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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Resolucions

Resolució 3/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els 
senadors que han de representar la Generalitat al Senat
280-00001/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 5, 07.01.2016, DSPC-P 6

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de gener de 2016, d’acord amb l’arti-

cle 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 
26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat 
al Senat, i l’article 171 del Reglament del Parlament, ha ratificat els candidats proposats 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel Grup 
Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 1866) i, en conseqüència, ha adoptat 
la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa senadors perquè representin la Generalitat al Se-

nat durant l’onzena legislatura: 
Elisabeth Abad i Giralt
Francesc Xavier Alegre Buxeda
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Mirella Cortès i Gès
Xavier García Albiol
José Montilla Aguilera
Bernat Picornell i Grenzner
Sara Vilà i Galan

Palau del Parlament, 7 de gener de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

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

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’aproximació de les 
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres 
pel que fa als requisits d’accessibilitat dels productes i els serveis
295-00008/11

DICTAMEN

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de desembre de 2015, ha estudiat 

el text de la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’apro-
ximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres 
pel que fa als requisits d’accessibilitat dels productes i els serveis.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, que determina que el Parlament de Catalunya participa en el control del prin-
cipi de subsidiarietat, la Mesa del Parlament ha acordat d’aprovar el dictamen següent: 
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Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat del projecte d’acte 
legislatiu Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a 
l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels 
estats membres pel que fa als requisits d’accessibilitat dels productes i els 
serveis (295-00008/11)

I. Antecedents 
A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals han 

de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 

proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un par-
lament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competències le-
gislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que el Parlament de 
Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb relació als 
projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la Co-
missió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei 24/2009, del 22 de desem-
bre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parlaments de les comunitats 
autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea sense prejutjar l’existència de 
competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mixta per 

a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data de 9 de desembre 
de 2015, la «Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’apro-
ximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres 
pel que fa als requisits d’accessibilitat dels productes i els serveis»

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament li 
remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi de 
subsidiarietat.

La Mesa del Parlament, en la sessió del 15 de desembre de 2015, va prendre nota del 
projecte d’acte legislatiu objecte de dictamen.

De conformitat amb el que estableix l’article 200.1 i 2 del Reglament del Parlament, 
la Mesa del Parlament n’ordena la publicació, encomana la tramitació a la Comissió 
competent per raó de la matèria i obre un termini perquè els grups parlamentaris hi pu-
guin formular observacions.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a trame-
tre el dictamen a les Corts Generals fineix el 9 de gener de 2016.

C. Objecte
L’objecte del projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea és contribuir al correcte 

funcionament del mercat interior tot aproximant
les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres i elimi-

nant els obstacles a la lliure circulació de determinats productes i serveis accessibles.
S’entén per «productes i serveis accessibles», als efectes de la directiva, els produc-

tes i serveis que poden ésser percebuts, utilitzats i compresos per les persones amb li-
mitacions funcionals, incloses les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions 
amb altres persones (art. 2.1).

En opinió de les institucions que proposen l’acte legislatiu, les disparitats existents 
entre les disposicions legals i administratives adoptades pels estats membres amb rela-
ció a l’accessibilitat dels productes i serveis per a les persones amb limitacions funci-
onals, incloses les persones amb discapacitat, constitueixen obstacles a la lliure circu-
lació d’aquests productes i serveis i distorsionen la competència efectiva en el mercat 
interior.

La proposta de directiva pretén ajudar els estats membres a complir els compromi-
sos que es deriven del Conveni de les Nacions Unides sobre els drets de les persones 
amb discapacitat (http://www.un.org/spanish/disabilities/).

La proposta n’estableix l’àmbit d’aplicació, que inclou productes com els ordinadors 
o serveis com els bancaris (art. 1); els requisits d’accessibilitat i lliure circulació (art. 3 i 

http://www.un.org/spanish/disabilities/
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4); les obligacions dels agents econòmics (art. 5 a 12); especificacions tècniques comu-
nes (art. 13 a 16), i altres mesures de control i salvaguarda (art. 17 i seg.).

Pel que fa als requisits d’accessibilitat, els estats membres han de garantir que els 
productes i serveis han de complir els requisits que s’estableixen en els diferents anne-
xos de la proposta, tot distingint els diferents tipus de productes i serveis.

Amb relació a les obligacions dels agents econòmics, es disposa que els fabricants, 
quan introdueixin llurs productes al mercat, han de garantir que els dits productes si-
guin dissenyats i fabricats de conformitat amb els requisits d’accessibilitat que s’esta-
bleixen en la proposta. De la mateixa manera, els importadors, els distribuïdors i els 
proveïdors de productes i serveis només poden introduir en el mercat els productes i 
serveis que hi són conformes.

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
El projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea es fonamenta jurídicament en el 

TFUE i, en particular, en les competències de la Unió Europea en matèria d’aproxima-
ció de legislacions en el marc del mercat interior (art. 114 TFUE).

Aquest article atorga al Parlament Europeu i al Consell, amb la consulta prèvia al 
Comitè Econòmic i Social, i de conformitat amb un procediment legislatiu ordinari, la 
competència per a adoptar mesures per a aproximar les disposicions legals, reglamentà-
ries i administratives dels estats membres que tinguin per objecte l’establiment i el fun-
cionament del mercat interior.

Atès que es tracta d’una directiva, cal fer-ne la transposició. Així, s’estableix un ter-
mini perquè els estats membres adoptin les disposicions legals, reglamentàries i admi-
nistratives necessàries per a assolir l’objectiu de la directiva. La proposta conté la previ-
sió de dos anys des de l’entrada en vigor de la directiva amb relació a aquest termini de 
transposició (art. 27).

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
Atès que l’objectiu de la proposta és l’harmonització de legislacions dels estats 

membres, les competències de la Generalitat no es veuen afectades directament.
No obstant això, quan la directiva entri en vigor, els estats membres disposen d’un 

termini per tal d’assegurar el compliment dels objectius de la directiva, la qual cosa po-
dria comportar l’adopció de disposicions normatives amb relació a requisits tècnics de 
productes. Aquest fet podria afectar les competències de la Generalitat en matèria de 
planificació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica.

II. Observacions 
Pel que fa a la fonamentació del principi de subsidiarietat, s’argumenta que l’acció 

de la Unió Europea implica aspectes transnacionals que no es poden abordar per mitjà 
d’un enfocament de cada estat membre.

Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament a la competència 
de les institucions de la Unió pels tractats, i en el qual el valor afegit i la necessitat d’ac-
ció de la Unió resten garantits, es pot concloure que la proposta s’adequa al principi de 
subsidiarietat.

III. Conclusió
El Parlament de Catalunya conclou el següent: 
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2015
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 2255 / Coneixement: Presidència del Parlament, 05.01.2016

A la Mesa de la Diputació Permanent
Joan Coscubiela, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, us comunica 
que la diputada Marta Ribas Frías substituirà la diputada Gemma Lienas Massot en la 
Diputació Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del GP CSP

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/11

ADDENDA A L’ACORD DE CONSTITUCIÓ

Comissió de l’Estatut dels Diputats 

El dia 22 de desembre de 2015, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

El dia 23 de desembre de 2015, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent ha designat membre de la Comissió el diputat Julià de Jòdar 
Muñoz.

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2015
El secretari de la Comissió, José Maria Espejo-Saavedra Conesa; la presidenta de la 
Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà
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