s’ha tramès la documentació faci-
litada per la Secretaria del Govern i presentada al Par-
lament, relativa a l’expedient del Decret llei pel qual 
s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sosteni-
bilitat de l’Administració local de Catalunya, que con-
té: l’Informe justificatiu del Decret llei elaborat per la 
Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Admi-
nistracions Locals; un informe de la Direcció General 
de Pressupostos del Departament d’Economia i Co-
neixement; un informe complementari en relació amb 
l’impacte pressupostari del Projecte de decret llei de la 
Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Adminis-
tracions Locals, i un informe de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

5. 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 11 de juliol de 2014.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Com s’ha exposat en els antecedents, més d’una dese-
na part dels diputats del Parlament de Catalunya, del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
de conformitat amb els articles 16.1.c i 23.c de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Esta-
tutàries, han sol·licitat d’aquest Consell que emeti dic-
tamen sobre el Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel 
qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a 
Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(en endavant, DL 3/2014).

Per tal d’abordar adequadament l’objecte del Dicta-
men, ens referirem, en primer lloc, a la finalitat i el 
contingut del Decret llei esmentat i al context norma-
tiu en el qual s’insereix, i, seguidament, exposarem els 
dubtes que expressen els sol·licitants i els motius que 
els fonamenten.

1. El Decret llei, que es dicta a l’empara dels articles 
64.1 i 160 EAC, d’acord amb el seu preàmbul, pretén 
donar resposta a la «incertesa jurídica» i «a una situa-
ció fàctica que afecta els serveis públics i les activitats 
que desenvolupen els ens locals en benefici dels ciuta-
dans» (apt. III, cinquè paràgraf) creada arran de l’en-
trada en vigor, el 31 de desembre de 2013, de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració local (en endavant, Llei 
27/2013 o LRSAL), la qual «ha generat la successió 
de nombroses i contradictòries interpretacions per part 
dels ens locals» que «han evidenciat la necessitat de 
disposar d’una norma que ofereixi seguretat jurídica i 
garanties del manteniment de l’autonomia local en els 
termes previstos en l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya» (apt. III, segon paràgraf).

Així doncs, i més específicament, el Decret llei por-
ta causa de les modificacions efectuades per la Llei 
27/2013, sobre la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (en endavant, LRBRL), i, 
en concret, la nova redacció donada a l’article 7 LR-
BRL, amb relació a les competències pròpies de les 
entitats locals, les atribuïdes per delegació i les que 
l’apartat quatre d’aquest precepte anomena com a dis-
tintes de les anteriors; així com als articles 25, 26 i 27 
LRBRL, referits a les matèries objecte de les compe-
tències anteriors en l’àmbit municipal. Així mateix, el 
Decret llei respon a la previsió de la disposició addici-
onal novena LRSAL pel que fa a la necessitat d’adap-
tació dels convenis, els acords i altres instruments de 
cooperació entre la Generalitat i els ens locals per a 
l’exercici de competències delegades i de les distintes 
de les pròpies i delegades, que impliquin finançament 
i subscrits en el moment d’entrada en vigor de la Llei.

En consonància amb l’anterior, l’article 1 DL 3/2014 
determina que aquesta norma té per objecte: «acla-
rir» l’aplicació a Catalunya de les competències locals 
(lletra a); regular el procediment per a l’obtenció per 
part dels ens locals dels informes previstos a l’article 
7.4 LRBRL (lletra b), i, finalment, regular el procedi-
ment per adaptar els convenis, els acords i els instru-
ments de cooperació subscrits en data 31 de desembre 
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de 2013 a la disposició addicional novena LRSAL (lle-
tra c).

A aquest efecte, el Decret llei 3/2014 s’estructura en 
vuit articles, vuit disposicions addicionals i una de fi-
nal, que, excloent-ne aquesta última, relativa a l’entra-
da en vigor, i d’acord amb l’homogeneïtat del seu con-
tingut, com també en línia amb la diferenciació que 
efectua el mateix article 1 esmentat, podem subdividir 
en tres grups.

El primer bloc de preceptes el constitueixen els arti-
cles 1.a, 2, 3, 4 i 5 i les disposicions addicionals pri-
mera, segona, tercera, quarta i vuitena DL 3/2014, que 
es refereixen amb caràcter general a l’àmbit competen-
cial dels ens locals.

Quant al contingut concret d’aquest bloc normatiu, a 
més del que hem dit sobre l’article 1.a, l’article 2 es 
dedica a les competències pròpies dels ens locals, i en 
defineix l’atribució per norma legal estatal o catalana 
i el seu exercici en règim d’autonomia i responsabi-
litat (apt. 1); en fixa com a titulars els municipis, les 
vegueries i les àrees metropolitanes (apt. 2); preveu la 
necessària garantia de la inexistència d’una doble atri-
bució de la competència i el respecte als principis de 
descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat, 
i determina el contingut de la memòria d’impacte en 
relació amb el compliment dels principis esmentats i 
l’assegurament de la suficiència financera (apt. 3).

L’article 3 DL 3/2014 es refereix a la delegació de 
competències de l’Administració de la Generalitat als 
ens locals de Catalunya, i estableix la tipologia d’ens 
als quals es pot fer la delegació i els límits d’aquesta 
(apt. 1), així com les finalitats de la delegació (apt. 2) 
i el règim jurídic aplicable (apt. 3). Per la seva banda, 
l’article 5 fixa les condicions de l’exercici d’aquestes 
competències delegades i preveu els aspectes que ha 
de contenir la delegació (apt. 1); la memòria d’avalu-
ació de l’impacte i el finançament que ha d’acompa-
nyar-la (apt. 2) i les causes de la revocació o renúncia 
(apt. 3), com també l’exigència d’acceptació de l’ens 
local per tal que la delegació tingui efectivitat (apt. 4).

L’article 4 conté les previsions relatives a les compe-
tències dels ens locals distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació, les defineix (apt. 1) i determi-
na els requisits que han de complir els ens locals per 
poder-les assumir (apt. 2). Així mateix, s’exigeix que 
no es comprometi l’exercici de les competències prò-
pies de l’ens local i que es garanteixi la sostenibilitat 
financera i el compliment del principi d’eficiència (apt. 
3); amb la interpretació de què cal entendre per «du-
plicitat» en la prestació del servei públic (apt. 4) i per 
«garantia de la sostenibilitat financera» (apt. 5).

La disposició addicional primera estableix les previsi-
ons en relació amb l’exercici de les competències prò-
pies dels ens locals abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 27/2013, en fixa la continuïtat i el manteniment de 
la prestació dels serveis públics. El mateix es dispo-

sa respecte de les competències delegades, que s’hau-
ran d’exercir en els termes fixats en la delegació (dis-
posició addicional segona). Per la seva banda, quant a 
les competències distintes de les pròpies i les delega-
des, objecte de la disposició addicional tercera, es pre-
ceptua que també es poden continuar exercint, sem-
pre que no s’incorri en prestació simultània del mateix 
servei públic, tinguin suficient finançament i quedi ga-
rantida la sostenibilitat financera.

El Decret llei 3/2014, en la disposició addicional quar-
ta, fa menció específica a l’exercici de les competèn-
cies en matèria de serveis socials, ensenyament, salut 
i inspecció sanitària abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 27/2013, i determina que, en el cas de ser atribu-
ïdes com a competències pròpies o delegades, els ens 
locals les continuaran exercint en els mateixos termes 
i condicions. En el cas que no siguin atribuïdes com a 
pròpies, han de ser assumides per la Generalitat, i els 
ens locals les continuaran exercint mentre no entrin en 
vigor les normes reguladores del sistema de finança-
ment i no es compleixin els terminis previstos en les 
disposicions transitòries primera, segona i tercera de 
la Llei 27/2013.

