
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00100/11
Retirada 15

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments
250-00128/11
Rebuig 15

Proposta de resolució sobre la neutralitat en la funció pública
250-00153/11
Rebuig 15

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
200-00004/11
Text presentat 16

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 55

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 55

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a esta-
blir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
202-00018/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 55

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea
202-00019/11
Presentació: GP C’s 55

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00159/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 62

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 92 · dijous 31 de març de 2016

Dos fascicles, fascicle primer



BOPC 92
31 de març de 2016

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
250-00162/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents maltractats
250-00165/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
250-00167/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00168/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
250-00169/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de Balaguer
250-00170/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
250-00171/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària al barri 
de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat
250-00177/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions 
a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66
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Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges
250-00180/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios 
d’alumnes
250-00181/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià de Mar
250-00182/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de P3 a la Llagosta
250-00184/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport escolar a Piera
250-00185/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l’Escola Dolors 
Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Pedralta, de Santa 
Cristina d’Aro
250-00187/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de Sant Pere, 
de Rosselló
250-00189/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent a Mataró i 
Sabadell
250-00190/11
Tramesa a la Comissió 68
Termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments amb relació 
a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya
250-00192/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès
250-00193/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69
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Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a Barberà del Vallès
250-00197/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00201/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de l’autovia orbital 
de Barcelona B-40
250-00202/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
250-00203/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l’Institut 
de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l’Inventari 
de Boscos Singulars
250-00204/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el 
pagament de vedes
250-00205/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes de Mollet 
del Vallès
250-00206/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11
Tramesa a la Comissió 72
Termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a dones amb 
parella femenina o sense parella
250-00208/11
Tramesa a la Comissió 72
Termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11
Tramesa a la Comissió 72
Termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre les retallades del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de 
muntanya i desfavorides
250-00210/11
Tramesa a la Comissió 72
Termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Es-
pecial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 73
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal
250-00213/11
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega
250-00215/11
Tramesa a la Comissió 74
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet del Vallès
250-00216/11
Tramesa a la Comissió 74
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització 
d’empreses
250-00217/11
Tramesa a la Comissió 74
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a Barberà del Vallès
250-00218/11
Tramesa a la Comissió 74
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Hondures
250-00219/11
Tramesa a la Comissió 75
Termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 entre el Pont 
d’Armentera i Querol
250-00220/11
Tramesa a la Comissió 75
Termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
250-00221/11
Tramesa a la Comissió 75
Termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00222/11
Tramesa a la Comissió 76
Termini de presentació d’esmenes 76

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00223/11
Tramesa a la Comissió 76
Termini de presentació d’esmenes 76

Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta Cáceres
250-00224/11
Tramesa a la Comissió 76
Termini de presentació d’esmenes 76

Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 77

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 77

Proposta de resolució sobre l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb relació als re-
fugiats
250-00227/11
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 77
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Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a Igualada
250-00228/11
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 77

Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l’empresa Delphi a Sant 
Cugat del Vallès
250-00229/11
Tramesa a la Comissió 78
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11
Tramesa a la Comissió 78
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de Tremp
250-00231/11
Tramesa a la Comissió 78
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11
Tramesa a la Comissió 78
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11
Tramesa a la Comissió 79
Termini de presentació d’esmenes 79

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11
Tramesa a la Comissió 79
Termini de presentació d’esmenes 79

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11
Tramesa a la Comissió 79
Termini de presentació d’esmenes 79

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00236/11
Tramesa a la Comissió 79
Termini de presentació d’esmenes 79

Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11
Tramesa a la Comissió 80
Termini de presentació d’esmenes 80

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
Tramesa a la Comissió 80
Termini de presentació d’esmenes 80

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament privat amb 
relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11
Tramesa a la Comissió 80
Termini de presentació d’esmenes 80

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11
Tramesa a la Comissió 80
Termini de presentació d’esmenes 80

Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu
250-00241/11
Tramesa a la Comissió 81
Termini de presentació d’esmenes 81

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberasset-
jament entre iguals
250-00242/11
Tramesa a la Comissió 81
Termini de presentació d’esmenes 81
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Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11
Tramesa a la Comissió 81
Termini de presentació d’esmenes 81

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia 
de Catalunya
250-00244/11
Tramesa a la Comissió 81
Termini de presentació d’esmenes 81

Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima d’inserció
250-00245/11
Tramesa a la Comissió 82
Termini de presentació d’esmenes 82

Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades Populars de Bar-
celona
250-00246/11
Tramesa a la Comissió 82
Termini de presentació d’esmenes 82

Proposta de resolució sobre la societat portuària TCBUEN i el respecte als drets humans 
a Buenaventura (Colòmbia)
250-00247/11
Tramesa a la Comissió 82
Termini de presentació d’esmenes 82

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del deute amb els 
ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11
Tramesa a la Comissió 83
Termini de presentació d’esmenes 83

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11
Tramesa a la Comissió 83
Termini de presentació d’esmenes 83

Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet del Vallès
250-00250/11
Tramesa a la Comissió 83
Termini de presentació d’esmenes 83

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11
Tramesa a la Comissió 83
Termini de presentació d’esmenes 83

Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11
Tramesa a la Comissió 84
Termini de presentació d’esmenes 84

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11
Tramesa a la Comissió 84
Termini de presentació d’esmenes 84

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a les Terres de 
l’Ebre
250-00254/11
Tramesa a la Comissió 84
Termini de presentació d’esmenes 84

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11
Tramesa a la Comissió 84
Termini de presentació d’esmenes 84

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11
Tramesa a la Comissió 85
Termini de presentació d’esmenes 85
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Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal d’Empordà
250-00257/11
Tramesa a la Comissió 85
Termini de presentació d’esmenes 85

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11
Tramesa a la Comissió 85
Termini de presentació d’esmenes 85

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de Montgrí
250-00259/11
Tramesa a la Comissió 85
Termini de presentació d’esmenes 85

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí a Figueres
250-00260/11
Tramesa a la Comissió 86
Termini de presentació d’esmenes 86

Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres
250-00261/11
Tramesa a la Comissió 86
Termini de presentació d’esmenes 86

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de Figueres
250-00262/11
Tramesa a la Comissió 86
Termini de presentació d’esmenes 86

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11
Tramesa a la Comissió 86
Termini de presentació d’esmenes 86

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla d’espais d’in-
terès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11
Tramesa a la Comissió 87
Termini de presentació d’esmenes 87

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11
Tramesa a la Comissió 87
Termini de presentació d’esmenes 87

Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona
250-00266/11
Presentació: GP SOC 87

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11
Presentació: GP SOC 88

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Corporació 
Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a centres privats
250-00268/11
Presentació: GP CSP 89

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Les pistoles elèctriques com a dotació policial a 
Catalunya: elements per al debat»
360-00006/11
Tramitació en Comissió 90