Finalment, la disposició addicional vuitena es refereix 
al règim especial de l’Aran i fixa la garantia del res-
pecte i manteniment de la gestió de les competències 
i els serveis que han estat assumits en desenvolupa-
ment del règim d’autogovern recollit a l’Estatut d’au-
tonomia.

El segon bloc de preceptes conté la tipologia i el pro-
cediment per a l’elaboració dels informes als quals es 
refereix l’apartat 4 de l’article 7 LRBRL, introduït per 
l’article primer, apartat tres, LRSAL, i comprèn els ar-
ticles 1.b, 6, 7 i 8 DL 3/2014.

L’article 6 exigeix que, per exercir competències dis-
tintes de les pròpies i de les delegades, l’ens local ha 
de sol·licitar dos informes de caràcter preceptiu i vin-
culant (apt. 3). Un sobre la inexistència de duplicitats 
o d’execució simultània del mateix servei públic amb 
una altra administració, que ha d’emetre el departa-
ment de la Generalitat competent en matèria d’Ad-
ministració local (apt. 1.a), i un altre sobre la soste-
nibilitat financera de les noves competències, que ha 
d’emetre el departament de la Generalitat competent 
en matèria de tutela financera dels ens locals (apt. 
1.b). Aquests informes també s’exigeixen en el supòsit 
d’una modificació substancial d’una activitat o servei 
que estigui prestant l’ens local, com a conseqüència 
d’una competència distinta (apt. 2).

L’article 7 conté el procediment de sol·licitud d’ambdós 
informes, que es canalitza a través del departament de 
la Generalitat competent en matèria d’Administració 
local (apt. 1). I detalla la documentació que s’ha d’an-
nexar a la sol·licitud, que es concreta en una memòria 
que valori la inexistència de duplicitats o d’execució 
simultània (apt. 2.a) i una memòria que valori la soste-
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nibilitat financera (apt. 2.b). Aquesta última, a la vega-
da ha d’anar acompanyada de tres informes de la inter-
venció local referits als costos i ingressos i a les dades 
de liquidació de l’exercici immediatament anterior, 
amb el contingut exhaustiu que aquest article detalla.

L’article 8 determina les fases que segueix el procedi-
ment per a l’emissió dels informes previs, que es con-
creta a grans trets en la tramesa de la sol·licitud i la 
possibilitat d’esmena si fos incompleta, amb el resul-
tat de desistiment si no és completa (apt. 1); l’emissió 
d’informe sobre la inexistència de duplicitats o d’exe-
cució simultània (apt. 2), que exclou el de sostenibilitat 
financera, en cas de ser desfavorable el primer (apt. 3); 
l’emissió d’informe sobre sostenibilitat financera (apt. 
4) i notificació dels informes en el termini màxim de 
dos mesos des de la recepció de la sol·licitud (apt. 6). 
Els informes han de ser motivats i han d’establir, si es-
cau, les condicions necessàries per possibilitar les ac-
tivitats i els serveis en exercici de la competència dis-
tinta de la pròpia o de la delegada sol·licitada (apt. 8).

El tercer i últim bloc de preceptes el constitueixen els 
articles 1.c i les disposicions addicionals cinquena, si-
sena i setena, referits a l’adaptació a la disposició ad-
dicional novena de la Llei 27/2013 dels convenis, els 
acords i els instruments de cooperació subscrits entre 
la Generalitat i els ens locals.

A més del que hem dit sobre l’article 1.c, la disposició 
addicional cinquena imposa l’obligació que, en exe-
cució de la disposició addicional novena LRSAL, els 
convenis, els acords i la resta d’instruments de coope-
ració subscrits entre la Generalitat de Catalunya i els 
ens locals de Catalunya que portin aparellat qualse-
vol tipus de finançament s’hauran d’adaptar a la Llei 
7/1985 de la manera que estableixen les disposicions 
addicionals sisena i setena DL 3/2014.

La disposició addicional sisena regula l’adaptació en el 
cas que es financin competències delegades. En aquest 
supòsit, d’acord amb l’article 57 bis LRBRL, els con-
venis han d’afegir, mitjançant addenda, una clàusula 
de garantia del compliment de les obligacions finance-
res o de compromisos de pagament de la Generalitat, 
consistent en l’autorització a l’Administració general 
de l’Estat per aplicar retencions en les transferències 
que corresponen a Catalunya per aplicació del seu sis-
tema de finançament en els termes que s’estableixin en 
la clàusula esmentada (apt. 1). L’aprovació de l’adden-
da haurà d’anar precedida de l’informe preceptiu del 
Departament de la Generalitat competent en matèria 
de tutela financera dels ens locals (apt. 2). L’adapta-
ció esmentada no es requereix quan la delegació s’hagi 
instrumentat mitjançant norma amb rang de llei o re-
glament (apt. 3).

La disposició addicional setena es refereix a l’adap-
tació en el supòsit que es financin competències dis-
tintes de les pròpies i de les delegades. Igual que en 
el supòsit anterior, es requerirà una addenda al con-

veni, que, a més d’incorporar la clàusula de garan-
tia esmentada anteriorment (apt. 1.b), haurà de con-
tenir una valoració favorable sobre la necessitat de 
continuar col·laborant en els serveis o activitats que 
es presten i la justificació de la inexistència de du-
plicitats o no-execució simultània dels serveis o acti-
vitats (apt. 1.a). Prèviament a l’aprovació de l’adden-
da, serà preceptiu l’informe de l’ens local en què es 
ponderi que els serveis o les activitats no posen en 
risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisen-
da municipal (apt. 2) i, si l’ens local n’aprecia el risc, 
serà preceptiu l’informe del departament de la Gene-
ralitat competent en matèria de tutela financera dels 
ens locals a sol·licitud del departament competent en 
la matèria objecte del conveni (apt. 2). En cas que la 
valoració o l’informe siguin negatius o desfavorables, 
es fixa que el conveni quedarà sense efectes el 31 de 
desembre de 2014 (apt. 3).

Per finalitzar, hem d’insistir en el fet que el marc nor-
matiu estatal en què cal incardinar directament el De-
cret llei 3/2014 és la Llei 27/2013, sobretot pel que fa a 
la modificació que efectua de la Llei 7/1985, i, per tant, 
la innovació substancial en matèria de règim local que 
introdueix, la qual cosa ha motivat, a més de la inter-
posició d’un recurs en defensa de l’autonomia local, la 
de nombrosos recursos d’inconstitucionalitat entre els 
quals podem esmentar el núm. 2006/2014 per part de 
la Generalitat de Catalunya, que va comptar amb el 
Dictamen preceptiu previ d’aquest Consell 8/2014, de 
27 de febrer.

Paral·lelament a la conflictivitat constitucional posa-
da de manifest, l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 
i la seva necessària aplicació han generat, a més, una 
nombrosa activitat normativa en l’àmbit autonòmic, de 
la qual són manifestació, a més de la norma objecte de 
Dictamen, el Decret llei 7/2014, de 20 de maig, d’An-
dalusia; el Decret llei 1/2014, de 27 de març, de Cas-
tella i Lleó; el Decret llei 1/2014, de 27 de juny, de la 
Regió de Múrcia, o la Llei 5/2014, de 27 de maig, de 
Galícia, a més d’altres normes interpretatives de rang 
inferior, com ara la Circular 1/2014, de 28 d’abril, de 
la Direcció General d’Administració Local del Govern 
d’Aragó, o bé la Circular de 18 de juny de 2014 de la 
Direcció General d’Administració Local de la Comu-
nitat Valenciana.

Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, el Decret llei s’in-
sereix en la matèria de règim local, l’exponent màxim 
de la qual és el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

A l’últim, hem d’afegir que, quant al règim especial 
de la ciutat de Barcelona, tot i que no s’hi fa cap re-
ferència en el Decret llei objecte de dictamen, la seva 
regulació es conté, pel que fa a la normativa estatal, 
en la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula 
el règim especial del municipi de Barcelona, i, quant 
a la normativa catalana, en la Llei 22/1998, de 30 de 
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desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, modi-
ficada per les lleis 11/2006, de 19 de juliol, i 7/2010, 
de 21 d’abril.

2. Una vegada exposats el contingut i la finalitat del 
Decret llei i el marc normatiu en el qual s’incardina, a 
continuació explicitarem breument quins són els dub-
tes de constitucionalitat i d’estatutarietat que se susci-
ten en la sol·licitud i la seva fonamentació.

Els sol·licitants del Dictamen plantegen un qüestiona-
ment general sobre la totalitat del Decret llei perquè 
entenen que no es compleix el pressupòsit habilitant 
que exigeix l’article 64.1 EAC per a aquest tipus de 
norma, és a dir, l’existència d’una necessitat extraordi-
nària i urgent, i tampoc no es respecta la reserva mate-
rial fixada al mateix precepte estatutari.

Quant a la necessitat extraordinària, els sol·licitants en-
tenen que la unificació dels criteris d’interpretació de 
la Llei 27/2013 no pot ser considerada, d’acord amb la 
jurisprudència constitucional i la doctrina consultiva, 
una exigència social imprevista i imprevisible i enca-
ra menys una situació difícilment previsible, sobretot 
quan l’objectiu és modificar aspectes substancials de 
la regulació sectorial com és el cas de les competèn-
cies pròpies dels ens locals, entre altres aspectes. Pel 
que fa a la urgència, amb citació de la doctrina consul-
tiva, sostenen que aquesta ha d’operar no només en el 
moment inicial de l’aprovació de la norma, sinó que 
ha d’actuar com a element de validesa del decret llei. 
Per contra, entenen que la urgència del Govern a dic-
tar el Decret llei 3/2014 no es troba en l’adopció de 
les mesures que conté, sinó en la urgència en l’entrada 
en vigor de les mesures, és a dir, en el moment inicial 
d’aprovació de la norma.

Amb referència a la reserva material establerta en l’ar-
ticle 64.1 EAC, en relació amb les lleis de desenvo-
lupament bàsic, en l’escrit de sol·licitud s’indica que, 
d’acord amb l’article 62.2 EAC en relació amb l’article 
2.3 EAC, la regulació que tingui per objectiu els mu-
nicipis, les vegueries i les comarques i els altres ens 
locals que les lleis determinin té el caràcter de desen-
volupament bàsic de l’Estatut, per la qual cosa, en la 
mesura que el Decret llei 3/2014 regula un aspecte es-
sencial de la configuració jurídica dels ens locals, com 
són les seves competències pròpies, i, per tant, efectua 
una regulació essencial i directa dels ens locals a Ca-
talunya, incorre en una vulneració d’una de les reser-
ves materials de l’article 64.1 EAC.

3. Finalment, per tal de respondre adequadament a la 
sol·licitud de dictamen, en el fonament jurídic segon 
exposarem de forma succinta el cànon d’estatutarietat 
del pressupòsit habilitant i dels límits materials del 
decret llei ex article 64.1 EAC, per tal d’aplicar-lo, a 
continuació, en el fonament jurídic tercer, als precep-
tes del Decret llei 3/2014, d’acord amb la divisió en 
tres blocs que hem efectuat en aquest fonament ju-
rídic.

Segon. El pressupòsit habilitant i els límits materials 
del decret llei ex article 64.1 EAC

Una vegada delimitat l’objecte del Dictamen, ens per-
toca en aquest fonament jurídic determinar el contin-
gut i l’abast dels límits materials i formals als quals se 
subjecta el decret llei d’acord amb l’article 64.1 EAC.

1. Com és sabut, el decret llei es configura com una 
norma jurídica amb rang de llei, dictada pel Govern 
amb caràcter extraordinari, atès que suposa la sostrac-
ció inicial de l’objecte de la disposició a l’exercici de 
la potestat legislativa del Parlament, que és qui té en 
termes generals el monopoli de la potestat legislativa. 
Per aquesta raó, el seu ús per part del poder executiu 
ha de ser entès de forma restrictiva i, en aquest sentit, 
ha de respectar els límits formals i materials que con-
té l’article 64.1 EAC. Aquest Consell ja ha tingut oca-
sió d’explicar a bastament les particularitats que conté 
la regulació del decret llei a l’Estatut d’autonomia res-
pecte de les previsions constitucionals contingudes en 
l’article 86.1 CE (DCGE 7/2010, de 22 d’abril, FJ 2); 
unes particularitats que permeten modular l’aplicació 
del paràmetre que ens ofereix la jurisprudència consti-
tucional sobre l’article 86.1 CE «[...] en la mesura que 
ens pugui permetre interpretar l’abast de l’article 64.1 
EAC» (DCGE 16/2013, de 15 de novembre, FJ 2.1).

2. Amb relació als requisits que estableix l’article 64.1 
EAC, tant pel que fa al pressupòsit habilitant com als 
límits per raó del seu objecte, aquest Consell ja s’hi 
ha pronunciat en múltiples ocasions (DCGE 7/2010, de 
22 d’abril, FJ 3; 1/2012, de 10 de gener, FJ 2; 2/2012, 
de 16 de gener, FJ 2; 16/2013, de 15 de novembre, FJ 2, 
i 17/2013, de 15 de novembre, FJ 2).

En aquest sentit, i pel que fa al pressupòsit habilitant, 
és a dir, la concurrència d’una situació d’extraordinà-
ria i urgent necessitat, en nom de la brevetat i la sim-
plificació en tractar-se d’una doctrina consultiva con-
solidada, ens remetem a allò que expressa el darrer 
dictamen que l’aborda, el DCGE 15/2014, de 3 de ju-
liol (FJ 2.3).

A tall exclusivament de resum, cal recordar que la na-
turalesa extraordinària de la necessitat ha estat inter-
pretada pel Tribunal Constitucional i per la doctrina 
consultiva com el supòsit extraordinari en el qual una 
situació conjuntural de difícil previsió requereix una 
intervenció normativa immediata per part del Govern 
per fer front als objectius de governabilitat (per tots, 
ITC 43/2014, de 12 de febrer, FJ 4, i DCGE 15/2014, 
FJ 2.3), i és suficient, pel que fa a l’abast de la neces-
sitat, que es tracti de necessitats que s’originen en 
les tasques concretes i habituals del Govern i que no 
cal que siguin necessitats extremes o absolutes (STC 
6/1983, de 4 de febrer, FJ 5). A més, la doctrina juris-
prudencial, malgrat que adopta en alguns casos un test 
de valoració més estricte, s’ha mostrat, en conjunt, de-
ferent amb l’acceptació de l’ús del decret llei, especial-
ment quan es tracta «de las actuaciones desarrolladas 
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en los ámbitos de la política social y económica» (STC 
68/2007, de 28 de març, FJ 12) o en circumstàncies 
d’especial conjuntura econòmica, que exigeixen una 
resposta normativa urgent, sempre que aquestes hagin 
estat degudament exposades i justificades en el text de 
la disposició.