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari del Registre General del Parlament i pròrroga automàtica de terminis
240-00002/11
Acord 91
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Criteri sobre el termini de presentació de mocions i d’esmenes a mocions
395-00012/11
Acord 91

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00001/11
Adscripció de diputats 92

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11
Designació de membres 92

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XI, sobre el sistema educatiu
390-00005/11
Designació de la Comissió competent 92

Control del compliment de la Moció 6/XI, sobre les noves mesures per a garantir la pro-
tecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius
390-00006/11
Designació de la Comissió competent 92

Control del compliment de la Moció 7/XI, sobre les concessions de l’aigua
390-00007/11
Designació de la Comissió competent 93

Control del compliment de la Moció 8/XI, sobre les prerrogatives d’alguns polítics
390-00008/11
Designació de la Comissió competent 93

Control del compliment de la Moció 9/XI, sobre la memòria històrica i sobre la presència 
de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic
390-00009/11
Designació de la Comissió competent 93

Control del compliment de la Moció 10/XI, sobre el dret al treball digne i la generació 
d’ocupació
390-00010/11
Designació de la Comissió competent 93

Control del compliment de la Moció 11/XI, sobre l’ocupació
390-00011/11
Designació de la Comissió competent 93

Control del compliment de la Moció 12/XI, sobre la resolució del conflicte laboral a Trans-
ports Metropolitans de Barcelona i sobre el bon govern i la transparència en aquesta 
empresa i en el conjunt d’empreses públiques
390-00012/11
Designació de la Comissió competent 93

Control del compliment de la Moció13/XI, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals
390-00013/11
Designació de la Comissió competent 94

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge so-
bre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre possibles incompliments 
del deure d’abstenció d’un exdirector de Televisió de Catalunya
354-00051/11
Retirada de la sol·licitud 94
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de Càritas 
Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00047/11
Acord sobre la sol·licitud 94

Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departa-
ment de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa 
Europea de Recerca Urbana i d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
352-00048/11
Acord sobre la sol·licitud 94

Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00049/11
Acord sobre la sol·licitud 95

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00050/11
Acord sobre la sol·licitud 95

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00051/11
Acord sobre la sol·licitud 95

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00052/11
Acord sobre la sol·licitud 95

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00053/11
Acord sobre la sol·licitud 95

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00054/11
Acord sobre la sol·licitud 96

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics 
i Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00055/11
Acord sobre la sol·licitud 96

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00056/11
Acord sobre la sol·licitud 96

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00057/11
Acord sobre la sol·licitud 96

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
352-00058/11
Acord sobre la sol·licitud 96

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge 
Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00059/11
Acord sobre la sol·licitud 97

Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00060/11
Acord sobre la sol·licitud 97
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Proposta de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
352-00061/11
Acord sobre la sol·licitud 97

Proposta de compareixença de Marcos Vilar Cuesta, president de la Secció de Dret 
Administratiu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
352-00108/11
Acord sobre la sol·licitud 97

Proposta de compareixença de Joan Ràfols Esteve, president de la Comissió d’Econo-
mistes en Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00109/11
Acord sobre la sol·licitud 97

Proposta de compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00110/11
Acord sobre la sol·licitud 98

Proposta de compareixença de Xavier Amor i Martín, president de la Federació de Munici-
pis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00111/11
Acord sobre la sol·licitud 98

Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00112/11
Acord sobre la sol·licitud 98

Proposta de compareixença de Pau Llonch, portaveu de la Plataforma pel Dret a un Ha-
bitatge Digne, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00113/11
Acord sobre la sol·licitud 98

Proposta de compareixença d’Antoni Sorolla Edo, president d’AVS Catalunya Promo-
tors Públics de Sòl i Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
352-00114/11
Acord sobre la sol·licitud 98

Proposta de compareixença de Josep Donés, secretari general de la Federació Catala-
na de Promotors Constructors d’Edificis, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00115/11
Acord sobre la sol·licitud 99

Proposta de compareixença del president de l’Associació de Promotors de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00116/11
Acord sobre la sol·licitud 99

Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00122/11
Acord sobre la sol·licitud 99

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00123/11
Acord sobre la sol·licitud 99

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge 
Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00124/11
Acord sobre la sol·licitud 99

Proposta de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
352-00125/11
Acord sobre la sol·licitud 100
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Proposta de compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00131/11
Acord sobre la sol·licitud 100

Proposta de compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00132/11
Acord sobre la sol·licitud 100

Proposta de compareixença de Josep Castanyer, en representació de l’Associació Pro-
habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00133/11
Acord sobre la sol·licitud 100

Proposta de compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels Fundació, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00134/11
Acord sobre la sol·licitud 100

Proposta de compareixença de Joan Uriber, en representació de l’Hospital Sant Joan de 
Déu, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00135/11
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre els 
possibles incompliments del deure d’abstenció d’un exdirector de Televisió de Catalunya
356-00060/11
Rebuig de la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del director general d’Urbanisme davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures 
previstes en l’àmbit de l’habitatge
356-00064/11
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català del Sòl davant la Comissió 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures 
previstes en l’àmbit de l’habitatge
356-00065/11
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes 
en l’àmbit de l’habitatge
356-00066/11
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les 
mesures previstes en l’àmbit de l’habitatge
356-00067/11
Acord sobre la sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya da-
vant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi 
sobre les mesures previstes en l’àmbit de l’habitatge
356-00068/11
Acord sobre la sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
expliqui l’informe sobre el compliment de la programació de Televisió de Catalunya i el 
Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio en la temporada 2015-2015 i la programació dels 
mitjans de la Corporació per a la temporada 2015-2016
356-00081/11
Sol·licitud 102
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres 
òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00013/11
Presentació: president de la Generalitat 102

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de les activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau corresponent al 2015
334-00019/11
Presentació: Rafael Grasa i Hernández, president de l’Institut Català Internacional per la Pau 103
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2.10.25. Propostes de resolució 15 

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de 
Cabrera de Mar
250-00100/11

RETIRADA

Retirada pel GP SOC (reg. 16720).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb 
els ajuntaments
250-00128/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de resolució sobre la neutralitat en la funció pública
250-00153/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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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 de l’arquitectura
200-00003/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 14.04.2016).
Finiment del termini: 15.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics  
i recreatives
200-00004/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 16889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 15 de març de 2016, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova l’Avantprojecte de llei d’ordenació de 

les activitats d’espectacles públics i recreatives, i s’autoritza el conseller perquè el pre-
senti al Parlament.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 15 de març de 2016.

PROJECTE DE LLEI D’ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D’ESPECTACLES  
PÚBLICS I RECREATIVES

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Finalitats
Article 3. Àmbit d’aplicació
Article 4. Definicions

Títol II. De l’organització i realització de les activitats d’espectacles públics i recreatives i del funcio-
nament dels establiments oberts al públic
Capítol 1. Drets i obligacions de les persones
Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors de 
les activitats regulades per aquesta llei
Article 6. Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i dels clients dels 
establiments regulats per aquesta llei
Article 7. Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants i de la resta del personal al servei 
de les activitats i els establiments regulats per aquesta llei
Article 8. Drets de les persones interessades
Article 9. Protecció de les persones menors d’edat

Capítol 2. Condicions i requisits generals de les activitats i els establiments
Article 10. Ubicació i construcció
Article 11. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis i de protecció civil
Article 12. Higiene, salubritat pública, assistència sanitària i compatibilitat acústica
Article 13. Assegurances
Article 14. Horaris
Article 15. Venda d’entrades
Article 16. Publicitat
Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforaments
Article 18. Personal de seguretat privada

3.01.01. Projectes de llei 16
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Capítol 3. Qualitat de les activitats d’espectacles públics i recreatives i dels establiments oberts al 
públic
Article 19. Foment públic de la qualitat de les activitats i els establiments
Article 20. Qualificació de les activitats i establiments
Article 21. Cartes de qualitat

Títol III. De les competències de les Administracions públiques i de les relacions interadministratives 
en matèria d’establiments i d’activitats d’espectacles públics i recreatives
Capítol 1. Competències de les Administracions públiques
Article 22. Competències administratives d’intervenció
Article 23. Competències administratives sancionadores

Capítol 2. Relacions interadministratives
Article 24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives
Article 25. Relacions de col·laboració i cooperació
Article 26. Registre d’establiments d’activitats d’espectacles públics i recreatives i de persones or-
ganitzadores

Títol IV. Dels règims d’intervenció
Capítol 1. Disposicions comunes als règims d’intervenció
Article 27. Règim general
Article 28. Establiments de titularitat pública i activitats d’espectacles públics i recreatives organit-
zades per l’Administració
Article 29. Activitats sotmeses al règim d’intervenció
Article 30. Finestreta única empresarial i tramitació electrònica
Article 31. Controls
Article 32. Mesures sense caràcter sancionador
Article 33. Entitats col·laboradores de l’Administració

Capítol 2. Règim de comunicació prèvia
Article 34. Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia
Article 35. Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l’establiment i inici de l’activitat
Article 36. Formalització de la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos en 
estructures desmuntables i itinerants i inici de l’activitat
Article 37. Formalització de la comunicació prèvia de les fires d’atraccions i inici de l’activitat
Article 38. Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en la comunicació prèvia

Capítol 3. Règim de llicència i d’autorització
Secció 1ª. Activitats i establiments sotmesos a llicència o autorització
Article 39. Llicència municipal per a establiments oberts al públic fixos
Article 40. Llicència municipal per a establiments oberts al públic no fixos en estructures desmun-
tables i itinerants
Article 41. Llicència municipal o autorització de la Generalitat per a activitats d’espectacles públics i 
recreatives de caràcter extraordinari
Article 42. Llicència municipal o autorització de la Generalitat per als establiments oberts al públic 
de règim d’horari especial
Article 43. Modificacions substancials de les llicències o autoritzacions

Secció 2ª. Disposicions comunes a les llicències i a les autoritzacions
Article 44. Contingut i condicions tècniques
Article 45. Informes tècnics i certificacions
Article 46. Termini per a resoldre i silenci administratiu
Article 47. Concurrència de llicències i autoritzacions

Capítol 4. Vigència, transmissió i extinció de les comunicacions prèvies, les llicències i les autorit-
zacions
Article 48. Vigència
Article 49. Transmissió
Article 50. Extinció

Títol V. Dels règims d’inspecció i sancionador
Capítol 1. Règim d’inspecció
Article 51. Inspeccions
Article 52. Coordinació de les inspeccions

Capítol 2. Règim sancionador
Article 53. Infraccions i sancions
Article 54. Faltes molt greus
Article 55. Faltes greus
Article 56. Faltes lleus
Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt greus
Article 58. Sancions per la comissió de faltes greus
Article 59. Sancions per la comissió de faltes lleus
Article 60. Multes coercitives
Article 61. Publicitat de la conducta infractora
Article 62. Graduació de les sancions
Article 63. Persones responsables
Article 64. Prescripció i caducitat
Article 65. Registre d’infraccions i sancions
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Capítol 3. Disposicions específiques del procediment sancionador
Article 66. Òrgans sancionadors
Article 67. Obertura del procediment sancionador
Article 68. Mesures provisionals

Capítol 4. Mesures provisionals prèvies
Article 69. Mesures provisionals prèvies a l’obertura de l’expedient
Article 70. Tipus de mesures provisionals prèvies
Article 71. Procediment i resolució
Article 72. Mesures provisionals immediates

Disposicions addicionals
Primera. Règim especial del municipi de Barcelona
Segona. Activitats d’espectacles públics i recreatives en recintes de locals d’entitats associatives 
d’interès social

Disposicions transitòries
Primera. Règim transitori dels expedients sancionadors
Segona. Règim transitori de les normes reglamentàries
Tercera. Règim transitori de les llicències i de les autoritzacions
Quarta. Règim transitori de les assumpcions de competències vigents
Cinquena. Règim transitori per a les proves d’habilitació del personal de control d’accés

Disposició derogatòria
Única

Disposicions finals
Primera. Modificació de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous
Segona. Desenvolupament reglamentari
Tercera. Entrada en vigor

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives

Preàmbul

I. Els títols competencials estatutaris permeten l’afirmació, en mans del legislador 
català, d’un ampli ventall de possibilitats d’ordenació del sector de les activitats d’es-
pectacles i recreatives i dels establiments oberts al públic. Amb caràcter general, i se-
gons estableix l’article 141.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Ge-
neralitat la competència exclusiva en matèria d’espectacles i activitats recreatives, que 
inclou, en tot cas, l’ordenació del sector, el règim d’intervenció administrativa i el con-
trol de tota mena d’espectacles en espais i locals públics.

Al costat d’aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatutàries 
que hi estan directament vinculades, també de caràcter exclusiu, en matèria de cultura 
(article 127 EAC), de prevenció i extinció d’incendis i de protecció civil (article 132.1 
EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 162 EAC), seguretat pública (ar-
ticle 164) i seguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense oblidar, a més, l’exis-
tència de títols competencials diversos sobre un ampli conjunt de matèries relacionades 
amb les activitats d’espectacles i recreatives, com són el consum (article 123 EAC), la 
joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), l’urbanisme i l’ordenació del 
territori (article 149 EAC) i la protecció de menors (article 166.3 EAC), entre altres.