Amb referència a l’element de la urgència, la jurispru-
dència del Tribunal Constitucional (STC 137/2011, de 
14 de setembre, FJ 4, i 68/2007, de 28 de març, FJ 6) 
ha interpretat que «[...] el Govern únicament estaria 
legitimat per exercir la seva potestat normativa mit-
jançant decret llei quan per la via de la tramitació 
parlamentària de naturalesa més urgent no fos raona-
blement viable o possible assolir els objectius perse-
guits per l’acció normativa» (DCGE 15/2014, FJ 2.3, 
que es remet al DCGE 7/2010, de 22 d’abril).

Pel que fa a la connexió de sentit o la congruència en-
tre les mesures adoptades per la disposició i la finali-
tat que persegueix, el DCGE 6/2012, d’1 de juny (FJ 
2), ho sintetitza en el sentit que s’ha d’identificar com 
l’existència d’un vincle raonable entre les mesures 
adoptades i la situació que exigeix l’acció normativa 
(en aquest sentit, STC 1/2012, de 13 de gener, FJ 6, 7 i 
11). A això anterior, cal afegir-hi que les mesures han 
de tenir efectes immediats (STC 332/2005, de 15 de 
desembre, FJ 7, i STC 96/2014, de 12 de juny, FJ 7), és 
a dir, han de modificar de manera instantània la situa-
ció jurídica existent (STC 39/2013, de 14 de febrer, FJ 
9, i 1/2012, FJ 11, entre d’altres).

Finalment, com també vàrem sostenir en el Dictamen 
6/2012, esmentat, la jurisprudència constitucional ha 
exigit que el pressupòsit habilitant sigui verificable i, 
per tant, els motius de la seva justificació han de cons-
tar de manera expressa. Una evidència que s’ha de 
desprendre en tot cas de l’anàlisi conjunta del preàm-
bul de la norma i dels documents que s’adjunten al seu 
expedient de tramitació (FJ 2).

3. Quant als límits materials, cal dir que l’article 64.1 
EAC exclou de la possible regulació mitjançant el de-
cret llei «la reforma de l’Estatut, les matèries que són 
objecte de lleis de desenvolupament bàsic, la regula-
ció essencial i el desenvolupament directe dels drets 
reconeguts per l’Estatut i per la Carta dels drets i els 
deures dels ciutadans de Catalunya i el pressupost de 
la Generalitat».

Dit això, i als efectes de l’anàlisi dels límits materials 
és clar que, atès el contingut del Decret llei a dictami-
nar, l’examen s’ha de referir exclusivament a si s’afec-
ta l’àmbit de les matèries que són objecte de desen-
volupament bàsic de l’Estatut. Amb relació a aquestes 
matèries, cal precisar que, d’acord amb l’article 62.2 
EAC, i pel que ara específicament afecta el nostre pro-
nunciament, són les contingudes en l’article 2.3 («Ens 
locals del sistema institucional de la Generalitat») i 
l’article 94.1 («Règim jurídic de l’Aran») de la norma 
estatutària.

Sobre l’abast i el contingut que s’ha de donar a les lleis de 
desenvolupament bàsic en les esmentades matèries, ens 
hi referirem de manera més extensa seguidament, quan 
abordem l’adequació concreta del Decret llei objecte de 
dictamen als límits materials de l’article 64.1 EAC.

Tercer. L’examen de l’adequació del Decret llei 3/2014, 
de 17 de juny, als requisits estatutaris del Decret llei 

En aquest fonament jurídic procedirem a l’aplicació 
del cànon d’estatutarietat, que hem exposat, al Decret 
llei 3/2014. Per dur-ho a terme, i d’acord amb la des-
cripció de la norma que s’ha efectuat en el fonament 
jurídic primer, apartat 1, s’agrupen els preceptes i dis-
posicions del Decret llei examinat en tres blocs per raó 
de la identitat i l’homogeneïtat de les matèries que re-
gulen, en concret: els aspectes referents a les compe-
tències dels ens locals (art. 1.a, 2, 3, 4 i 5 i disposicions 
addicionals primera, segona, tercera, quarta i vuitena); 
els articles que regulen els informes a què es refereix 
l’article 7.4 LRBRL en la redacció donada per l’arti-
cle primer, apartat tres, LRSAL, que inclou els articles 
1.b, 6, 7 i 8 del Decret llei; i, finalment, l’article 1.c i 
les disposicions addicionals cinquena, sisena i setena, 
referides als convenis de col·laboració subscrits entre 
la Generalitat i els ens locals, per a l’exercici de com-
petències delegades i de les distintes de les pròpies i 
delegades.

1. Ens correspon, doncs, en aquest apartat, l’anàlisi del 
primer bloc de preceptes i disposicions en què hem 
agrupat el contingut del Decret llei 3/2014, i que són 
els relatius a la regulació de les competències dels ens 
locals. Segons la literalitat de la disposició analitzada, 
la seva finalitat en aquest àmbit és «[...] aclarir l’aplica-
ció a Catalunya de les competències locals» (art. 1.a), 
i per aquest motiu, tal com s’ha exposat en el fona-
ment jurídic primer, regula les competències pròpies 
dels ens locals (art. 2), la delegació de competències 
de l’Administració de la Generalitat als ens locals de 
Catalunya, així com l’exercici de les competències de-
legades (art. 3 i 5), i les competències dels ens locals 
distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació 
(art. 4). Finalment, la regulació competencial es com-
pleta amb les disposicions addicionals primera, sego-
na, tercera i quarta, que determinen que els ens locals 
continuaran exercint les competències pròpies, les de-
legades i les distintes de les pròpies i de les atribuïdes 
per delegació que exerceixin en el moment de l’entra-
da en vigor de la LRSAL, i, de manera especial, en 
l’àmbit dels serveis socials, l’ensenyament, la salut i 
la inspecció sanitària, incloent-hi també en la garan-
tia d’aquesta continuïtat l’exercici de les competències 
corresponents al règim especial de l’Aran (disposició 
addicional vuitena).

Atès que els diputats i les diputades sol·licitants del 
dictamen vinculen de manera específica la regulació 
de les competències pròpies, que formen part dels pre-
ceptes que integren aquest primer bloc, amb la pos-
sible vulneració dels límits materials del decret llei 
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establerts per l’article 64.1 EAC, examinarem segui-
dament aquesta al·legació, invertint així l’ordre que 
efectua aquest Consell en supòsits semblants, en què 
analitza, en primer lloc, la concurrència del pressupò-
sit habilitant.

Com hem dit, l’article 64.1 EAC disposa que «[...] No 
poden ésser objecte de decret llei [...] les matèries que 
són objecte de lleis de desenvolupament bàsic [...]». En 
aquest sentit, cal fer de forma sintètica una breu men-
ció a les característiques de les anomenades «lleis de 
desenvolupament bàsic» (art. 62.2 EAC). En termes 
generals, conformement al que preveu l’Estatut d’auto-
nomia, aquest tipus de lleis catalanes es caracteritzen 
per les notes següents: a) tenen reservada la regulació 
de determinades matèries; b) exigeixen per a la seva 
aprovació, modificació i derogació una majoria refor-
çada del Parlament, que és la majoria absoluta en vo-
tació final sobre el conjunt del text; c) es prohibeix que 
el Ple del Parlament delegui en les comissions la seva 
aprovació; i, finalment, d) es prohibeix expressament 
que la cambra delegui en el Govern la seva aprovació, 
tret que es delegui l’establiment d’un text refós, de la 
mateixa manera que no poden ser objecte de decret 
llei les matèries a aquestes reservades. Quant a aquest 
darrer element, el de les matèries reservades, l’article 
62.2 EAC efectua una enumeració taxativa, que s’ha 
d’interpretar de forma restrictiva en tant que llista tan-
cada, quan expressa que «[...] 2. Són lleis de desen-
volupament bàsic de l’Estatut les que regulen directa-
ment les matèries esmentades pels articles 2.3, 6, 37.2, 
56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 i 94.1 [...]».