Pel que fa a les competències dels governs locals de Catalunya, l’article 84.2 de l’Es-
tatut d’Autonomia es refereix a les matèries sobre les quals disposaran de competències 
pròpies, sempre en els termes que determinin les lleis. Entre altres, destaquen l’urbanis-
me i la conservació dels béns de domini públic local (lletra a), les condicions de segure-
tat en les activitats organitzades en espais i en locals de concurrència pública (lletra e), 
la protecció civil i la prevenció d’incendis (lletra f) i l’establiment d’autoritzacions de tot 
tipus d’activitats econòmiques (lletra i).

Segons l’article 160.1 de l’Estatut, i respectant el principi d’autonomia local, corres-
pon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, que inclou la 
determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres 
ens locals, en els àmbits especificats per l’article 84 EAC.

II. Fent ara referència als antecedents normatius, en la regulació autonòmica de la 
matèria destaca la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activi-
tats recreatives i els establiments públics, en exercici dels títols competencials previstos 
per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979. Ja aleshores, el legislador català va vo-
ler respondre a la necessitat de garantir la seguretat del públic i dels participants en les 
activitats i dels usuaris dels establiments regulats, d’evitar molèsties a tercers, de prote-
gir els menors i d’utilitzar els cossos policials per a preservar l’ordre públic.
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La Llei 4/2003, de 7 d’abril, del sistema de seguretat pública de Catalunya, també 
s’inspira en uns principis generals, com són els de la prevenció dels riscos, proximitat 
amb el ciutadans, coordinació i cooperació entre autoritats, administracions i serveis 
que concorren en l’àmbit de la seguretat, amb el benentès d’assegurar l’eficàcia i l’efi-
ciència de l’acció pública en interès dels ciutadans, fet que dóna lloc a què, en l’àmbit 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, les diferents administracions coo-
perin per ajustar conjuntament la seva acció a l’interès públic.

Més recentment, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels es-
pectacles públics i les activitats recreatives, pretén afrontar la profunda transformació 
del sector de les activitats d’espectacles i recreatives i dels establiments on hi tenen lloc. 
Així, amb un intent especialment manifestat de conciliar les activitats de lleure amb el 
descans, incorpora una regulació exhaustiva dels drets i deures de les principals perso-
nes concurrents a les activitats i establiments, atribueix àmplies potestats d’intervenció 
i de control als municipis i estableix un règim d’inspecció i sancionador detallat i ex-
haustiu.

La Llei actual recull i integra els dos antecedents normatius referits. Malgrat l’alte-
ració del règim d’intervenció que ara s’efectua, i que tot seguit es motivarà, la Llei evi-
dencia la preocupació del legislador català per a seguir garantint la seguretat i la salut 
dels espectadors, participants i usuaris, la convivència pacífica entre els drets d’aquestes 
persones concurrents a les activitats i els de la resta de la ciutadania, així com altres fi-
nalitats habituals en l’ordenació del sector, com ara la protecció dels menors.

III. Aquesta llei vol ordenar el sector d’acord amb les exigències provinents dels 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d’una manera plena i satisfactòria.

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d’un mercat únic de serveis 
es configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. És per això que els 
tractats fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea ja preveien de manera de-
cidida el reconeixement de la llibertat d’establiment i de la lliure prestació de serveis.

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s’han traslladat a una 
norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell Euro-
peu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, bo i recollint 
la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió. Per tal de fomentar un mercat com-
petitiu de serveis en l’àmbit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius de simplifica-
ció administrativa procedimental i per via electrònica (finestreta única), determina un 
règim comú de mínima intervenció per a l’exercici de la llibertat d’establiment i la lliure 
prestació dels serveis, i vetlla per la promoció de llur qualitat.

Les afirmacions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mí-
nima certament no són noves i han estat presents en la nostra legislació administrativa. 
Les comunicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al dret admi-
nistratiu tradicional, per bé que és igualment cert que cobren una transcendència ex-
traordinària amb l’impuls decidit de la Directiva de Serveis. La postergació a un segon 
plànol dels règims d’autorització administrativa, només admissibles si són proporcio-
nals i necessaris, i no discriminatoris, és a dir, justificats en raons imperioses d’interès 
general, situa els instruments del règim de comunicació com a mecanismes primaris de 
l’ordenació administrativa de les activitats econòmiques.

La legislació administrativa aprovada en els darrers temps respon a l’afirmació deci-
dida d’aquests principis, en el marc estatutari del reconeixement a la ciutadania de drets 
d’accés als serveis públics i a una bona administració (article 30 EAC). En aquest sentit, 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, assenyala clarament la submissió de l’Administració pública al 
principi d’intervenció mínima (article 31), obligant-la a escollir la mesura menys res-
trictiva a l’activitat dels particulars i a motivar-ne la seva necessitat per a la protecció 
de l’interès general. De la mateixa manera (article 32), la simplificació administrativa 
es considera essencial per a assolir un funcionament adequat d’una bona administració 
pública.

IV. L’assoliment d’una intervenció administrativa mínima i proporcional amb les 
finalitats d’interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es con-
sideren essencials per a afavorir el creixement econòmic, l’ocupació, la innovació, la 
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competitivitat, l’increment de la llibertat d’elecció dels consumidors i usuaris i l’obten-
ció de noves oportunitats de negoci per a les empreses.

Pel que fa a les activitats d’espectacles i de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d’un sector de gran importància econòmica i social. Per tal d’in-
centivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual pro-
mogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de l’inte-
rès general, representat essencialment pel principi de seguretat, al costat de la resta de 
béns jurídics especialment protegits, com ara la convivència entre els subjectes concur-
rents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis.

En altres paraules, i sempre d’acord amb el marc normatiu actual, aquesta llei pretén 
fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat que 
han d’observar els establiments i les activitats regulats, i compatibilitzar els drets de les 
persones concurrents a les activitats i als establiments amb els de les terceres persones.

Aquesta finalitat requereix l’acomodació i l’ajust de mentalitats, tant des de l’Admi-
nistració pública com des de les persones privades implicades. Des de la perspectiva de 
l’Administració, l’accent s’haurà de posar en molts casos no en la fase de control previ 
de les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de control, la qual cosa exigeix 
una revisió d’objectius, així com la implantació d’una externalització parcial de l’acti-
vitat administrativa. Des de la perspectiva de l’operador econòmic, caldrà assumir les 
conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, amb l’assumpció de 
les responsabilitats que dimanen de l’exercici de les activitats.

V. En definitiva, aquesta Llei pretén aplicar al sector de l’oci, els canvis obrats en el 
dret europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d’intervenció mínima i de sim-
plificació administrativa. Canvis tendents a què les administracions públiques, adoptin, 
amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori, orientat a la preservació dels 
interessos públics, que fins ara s’efectuava mitjançant el control preventiu.

En el cas de les activitats d’espectacles i recreatives, la presència de raons impe-
rioses d’interès general permet el manteniment de supòsits de llicència i d’autorització 
administrativa, d’acord amb la Directiva de Serveis, que recull principalment, sense 
exhaurir-les, les raons reconegudes en la jurisprudència del Tribunal de Justícia dels ar-
ticles 43 i 49 del Tractat de Roma. En el nostre cas, estaríem en presència d’un conjunt 
d’àmbits principalment prescrits per la Directiva, com ara la seguretat i la salut pública, 
l’ordre públic, la protecció de l’entorn urbà i, en alguns casos d’una manera especial, la 
protecció dels menors d’edat.

Malgrat el manteniment d’algunes llicències i autoritzacions, aquesta llei estableix, 
per primer cop, un règim de comunicació prèvia amb caràcter general, a diferència de 
la llei que deroga, que simplement el permetia per via reglamentària o per ordenança. 
D’acord amb la normativa de prevenció i extinció d’incendis, s’estableixen diferents gra-
dacions d’intervenció administrativa, en funció del risc important de les activitats, molt 
lligat amb l’aforament de les activitats i dels establiments públics.

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la nor-
mativa sectorial, mitjançant un règim legal de caràcter general, per a l’àmbit territorial 
català, en matèria d’establiments i activitats d’espectacles i recreatives, en relació al 
principi de reserva de llei, de transparència i de predictibilitat de les normes.

Pel que fa en concret a la reserva de llei, l’article 53.1 de la Constitució espanyola 
la preveu respecte a la llibertat d’empresa (article 38 CE). Això significa que les limi-
tacions a l’activitat econòmica de les persones han de tenir el suport legal necessari, de 
manera que la llei assenyali els supòsits d’intervenció sobre aquesta activitat dels parti-
culars i fixi els objectius de l’actuació administrativa, mentre que la resta és funció dels 
reglaments.

Quant als principis de transparència i predictibilitat, propis de la idea de seguretat 
jurídica, el coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà –i als poders públics– 
la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels actes de tercers, així 
com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les situacions creades a 
l’empara de l’ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot l’àmbit territorial 
català, aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura que els operadors 
econòmics no estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possible implantació i ac-
tuació econòmica en els diversos municipis.
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VI. El Títol I recull les disposicions generals d’aquesta llei. Tot i partir del mateix 
objecte que la llei anterior, a les finalitats de seguretat, convivència, qualitat i altres, 
s’afegeix la de facilitar l’exercici de la llibertat de prestació en el sector de les activitats i 
els establiments que es regulen, donant compliment a la normativa europea.

La llei es declara únicament supletòria per a les activitats de restauració, a diferència 
de les normes anteriors que l’establien també per a les activitats esportives i les relacio-
nades amb els jocs i apostes. El desenvolupament normatiu d’aquests sectors fa recoma-
nable evitar una supletorietat excessiva d’aquesta llei, a fi i efecte de no dificultar l’apli-
cació de les respectives normes.

Quant a les definicions recollides en aquesta llei, s’incorporen novetats importants 
que defineixen conceptes que faciliten la seva interpretació.

VII. El Títol II es refereix a l’organització i realització de les activitats regulades 
en aquesta llei, així com al funcionament dels establiments oberts al públic. Es tracta 
d’una regulació unitària, entre les activitats i els establiments on aquestes es duen a ter-
me, amb diferències segons llur caràcter fix o eventual, ordinari o extraordinari.

L’ordenació efectuada es refereix inicialment als drets i obligacions de les persones 
que intervenen en els establiments i les activitats d’espectacles i recreatives que es regu-
len. L’ordenació actual dota de rang legal a determinades prohibicions d’accés per a les 
persones menors, en un sentit protector de la seva integritat física i moral.

Pel que fa a les condicions i requisits generals de les activitats i els establiments, la 
llei segueix la pauta marcada per la legislació anterior, si bé incorpora a la legalitat al-
gunes previsions, fins al moment contingudes en la normativa reglamentària.

Aquesta llei dedica un capítol sencer al foment de la qualitat de les activitats i esta-
bliments objecte d’ordenació, promou l’adopció de cartes de qualitat i recull la denomi-
nació de qualitat Q10, anteriorment creada en l’àmbit reglamentari. Com s’ha dit ante-
riorment, estem en presència d’una idea especialment moderna, emparada per diverses 
normes, sobretot en l’àmbit europeu. En aquest sentit, la llei considera la promoció de 
la qualitat una de les principals línies de futur del sector de les activitats d’espectacles i 
recreatives, plenament d’acord amb la normativa de serveis europea i interna.

S’ha d’assenyalar que la nova llei modifica un dels supòsits que, amb l’entrada en vi-
gor de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, havia estat incorporat a la Llei 11/2009, del 
6 de juliol, i que feia referència a què les proves de selecció per aconseguir l’habilitació 
com a personal de control d’accés, es durien a terme pels propis centres que impartien 
els cursos de formació.

L’experiència constatada en el decurs d’aquests anys ha demostrat unes grans dife-
rències entre els diversos centres de formació alhora d’impartir els cursos formatius, fet 
que ha suposat una dinàmica divergent de funcionament, tant en la mateixa formació 
com en les proves de selecció que realitzen els aspirants per aconseguir l’habilitació com 
a personal de control d’accés i, sobretot, pel que fa referència a l’àmbit del coneixement 
tant teòric com pràctic.

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat adminis-
trativa envers als aspirants a controladors d’accés i, al mateix temps, vetllar per a què 
els alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions 
que estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les 
proves de selecció i revertir en l’Administració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves de selecció per tal de garantir que dit personal disposa de la 
formació requerida.

VIII. Quant a les competències de les Administracions públiques i a llurs relacions 
interadministratives, el Títol III de la llei estableix les competències pròpies de cada ad-
ministració així com a les delegades en matèria sancionadora.

En l’àmbit municipal, els ajuntaments segueixen disposant d’un paper essencial en 
relació al règim d’intervenció, en l’atorgament de llicències administratives i en els nous 
àmbits oberts a la comunicació prèvia. Normativament, els ajuntaments podran dictar 
ordenances, les quals no podran contradir, en cap cas, el règim d’intervenció previst per 
la nova llei i pel seu desenvolupament reglamentari, i urbanísticament podran determi-
nar les mesures adients per a l’emplaçament adequat dels establiments i llur accessibili-
tat, sempre d’acord amb la normativa de serveis.
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És justament per mitjà del planejament urbanístic que cada municipi pot constituir 
el seu propi model de ciutat i no establint requisits o limitacions addicionals, els quals 
fàcilment podrien esdevenir restrictius i injustificats per a la llibertat d’establiment i de 
prestació de serveis.

Aquesta llei atribueix de manera flexible les competències de control, i deixa, en 
mans de cada ajuntament, la decisió de que li sigui delegada la competència de la potes-
tat sancionadora.