Doncs bé, als efectes del nostre dictamen, l’article 2.3 
EAC estableix que «[...] Els municipis, les vegueries, 
les comarques i els altres ens locals que les lleis de-
terminin integren també el sistema institucional de la 
Generalitat, com a ens en els quals aquesta s’organitza 
territorialment, sens perjudici de llur autonomia». En 
aquest sentit, tal com expressa el DCGE 15/2014, de 3 
de juliol, en referir-se a l’esmentat article, correspon a 
aquesta tipologia de lleis: «[...] la regulació dels ens lo-
cals esmentats com a elements integrants del sistema 
institucional de la Generalitat i de l’organització terri-
torial, així com de la seva autonomia local» (FJ 2.2).

Per tant, el sistema institucional de la Generalitat es-
tà integrat pels òrgans propis d’autogovern (Parlament, 
Presidència de la Generalitat, Govern i òrgans previs-
tos en el títol II, capítol V, EAC) i pels ens locals es-
mentats a l’article 2.3 EAC, en què s’organitza territo-
rialment la Generalitat. I el mateix Dictamen afegeix: 

«[...] En absència d’ulteriors explicitacions estatutà-
ries, hem d’entendre que l’especial naturalesa d’aques-
tes lleis aconsella efectuar una interpretació restrictiva 
del seu abast, de manera que podem dir que corres-
pondria a la llei o les lleis de desenvolupament bàsic 
de l’article 2.3 EAC la regulació dels elements essen-
cials o cabdals de les tres qüestions que s’hi contenen, 
abans indicades» (FJ 2.2).

Les competències dels ens locals constitueixen el nu-
cli central de l’anomenat règim local. Per tant, sembla 
lògic concloure que la regulació i l’abast de les com-
petències locals, en les seves distintes tipologies, ai-
xí com la concreció de les matèries sobre les quals es 
projecten, forma part d’allò que constitueix el «nucli 
essencial» de la regulació del règim local, en la me-
sura que l’exercici de les esmentades competències és 
manifestació de la seva capacitat de regular i gestionar 
els afers del seu interès, i, per tant, dota de contingut i 
efectivitat l’autonomia local constitucionalment garan-
tida. En aquest sentit, el mateix Tribunal Constitucio-
nal, ha sostingut que el règim local, per imperatiu de 
la garantia institucional de l’autonomia local, és una 
matèria que «contempla […] lo relativo a las compe-
tencias de los Entes locales» (STC 214/1989, de 21 de 
desembre, FJ 1).

Aquest nucli essencial del règim local s’integra en 
l’àmbit de regulació dels governs locals, en tant que 
aquests formen part del sistema institucional de la Ge-
neralitat i conformen la seva organització territorial.

A això anterior, hi hem d’afegir que hi ha una reser-
va material i formal de llei pel que fa a la determi-
nació i la regulació de les matèries sobre les quals es 
projecten les competències pròpies dels ens locals, tal 
com es desprèn de l’article 84.2 EAC quan expressa 
que «[...] 2. Els governs locals de Catalunya tenen en 
tot cas les competències pròpies sobre les matèries se-
güents, en els termes que determinin les lleis: [...]».

Dit això, i pel que fa al contingut concret del Decret llei 
3/2014, aquest regula les diferents tipologies de com-
petències dels ens locals, que va més enllà d’«aclarir 
l’aplicació a Catalunya de les competències locals», tal 
com expressa el seu article 1.a.

Efectivament, l’article 2 defineix les competències prò-
pies com les «atribuïdes com a tals per les lleis estatals 
i catalanes», tot afegint que s’exerceixen en règim d’au-
tonomia i sota la seva responsabilitat. A continuació, 
determina la titularitat d’aquest tipus de competènci-
es, atribuint-les als municipis i a les vegueries, en els 
termes previstos en les lleis, i a les àrees metropolita-
nes, en els termes fixats en les seves respectives lleis 
de creació. Delimita el seu exercici, en establir que la 
llei que determini competències pròpies ha de garantir 
que no es produeixi un exercici simultani de la matei-
xa competència en una altra administració, i exigeix la 
conveniència de la implantació de serveis locals sobre 
la base dels principis de «descentralització, eficiència, 
estabilitat i sostenibilitat financera». I, finalment, conté 
una regulació concreta i específica respecte de la me-
mòria de contingut econòmic i financer que ha de con-
tenir la llei d’atribució de la respectiva competència.

Pel que fa a la delegació de competències, l’article 3 
del Decret llei delimita el seu abast en fixar els límits 
de la delegació, en preveure que l’Administració de la 
Generalitat pugui delegar en els municipis, en les co-
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marques, en les vegueries i en les àrees metropolitanes 
l’exercici de competències que, «[...] per la seva natu-
ralesa o característiques, no requereixin el seu exercici 
directe per part de l’Administració de la Generalitat i 
no comportin l’exercici de potestats de planificació o 
coordinació que excedeixin l’àmbit territorial de l’ens 
a què es delegui». A continuació, concreta quins han 
de ser els objectius de la delegació, en concret «[...] 
apropar la gestió pública a la ciutadania, millorar l’efi-
càcia en la prestació dels serveis i simplificar les es-
tructures administratives», tot determinant, finalment, 
el règim aplicable i exigint que la delegació no afecti la 
sostenibilitat financera de l’ens local i es garanteixi la 
suficiència financera del seu exercici.

En connexió amb aquest article, el Decret llei destina 
l’article 5 a la regulació de l’exercici de les competèn-
cies delegades, en establir que la delegació competen-
cial de l’Administració de la Generalitat en favor dels 
ens locals ha d’especificar «[...] l’abast, el contingut, 
les condicions i la durada d’aquesta [...], les tècniques 
de direcció i control d’oportunitat i d’eficiència que es 
reserva l’Administració de la Generalitat, i els mitjans 
personals, materials i econòmics que aquesta assigni 
[...]», i preveu, finalment, que la disposició o l’acord 
de delegació ha d’especificar les causes de revoca-
ció o renúncia de la delegació, tot concretant algunes 
d’aquestes causes, com per exemple l’incompliment de 
les obligacions financeres per part de l’Administració 
delegant.

L’article 4 regula les competències distintes de les prò-
pies i de les atribuïdes per delegació, que defineix com 
«[...] aquelles que no els han estat expressament atri-
buïdes com a tals per l’Estatut d’autonomia ni per les 
lleis sectorials estatals i catalanes». L’apartat 2 del 
precepte és prou indicatiu de la voluntat reguladora i 
innovadora de la norma dictaminada, quan estableix 
la llista dels requisits que han de concórrer per tal que 
l’ens local pugui exercir aquest tipus de competències, 
com per exemple satisfer una necessitat veïnal, tenir 
garantida la prestació dels serveis mínims obligato-
ris o disposar de suficiència financera. La regulació es 
completa, en els apartats 3, 4 i 5, amb l’establiment de 
normes específiques relatives a la implantació del ser-
vei o de l’activitat que es vol desenvolupar, vinculades 
fonamentalment al compliment del principi de soste-
nibilitat financera i eficiència.