IX. El Títol IV fa referència al règim d’intervenció administrativa sobre les acti-
vitats regulades per aquesta llei. Com s’ha dit abans de manera general, estem davant 
d’una de les seves principals novetats i, d’un nou repte per a les administracions públi-
ques i els operadors implicats, en la mesura que s’hauran d’adaptar als canvis que com-
porta aquesta nova ordenació.

Amb caràcter de novetat, la llei determina que els establiments oberts al públic i les 
activitats d’espectacles públics i recreatives resten subjectes al règim general de comu-
nicació prèvia, segons les modalitats previstes. Per tant, i a l’inrevés del sistema vigent 
fins ara, el règim de llicència o autorització no té un caràcter general, sinó que només es 
podrà aplicar als supòsits previstos especialment per aquesta llei.

Com requereix la normativa europea i interna, la llei efectua una diversa considera-
ció dels supòsits, atenent a la presència de raons imperioses d’interès general com ara 
la seguretat pública, l’ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l’entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic.

És en aquest sentit que s’estableix un règim de comunicació prèvia general, que 
abasta sobretot els establiments regulats per aquesta, sempre que no es tracti de locals o 
parts d’un edifici de risc important segons la normativa tècnica existent. En aquest àm-
bit seran principalment rellevants els requisits que exigeix l’Administració per a poder 
realitzar l’activitat, la qual cosa s’haurà de plantejar de manera objectiva, transparent i 
no discriminatòria. Per tant, no es pot parlar en aquest context de discrecionalitat admi-
nistrativa quant a la conveniència o no de l’exercici d’una activitat.

El règim de comunicació prèvia s’estableix per als establiments teatrals, cinemato-
gràfics, d’activitats recreatives, que no requereixen d’un règim de control previ, i no es-
tiguin considerades de risc important, d’acord amb la definició establerta.

La llei determina els efectes jurídics de la presentació o formalització de la comu-
nicació prèvia, per tal d’enfortir la consideració d’un règim d’intervenció transparent i 
previsible, que eviti els inconvenients d’un control previ generalitzat i el limiti per al-
guns establiments no fixos destinats a determinades activitats. En conseqüència, les lli-
cències i les autoritzacions administratives ocupen els espais no coberts pel règim de 
comunicació.

Es produeix un canvi remarcable amb relació als efectes jurídics de la manca d’ac-
tivitat de l’administració. A diferència de la legislació fins ara vigent, aquesta llei opta, 
per una mesura menys restrictiva, i considera, en general, el silenci positiu, motivant 
els casos concrets en què pugui ser necessari i proporcionat establir un silenci negatiu. 
Això succeeix clarament en els supòsits dels establiments que estiguin sotmesos al rè-
gim de llicències, als de règim d’horari especial i en les activitats de caràcter extraordi-
nari, atès el seu impacte potencial sobre l’entorn urbà i la convivència ciutadana, sobre 
la seguretat, la salut i la integritat de les persones, especialment si es tracta de menors 
d’edat, on excepcionalment s’afirma el seu caràcter negatiu.

X. Finalment, el Títol V de la llei es dedica als règims d’inspecció i de sanció. 
S’efectuen precisions rellevants pel que fa a la tipificació de les infraccions i les sanci-
ons, així com en relació amb les mesures provisionals. Cal destacar la incorporació de 
les infraccions i les sancions relatives a les comunicacions prèvies previstes, i també la 
possibilitat que els òrgans competents en matèria sancionadora puguin imposar multes 
coercitives, amb el previ requeriment d’execució dels actes i de les resolucions de caràc-
ter administratiu, destinades al compliment d’allò que determini aquesta Llei i les altres 
disposicions relatives al sector d’activitats d’espectacles públics i recreatives.

El règim inspector i sancionador és de gran importància si tenim en compte la gran 
transcendència dels valors i dels interessos que es poden veure afectats pel desenvolu-
pament de les matèries regulades. És per això que es mantenen algunes institucions ju-
rídiques especialment rellevants, amb la voluntat de garantir eficaçment el compliment 
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efectiu de la normativa aplicable, com ara el comís d’instruments i aparells o, entre al-
tres, les mesures provisionals, incloses les de caràcter previ a l’obertura de l’expedient 
sancionador o les de caràcter immediat.

La importància d’un règim de control i de sanció especialment elaborats no fa sinó 
veure’s reforçada per l’ampliació del règim de comunicació que s’efectua en aquesta llei. 
Com s’ha afirmat anteriorment, la substitució del règim de llicència o d’autorització pel 
de comunicació prèvia operada per la normativa de serveis ha traslladat en bona part 
l’actuació administrativa a un moment posterior, on ocupen un lloc primordial les fun-
cions de verificació, control, inspecció i sanció.

XI. En les disposicions transitòries, destaquen, d’una banda, en la quarta el règim 
transitori de l’assumpció de les competències per part dels ajuntaments, que amb l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, disposaran d’un termini per sol·licitar la delegació de la 
competència assumida en base a l’anterior legislació. D’altra banda, en la cinquena dis-
posició s’estableix el règim transitori per la realització de les proves d’habilitació del 
personal de control d’accés, que recuperarà l’òrgan competent en la matèria que regula 
aquesta llei.

Pel que fa a la disposició derogatòria, es deroga, específicament, la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats re-
creatives.

Quant a les disposicions finals, la primera modifica l’article 19 de la Llei 34/2010, de 
l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, la segona fa referència al 
desenvolupament reglamentari i la tercera a l’entrada en vigor.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei estableix, en el marc de les competències de la Generalitat, el règim ju-

rídic i la intervenció administrativa aplicable a les activitats d’espectacles públics i re-
creatives, incloses en el Catàleg establert per reglament, així com als establiments i als 
espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme.

Article 2. Finalitats
Les finalitats d’aquesta llei són:
a) Facilitar l’exercici de la llibertat de prestació i d’establiment de serveis, en el sec-

tor de les activitats d’espectacles públics i recreatives, d’acord amb els principis de mí-
nima intervenció i de simplificació administrativa.

b) Garantir la seguretat i la salut dels espectadors, usuaris i participants de les activi-
tats i dels establiments regulats per aquesta llei, i també la indemnitat dels béns públics 
i privats afectats.

c) Procurar la convivència pacífica entre els concurrents a les activitats i als esta-
bliments i la resta de la ciutadania, especialment les persones que viuen a l’entorn dels 
llocs on es duen a terme o s’ubiquen.

d) Promoure la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental de les activitats i 
els establiments regulats per aquesta llei.

e) Protegir la integritat física, psíquica i moral de les persones menors d’edat.
f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de naixement, sexe, raça, discapa-

citat, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica a les activitats d’espectacles públics i recreatives i als esta-

bliments i espais oberts al públic on aquestes es duen a terme, incloses en el Catàleg 
establert per reglament, independentment del caràcter públic o privat de les persones 
titulars, explotadores o organitzadores, de la finalitat lucrativa o gratuïta i, amb inde-
pendència també de la titularitat pública o privada de l’establiment o de l’espai obert al 
públic on es duen a terme les activitats, i de llur caràcter ordinari o extraordinari.

2. Aquesta llei és aplicable supletòriament a les activitats de restauració, que es re-
geixen per llur normativa específica.

3. Aquesta llei és d’aplicació a les activitats d’espectacles públics en què s’utilitzin 
animals.
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4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:
a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense ànim de lucre, o familiar, que no 

es duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per re-
glament, i que, per llurs característiques, no comporten cap risc per a la seguretat de les 
persones, per a la integritat dels espais públics, per a la convivència entre els ciutadans.

b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal o associatiu, amb un aforament mitjà, 
que no es duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert 
per reglament, sempre que no comportin cap risc per a la seguretat de les persones, per 
als drets de tercers o per a la integritat dels espais públics, sens perjudici del que esta-
bleixin les ordenances municipals.

c) Totes aquelles manifestacions festives que consten en el Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya, sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals.

d) Les activitats que constitueixen exercici dels drets fonamentals de reunió i de ma-
nifestació.

e) Les activitats esportives, i les del joc i apostes, que seran regulades per llur nor-
mativa específica.

f) Qualsevol altre acte o celebració que no es trobi inclòs en el Catàleg establert per 
reglament.

5. En cas de conflicte, les lleis sectorials aplicables prevalen sobre aquesta llei.

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:
Activitats d’espectacles públics: activitats adreçades al lleure o l’entreteniment, con-

sistents en representacions, actuacions, projeccions, o altres similars, que són ofertes 
per un titular, explotador o organitzador i realitzades per actors, artistes o altres execu-
tants, i que congreguen a un públic que acudeix amb l’objecte de contemplar-les.

Activitats recreatives: activitats musicals que congreguen a un públic amb l’objectiu 
principal de fer-lo participar en l’activitat o d’oferir-li el consum de productes o serveis 
amb finalitats d’oci, entreteniment o diversió.

Aquestes dues activitats poden ser:
a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitualment en establiments oberts al 

públic, fixos o no permanents desmuntables, que disposen d’autorització, llicència o co-
municació prèvia per les activitats que es volen realitzar.

b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen esporàdicament en establiments 
oberts al públic que disposen d’autorització, llicència o comunicació prèvia per a una 
activitat diferent de la que es vol realitzar o en espais oberts al públic o en altres establi-
ments no regulats per aquesta llei.

Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l’espai on es 
desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta un perill per les persones presents i pre-
cisa d’un control preventiu per part de l’Administració de la Generalitat, respecte de les 
seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, conforme a la norma-
tiva específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc important les 
següents:

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o amb un 
aforament igual o superior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o amb 
un aforament igual o superior a 501 persones.

c) Activitats d’espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a terme en es-
tructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, amb un 
aforament igual o superior a 1001 persones.

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es du-
guin a terme en establiments oberts al públic, o en edificis o locals o en espais oberts al 
públic.

Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades a romandre dins d’un establi-
ment, recinte o espai durant el desenvolupament de l’activitat autoritzada en la seva lli-
cència o document administratiu equivalent, no superant en cap cas l’ocupació, per la 
qual s’han determinat les condicions d’evacuació necessàries, que s’han de mantenir.

Classificació d’aforament:
a) D’aforament baix, quan aquest no supera les 150 persones.
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b) D’aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones.
c) D’aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones.
d) D’aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones.
Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus d’activitats d’espectacles i recre-

atives i dels establiments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta llei i establert 
per reglament.

Comunicació prèvia: document subscrit per la persona interessada en què posa en 
coneixement de l’Administració pública competent fets o elements relatius a l’inici de 
les activitats, a l’obertura dels establiments o llurs modificacions, d’acord amb les pre-
visions d’aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, que s’acompanya de la documentació 
necessària per al seu compliment, de conformitat amb el règim d’intervenció que s’esta-
bleixi reglamentàriament.

Entitats associatives d’interès sociocultural: entitats legalment constituïdes sense fi-
nalitat de lucre, que tenen com a objecte primordial la realització d’activitats culturals i 
artístiques.

Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d’altres, expedits pels titulars, explotadors 
o organitzadors de les activitats d’espectacles públics i recreatives, que permeten l’accés 
del públic espectador, usuari i participant. Aquestes entrades poden ser amb suport físic 
o amb dispositius tecnològics.

Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de pro-
pietat privada on es duen a terme activitats d’espectacles públics o recreatives, i que no 
disposen d’infraestructures estables per a fer-ho.

Establiments oberts al públic: qualsevol infraestructura estable on es du a terme una 
activitat d’espectacle o recreativa. Poden ser:

a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: els edificis i els locals o recintes 
no desmuntables, tancats i coberts totalment o parcialment.

b) Establiments oberts al públic no fixos o no permanents: les instal·lacions i estruc-
tures desmuntables o portàtils, amb independència que estiguin cobertes o tancades.

c) Complexos d’establiments oberts al públic: Agrupacions d’establiments diversos, 
tant fixos com no.

Explotadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, res-
ponsables legals de gestionar, en benefici propi, les activitats d’espectacles públics i 
recreatives que es duen a terme en els establiments oberts al públic. Poden ser, al ma-
teix temps, titulars d’establiments, de llicències, de comunicacions prèvies o d’autorit-
zacions.

Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les característiques o 
del funcionament de les activitats d’espectacles públics i recreatives, o dels establiments 
i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment protegits per aquesta 
llei i per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre públic, la seguretat de les persones 
i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l’entorn urbà i la conservació del patrimoni històric artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot cas es considera modificació 
substancial de l’activitat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació o la reduc-
ció de la superfície destinada al públic.

Ocupació: capacitat total de cabuda de persones d’un establiment, recinte o espai 
destinat a les activitats regulades per aquesta llei, mesurada en general d’acord amb les 
densitats d’ocupació que s’indiquen en el Codi Tècnic de l’Edificació, o altra normativa 
que ho reguli expressament, amb la finalitat de determinar les condicions d’evacuació.

Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, res-
ponsables legals de promoure, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar les activitats 
d’espectacles públics i recreatives. Poden ser, al mateix temps, titulars o explotadors.

Policia de Catalunya: la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies 
dels ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urba-
na o altres de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalu-
nya, d’acord amb la normativa d’ordenació del sistema de seguretat pública de Cata lunya.

Raons imperioses d’interès general: raons reconegudes com a tals per la jurispru-
dència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i recollides per la normativa comu-
nitària i per l’ordenament jurídic, que permeten el manteniment de règims d’intervenció 
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particularment intensos sobre les activitats econòmiques dels ciutadans, especialment 
els consistents en règims de llicència, d’autorització.