Finalment, les disposicions addicionals primera, se-
gona, tercera, quarta i vuitena determinen que els ens 
locals i el territori de l’Aran continuaran exercint les 
distintes tipologies de competències anteriorment des-
crites en els mateixos termes en què ho feien en el mo-
ment de l’entrada en vigor de la LRSAL.

Així doncs, segons el contingut que acabem d’exposar, 
no hi ha dubte que la regulació que aborden aquests 
preceptes incideix en l’àmbit competencial de les enti-
tats locals. I això és així perquè, tant formalment com 
materialment, tenen per finalitat delimitar l’exercici de 

les seves competències d’acord amb la recent reforma 
de la legislació estatal (LRSAL), així com les seves 
relacions amb la Generalitat. Si bé és cert que la seva 
afectació substantiva no manifesta la mateixa intensi-
tat ni tampoc una homogeneïtat en les conseqüènci-
es dels distints elements que preveu, el cert és que en 
conjunt té per objecte una ordenació amb vocació es-
tructural o integral del règim local català en la seva 
dimensió competencial.

En conseqüència, aquesta anàlisi ens remet necessàri-
ament a la matèria de l’article 2.3 EAC, la qual resta 
vedada a la regulació mitjançant la figura del decret 
llei, per la qual cosa hem de concloure que, en aquests 
preceptes, el Decret llei 3/2014, de 17 de juny, vulnera 
els límits materials de la figura del decret llei de l’ar-
ticle 64.1 EAC.

Cal afegir, així mateix, que la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, inte-
grada actualment en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, i que es configura 
actualment com la norma principal en matèria de rè-
gim local, va ser aprovada amb el caràcter de llei de 
desenvolupament bàsic de l’Estatut, referida a l’EAC 
de 1979, tal com s’expressa en el paràgraf sisè de la se-
va exposició de motius. I tampoc no podem obviar el 
fet que el Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya (BOPC 141, de 9 de setembre de 2013), actualment 
en tramitació parlamentària, expressa clarament en la 
seva exposició de motius que, «[...] per raó de la ma-
tèria que regula, aquesta Llei té la condició de llei de 
desenvolupament de l’Estatut, d’acord amb els articles 
2.3 i 62.2 de l’Estatut», tot destinant en la seva part 
dispositiva un conjunt important dels seus preceptes a 
la regulació dels aspectes competencials (per exemple, 
els art. 27, 28, 29, 36, 44, 65 i 66).

En darrer terme, amb referència al règim especial de 
l’Aran (disposició addicional vuitena), la seva previsió 
vulnera també el límit material del decret llei establert 
per l’article 62.2 EAC, ja que aquest precepte inclou 
expressament com a llei de desenvolupament bàsic la 
matèria esmentada per l’article 94.1 EAC («1. L’Aran 
disposa d’un règim jurídic especial establert per llei 
del Parlament»), i, en connexió amb aquest, i pel que 
fa específicament a les competències, l’article 94.4 
EAC estableix que «[...] 4. El Conselh Generau té com-
petència en les matèries que determinin la llei regu-
ladora del règim especial de l’Aran i la resta de lleis 
aprovades pel Parlament [...]». Aquest règim jurídic es-
pecial deriva de la singularitat que li reconeix l’Estatut 
en l’article 11.2, en atenció a la seva identitat cultural, 
històrica, geogràfica i lingüística.

En conseqüència, d’acord amb el que hem exposat, els 
articles 1.a, 2, 3, 4 i 5, i les disposicions addicionals 
primera, segona, tercera, quarta i vuitena del Decret 
llei 3/2014, de 17 de juny, vulneren l’article 64.1 EAC, 
pel que fa als límits materials.
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Arribats a aquesta conclusió d’antiestatutarietat, se-
gons l’argumentació expressada, es fa innecessari que 
analitzem ulteriorment si els preceptes examinats po-
den ser contraris al pressupòsit habilitant de l’extraor-
dinària i urgent necessitat.

2. En aquest apartat ens referirem al segon bloc de 
preceptes del Decret llei 3/2014, que engloba els arti-
cles 1.b, 6, 7 i 8, i analitzarem, primerament, si té lloc 
el pressupòsit habilitant exigible en els decrets llei.

Aquests preceptes regulen, tal com s’ha exposat a bas-
tament en el fonament jurídic primer del Dictamen, 
el contingut de les sol·licituds (art. 7) i el procediment 
d’emissió (art. 8) dels dos informes que introdueix 
com a preceptius i vinculants l’article 7.4 LRBRL en 
la redacció efectuada per l’article primer, apartat tres, 
LRSAL. Es tracta de dos informes justificatius per 
als casos d’exercici per part dels ens locals de com-
petències distintes de les pròpies o de les atribuïdes 
per delegació, un sobre la inexistència de duplicitats 
o d’execució simultània del mateix servei públic amb 
una altra Administració, i l’altre, sobre la sostenibilitat 
financera de les noves competències. A aquests efec-
tes, només cal afegir que l’article mencionat de la Llei 
27/2013 concreta que el primer dels dits informes, el 
relatiu a la inexistència de duplicitats, correspon eme-
tre’l a l’Administració competent per raó de la matèria, 
i l’altre li correspon a l’Administració que tingui atri-
buïda la tutela financera sobre la sostenibilitat finance-
ra de les noves competències.

Doncs bé, en relació amb el caràcter extraordinari de 
la necessitat, cal dir que en el mateix preàmbul del De-
cret llei s’expressa que el que es pretén és «[...] esta-
blir les normes necessàries per unificar criteris a l’ho-
ra d’aplicar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, en allò 
relatiu a l’exercici de determinades competències per 
part dels ens locals, regulant el procediment per a l’ob-
tenció dels informes previstos a l’article 7.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril [...]». Això, a parer del Govern, jus-
tifica disposar d’una previsió normativa específica que 
li permeti, en l’àmbit de les seves competències, l’apli-
cació del que estableix l’article primer, apartat tres, 
LRSAL, ja que l’esmentat precepte preveu que els ens 
locals només puguin exercir competències distintes de 
les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan «[...] 
no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt 
de la hisenda municipal, d’acord amb els requeriments 
de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibi-
litat financera i no s’incorri en un supòsit d’execució 
simultània del mateix servei públic amb una altra ad-
ministració pública», aspectes que hauria d’acreditar i 
verificar de manera precisa, fidedigna i àgil la Genera-
litat de Catalunya, mitjançant els dits informes.

Es tracta, per tant, de donar compliment a un requisit 
essencial i inexcusable, legalment establert, encami-
nat a evitar disfuncions que afectin tant l’exercici de 
les competències com la seva viabilitat i sostenibili-
tat financera, fins a l’extrem que el mateix apartat tres 

de l’article primer LRSAL afegeix que «[...] A aquests 
efectes, són necessaris i vinculants els informes previs 
de l’Administració competent [...]», és a dir, exceptua 
el règim general aplicable als informes en seu admi-
nistrativa, que per definició són facultatius i no vin-
culants, i els configura com a preceptius i vinculants.

En aquest sentit, entenem que el Decret llei va més 
enllà «d’interpretar una normativa bàsica estatal», tal 
com argumenten els sol·licitants, ja que considerem 
que el que fa es desenvolupar, en l’àmbit competencial 
de la Generalitat, el que preveu la Llei 27/2013 en re-
gular, tal com hem dit, el procediment complet per a 
l’emissió dels informes exigits per la llei estatal, atès 
que aquesta no conté cap previsió respecte a aquesta 
qüestió.

Ens trobem davant d’una autèntica novetat normati-
va derivada de la concurrència de la legislació sobre 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la 
nova Llei 27/2013, que no té cap precedent en el nos-
tre ordenament jurídic i que, per tant, justifica dispo-
sar d’una regulació detallada que concreti el contingut 
de les corresponents sol·licituds d’informe, la regula-
ció del procediment administratiu per a la seva emis-
sió, els òrgans competents per tramitar-los i emetre’ls 
i el seu contingut. Això, per tal d’evitar un buit norma-
tiu que afecta l’exercici de competències, algunes de 
vinculades a «[...] serveis públics de naturalesa bàsica 
prestacional [...] com ara els serveis socials, ensenya-
ment, polítiques d’immigració, d’ocupació i de defensa 
dels consumidors».

Quant a l’abast que hagi de tenir la necessitat que jus-
tifica la concurrència del pressupòsit habilitant, cal re-
cordar que el Tribunal Constitucional considera que 
és suficient que la necessitat s’origini en les tasques 
concretes i habituals del Govern, en determinades cir-
cumstàncies, sense que sigui del tot imprescindible 
que es tracti de necessitats extremes o absolutes (STC 
6/1983, de 4 de febrer, FJ 5). Doncs bé, és obvi que en 
el supòsit que ens ocupa ens trobem davant de la re-
gulació d’una funció ordinària que correspon desen-
volupar al Govern, i de manera especial als òrgans de 
l’Administració que dirigeix, i que és la d’instruir, tra-
mitar i emetre els informes previstos (però no regulats 
de forma expressa) per la LRSAL.

Amb relació a la concurrència de la urgència, cal por-
tar a col·lació l’Informe de la Secretaria de Cooperació 
i Coordinació de les Administracions Locals, del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals, 
de 4 de juny de 2014, que forma part de la memòria de 
la disposició objecte de dictamen, que expressa de for-
ma taxativa que «[...] la norma aborda altres qüestions 
com la determinació dels òrgans competents de l’Ad-
ministració de la Comunitat Autònoma per a l’emissió 
dels informes que exigeix la llei estatal i que actual-
ment ja se sol·liciten per part de les entitats locals per 
complir les exigències previstes per la norma bàsica», 
tot afegint que el que es pretén és «[...] instrumentar 
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les mesures perquè s’emetin aquests informes i que 
d’aquesta manera, les entitats locals puguin adoptar 
la decisió que correspongui, sobre la continuïtat en la 
prestació de determinats serveis, alguns dels quals te-
nen una gran incidència des del punt de vista dels seus 
beneficiaris».

La situació d’urgència podria sorgir per la confluència 
de dos factors. D’una banda, que, segons s’ha dit, les 
mateixes entitats locals ja estan sol·licitant els precep-
tius informes a l’Administració de la Generalitat, sen-
se saber de forma exacta quins òrgans d’aquesta admi-
nistració intervenen en el procediment d’elaboració i 
emissió dels dits informes, la qual cosa podria generar 
en els ens sol·licitants una situació d’incertesa i d’inse-
guretat jurídica. Aquesta situació, però, no queda su-
ficientment acreditada, tal com hem dit que exigeix la 
jurisprudència constitucional i la doctrina consultiva 
(DCGE 6/2012, FJ 2), ni en l’expedient, que només en 
fa esment de manera genèrica, ni en el preàmbul de 
la disposició dictaminada. I, de l’altra, pel fet que els 
mateixos ens locals, per prendre una decisió en relació 
amb la continuïtat en la prestació de determinats ser-
veis públics, puguin disposar prèviament de les dades 
necessàries que conformen el contingut dels informes 
esmentats, per tal d’evitar l’adopció de decisions que 
puguin ser perjudicials per als ciutadans, en la mesu-
ra que es podrien veure privats de la prestació d’uns 
determinats serveis que, fins a l’entrada en vigor de 
la Llei 27/2013, es prestaven de forma ordinària. Tot 
i això, no queda acreditat ni el volum ni la tipologia 
dels serveis públics que es podrien veure afectats i que 
requeririen una regulació urgent i immediata dels es-
mentats informes.

En conseqüència, els articles 1.b, 6, 7 i 8 del Decret 
llei 3/2014, de 17 de juny, vulneren l’article 64.1 EAC 
perquè no queda suficientment acreditat l’element de 
la urgència exigit pel pressupòsit habilitant.

Arribats a aquesta conclusió, no és necessari que pro-
cedim a l’anàlisi de l’afectació, pels preceptes esmen-
tats, dels límits materials del decret llei.

3. En aquest apartat del Dictamen, aplicarem el cànon 
d’estatutarietat ex article 64.1 EAC, començant per 
l’examen, com en l’apartat anterior, de si concorre el 
pressupòsit habilitant, al tercer bloc de preceptes del 
Decret llei 3/2014, de 17 de juny, que engloba l’arti-
cle 1.c i les disposicions addicionals cinquena, sisena 
i setena. Tal com expressa l’article 1.c del Decret llei, 
l’objectiu de les disposicions es «[r]egular el proce-
diment per adaptar els convenis, els acords i la resta 
d’instruments de cooperació ja subscrits, en data 31 de 
desembre de 2013, entre l’Administració de la Gene-
ralitat i els ens locals de Catalunya, que portin apare-
llat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer 
l’exercici de competències delegades o competències 
distintes de les pròpies i de les delegades, que preveu 
la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local».

En aquest sentit, les disposicions més rellevants, als 
efectes del nostre dictamen, són la sisena i la setena. 
La primera, referida al procediment i a les exigènci-
es documentals per tal de dur a terme l’adaptació dels 
convenis, els acords i la resta d’instruments de coo-
peració amb què es financin competències delegades, 
i la segona, referida a l’adaptació dels mateixos ins-
truments amb què es financin competències distin-
tes de les pròpies i de les delegades, sempre que en 
ambdós supòsits els convenis o instruments ja estiguin 
subscrits en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 
27/2013 i portin aparellat qualsevol tipus de finança-
ment de l’Administració de la Generalitat.

La finalitat del Decret llei deriva del fet que la Llei an-
teriorment esmentada exigeix que aquestes adaptaci-
ons es facin abans del 31 de desembre de 2014 perquè, 
si no fos així, els convenis i altres instruments de coo-
peració «queden sense efecte». I pel que fa a les man-
comunitats de municipis, que constitueixen una forma 
de cooperació local estesa arreu de Catalunya, la Llei 
27/2013 exigeix que l’adaptació dels seus estatuts es 
faci en el «[...] termini de sis mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei», és a dir, abans del 30 de juny de 
2014, perquè, en cas contrari, les dites mancomunitats 
poden incórrer en causa de dissolució.

Doncs bé, en relació amb el caràcter extraordinari de 
la situació de necessitat, cal dir que el preàmbul del 
mateix Decret llei expressa que: 

«[...] L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, el passat 31 de desembre de 2013, i els me-
sos transcorreguts des de llavors, en què la incertesa 
jurídica ha generat la successió de nombroses i contra-
dictòries interpretacions per part dels ens locals, han 
evidenciat la necessitat de disposar d’una norma que 
ofereixi seguretat jurídica i garanties del manteniment 
de l’autonomia local [...].»

Aquesta situació d’incertesa, derivada en gran manera 
de la modificació del règim competencial que efectua 
la Llei 27/2013, com consta en l’Informe de la Secre-
taria de Cooperació i Coordinació de les Adminis-
tracions Locals, ha provocat que els ens locals hagin 
adreçat des de l’entrada en vigor de la llei múltiples 
consultes i qüestions referents a l’aplicació de la Llei 
de l’Estat que afecten, no només a la gestió diària de 
l’ens respectiu, sinó a d’altres que tenen un impacte 
més directe sobre determinats serveis o prestacions 
públiques, per la qual cosa, tal com expressa l’informe 
esmentat, s’ha fet necessari disposar d’una «[...] nor-
mativa d’obligat compliment, que no siguin recomana-
cions o interpretacions». Precisament, aquesta situació 
d’incertesa s’accentua, d’acord amb el mateix preàm-
bul del Decret llei, pel fet que l’aplicabilitat d’algunes 
de les previsions legals està diferida en el temps, com 
els casos que preveuen la disposició addicional novena 



16 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 365

4.75. INFORMACIó 34

LRSAL, relativa als convenis i altres instruments de 
cooperació, i la disposició transitòria onzena LRSAL, 
referent a les mancomunitats de municipis.

Convé destacar que, precisament, els convenis i els 
acords de cooperació, així com altres instruments 
anàlegs, són, juntament amb els corresponents ins-
truments normatius de diferent rang, la forma jurídi-
ca que utilitzen l’Administració de la Generalitat i els 
ens locals per articular l’exercici de les competènci-
es delegades o de les distintes de les pròpies i de les 
delegades, amb l’objectiu final de garantir la presta-
ció de determinats serveis públics destinats als ciuta-
dans. Aquests convenis o acords solen regular l’objec-
te (l’obra o el servei públic per al qual es fa el conveni), 
la seva durada (poden ser plurianuals), el règim de fi-
nançament, les formes de prestació del servei o de re-
alització de l’obra, entre d’altres, la qual cosa fa que, 
en el cas concret de la prestació de determinats serveis 
públics, s’hagin de prendre mesures concretes per ga-
rantir el manteniment del servei, l’adequada prestació 
tal com s’havia fet fins al moment i el seu finançament, 
amb l’advertiment legal que, en cas que això no fos ai-
xí, es pot deixar de prestar el servei. Aquesta situació 
pot afectar, com expressa l’Informe de la Secretaria de 
Cooperació i Coordinació de les Administracions Lo-
cals, «[...] la prestació de serveis públics en àmbits es-
pecialment sensibles i significats, com són l’educació, 
la salut i els serveis socials».

Quant a la necessària connexió entre la situació defi-
nida que constitueix el pressupòsit habilitant i les me-
sures adoptades, cal dir que, en el cas que ens ocupa, 
les mateixes disposicions addicionals sisena i setena 
articulen uns mecanismes concrets i determinats en-
caminats a afrontar, dins el termini establert per la 
Llei 27/2013, la preceptiva adaptació dels convenis, 
els acords i la resta d’instruments de cooperació, com 
són la incorporació, mitjançant una addenda, d’una 
clàusula de garantia de compliment de les obligaci-
ons financeres o de compromisos de pagament de la 
Generalitat, consistent en l’autorització a l’Adminis-
tració general de l’Estat per aplicar les retencions en 
les transferències que li corresponen; en l’emissió d’un 
informe previ a l’aprovació de l’addenda per part del 
departament competent en matèria de tutela financera 
dels ens locals, o les dades concretes que han de figu-
rar en la dita addenda esmentades en les lletres a i b 
de l’apartat 1 de la disposició addicional setena, entre 
d’altres.

La situació extraordinària troba el seu fonament, tam-
bé, en el fet que les previsions de les disposicions ad-
dicionals que examinem afecten directament l’àmbit 
de les finances de la Generalitat, en la mesura que 
l’objectiu principal de l’addenda, citada anteriorment, 
és contenir una clàusula de garantia de compliment 
d’obligacions financeres o de compromisos de paga-
ment consistent a autoritzar l’Administració general de 
l’Estat «[...] per aplicar retencions en les transferències 

que li corresponen a Catalunya per aplicació del seu 
sistema de finançament [...]» (disposicions addicionals 
sisena.1 i setena.1.b).

Finalment, ens queda efectuar l’anàlisi de la urgència 
en aquest bloc normatiu. En aquest sentit, la jurispru-
dència constitucional expressa de forma reiterada que 
aquest element es vincula a la impossibilitat d’imple-
mentar el contingut de la regulació mitjançant el pro-
cediment parlamentari ordinari previst per a la res-
ta d’iniciatives legislatives, de manera que el Govern 
només està legitimitat per recórrer al decret llei quan 
per la via de la tramitació parlamentària de naturale-
sa més urgent no fos raonablement viable o possible 
assolir els objectius perseguits per l’acció normativa 
(STC 137/2011, de 14 de setembre, FJ 4; 68/2007, de 
28 de març, FJ 6, entre d’altres), i, pel que fa a la nos-
tra doctrina consultiva, el DCGE 7/2010, de 22 d’abril 
(FJ 3 i 4).

En el supòsit que ens ocupa, l’element temporal es 
constitueix en un factor clau que justifica el recurs al 
decret llei com a norma reguladora. En aquest sentit, 
la necessària adaptació dels convenis i acords de coo-
peració signats entre l’Administració de la Generalitat 
i els ens locals, que s’hagin subscrit amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 (31 de desem-
bre de 2013), ve donada per les mateixes previsions 
de la nova legislació local, que exigeix que l’adapta-
ció d’aquests instruments es faci abans del 31 de de-
sembre de 2014; previsions que fan que sigui encara 
més estricte i curt el termini per adequar els estatuts 
de les mancomunitats de municipis, que s’ha de fer en 
sis mesos, és a dir, abans del proppassat 30 de juny de 
2014; i, sobretot, pels efectes immediats i greus que es 
preveuen en tots dos supòsits si no es compleixen les 
previsions legals, que són la possible incursió en causa 
de dissolució de les mancomunitats i la pèrdua d’eficà-
cia jurídica dels convenis i els acords.

Precisament, la necessitat de disposar d’una norma 
que doni resposta a situacions crítiques i no desitja-
bles, sobretot per la possible afectació negativa que pot 
tenir sobre la prestació de serveis públics, alguns de 
caràcter rellevant (salut o educació), provocades, pel 
que ara interessa, per la pèrdua immediata d’eficàcia 
dels convenis o dels acords de cooperació, justifica 
que el Govern dicti les disposicions esmentades.

Així mateix, amb relació a la regulació continguda en 
el Decret llei que hem analitzat, entenem que no es 
produeix tampoc una afectació dels límits materials 
del decret llei establerts per l’article 64.1 EAC, en la 
mesura que, pel seu contingut, els preceptes analitzats 
no es refereixen al nucli essencial de la regulació del 
règim local, en el sentit i l’abast que s’ha exposat en el 
primer apartat d’aquest fonament jurídic.

En conseqüència, l’article 1.c i les disposicions addi-
cionals cinquena, sisena i setena del Decret llei 3/2014, 
de 17 de juny, no vulneren l’article 64.1 EAC.
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Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem les següents

Conclusions

Primera. Els articles 1.a, 2, 3, 4 i 5, i les disposicions 
addicionals primera, segona, tercera, quarta i vuitena 
del Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’esta-
bleixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’Administració local, vulneren 
l’Estatut d’autonomia perquè afecten el límit material 
de l’article 64.1 EAC, amb relació a l’article 2.3 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Segona. Els articles 1.b, 6, 7 i 8 del Decret llei 3/2014, 
de 17 de juny, vulneren l’article 64.1 EAC perquè no 
compleixen el requisit de l’extraordinària i urgent ne-
cessitat.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. La resta de preceptes examinats del Decret 
llei 3/2014, de 17 de juny, no vulneren l’article 64.1 
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.

Àlex Bas Vilafranca, 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, 11 de juliol de 2014

Vist i plau
El president El conseller secretari
Joan Egea Fernàndez Àlex Bas Vilafranca
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