Recinte: espai d’un edifici, d’un local o un espai obert al públic delimitat per tanca-
ments, particions o qualsevol altre element separador.

Règim d’intervenció administrativa: qualsevol procediment en virtut del qual les 
persones responsables estan obligades a efectuar un tràmit davant de l’administració 
competent per obtenir un document oficial o una decisió implícita sobre l’exercici d’una 
activitat regulada per aquesta llei. Aquest inclou els procediment de llicència munici-
pal, d’autorització de la Generalitat i de comunicació prèvia.

Responsables: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb 
ànim de lucre o sense, que tenen la condició de titulars, explotadors o d’organitzadors, 
el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris.

Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, responsables 
legals dels establiments públics on es duen a terme les activitats d’espectacles públics i 
recreatives. Ostenten també la condició d’explotadors, tret que expressament consti una 
altra persona.

Aquests titulars poden ser:
a) Dels establiments públics, en qualitat de propietaris, arrendataris o qualsevol altre 

títol que li atribueixi aquesta condició.
b) De les llicències, comunicacions prèvies o autoritzacions, atorgades per desenvo-

lupar les activitats incloses en el Catàleg establert per reglament.

Títol II. De l’organització i realització de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives i del funcionament dels establiments oberts al públic

Capítol 1. Drets i obligacions de les persones

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei
1. En el marc de la llibertat d’empresa, els titulars, els explotadors i els organitzadors 

tenen els drets següents:
a) Dur a terme l’activitat, sense altres limitacions que les derivades del règim d’in-

tervenció administrativa que correspongui.
b) Fixar els preus que considerin pertinents i que estiguin exposats o publicitats.
c) Rebre el suport de la Policia de Catalunya per a garantir l’ordre a l’exterior de l’es-

tabliment o l’espai obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents que puguin 
posar en perill la seguretat de les persones i dels béns, també a l’interior de l’establi-
ment.

d) Exercir el dret d’admissió als establiments o als espais oberts al públic, d’acord 
amb el que s’estableixi per reglament, sense comportar cap mena de discriminació de 
les persones per raó de naixement, sexe, raça, discapacitat, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social.

e) Participar en la planificació, la programació i l’adopció de les decisions de les ad-
ministracions públiques, per mitjà de les associacions o de les organitzacions en que 
s’integrin.

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents:
a) Complir els requisits i les condicions de les activitats d’espectacles públics i recre-

atives i dels establiments i espais oberts al públic, segons les disposicions previstes per 
aquesta llei i per la resta de la normativa aplicable.

b) Haver presentat la comunicació prèvia o disposar de la llicència o autorització que 
sigui necessària per a l’inici, el desenvolupament o la modificació de l’activitat o de les 
instal·lacions dels establiments, i comunicar a l’administració competent els canvis que 
es produeixin en les dades facilitades.

c) Realitzar l’activitat d’espectacle públic o recreativa d’acord amb les condicions 
que s’hagin anunciat i ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força major.

d) Que la publicitat efectuada no sigui discriminatòria, que no inciti als menors a 
l’adquisició d’un bé o servei aprofitant la seva condició de menor i que no sigui sublimi-
nal ni enganyosa, d’acord amb la legislació en matèria publicitària.
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e) Informar justificadament, amb una antelació suficient, de les variacions que afec-
tin la data o el contingut de l’activitat, en els llocs on habitualment s’efectua la publicitat 
i on es venen les entrades.

f) Retornar els imports abonats als espectadors o participants de les activitats que 
se suspenguin, es modifiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades incorrec-
tament provocant confusió, tret dels casos en que s’hagi anunciat de manera expressa 
i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de modificar la 
programació, o dels casos en què la suspensió o la modificació essencial es produeixin 
un cop iniciada l’activitat i siguin degudes a causes de força major.

g) Permetre l’entrada al públic, tret dels supòsits establerts per llei o per reglament.
h) Garantir l’accessibilitat als establiments i activitats a les persones amb discapa-

citat, d’acord amb la normativa vigent, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres i d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.

i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia així 
com disposar del rètol corresponent en què s’informi de la disponibilitat d’aquests fulls.

j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rètols que s’estableixi per regla-
ment, tant a l’exterior com a l’interior del local o recinte.

k) No cobrar pels serveis, per les entrades o els abonaments, un preu superior al que 
s’hagi anunciat en la publicitat corresponent i comunicar-ne o denunciar-ne la venda o 
revenda en llocs o plataformes tecnològiques no autoritzades.

l) Respectar l’aforament màxim permès per als establiments oberts al públic i abste-
nir-se de vendre entrades i abonaments en un nombre que l’excedeixi.

m) Complir els horaris d’inici i acabament de les activitats i d’obertura i tancament 
dels establiments.

n) Disposar d’uns serveis de vigilància i de personal de control d’accés, d’acord amb 
la normativa aplicable.

o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals que poden ser afectats per les activitats 
d’espectacles públics i recreatives es conservin d’acord amb la normativa de protecció 
del medi ambient.

p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de 
l’organització i la realització de l’activitat o del funcionament dels establiments oberts 
al públic.

q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d’asseguran-
ça corresponents, determinats per reglament.

r) Comunicar a les administracions competents la identitat i el domicili dels titulars, 
dels explotadors, dels organitzadors, de llurs representants legals i dels responsables de 
dirigir els establiments oberts al públic i les activitats, i de les modificacions i els canvis 
que es produeixin.

s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans informà-
tics i telemàtics accessibles.

t) Facilitar l’accés a l’autoritat i els seus agents, als serveis de protecció civil, de pre-
venció i d’extinció d’incendis i de sanitat, als funcionaris i a les entitats col·laboradores 
de l’Administració que exerceixen funcions de control, de vigilància, d’observació o 
d’inspecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el reglament que la desenvolupi, 
així com col·laborar en l’exercici d’aquestes funcions i tenir a la seva disposició tota la 
documentació que s’estableixi per reglament.

u) Adoptar les mesures de seguretat, higiene, salubritat, primers auxilis i assistèn-
cia sanitària establertes amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d’intervenció cor-
responent, de manera que els establiments oberts al públic funcionin en tot moment de 
manera adequada.

v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter obligatori, segons la normativa 
vigent.

w) Complir les disposicions relatives al règim general dels artistes, intèrprets o exe-
cutants i la resta de normativa aplicable.

x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el consum il·legal o el tràfic de dro-
gues tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en els establiments i espais 
oberts al públic, durant la realització de les activitats d’espectacles públics i recreatives.
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y) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels establi-
ments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius i informar la policia de 
Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a l’exterior i en la proxi-
mitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els espectacles públics o les ac-
tivitats recreatives.

z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la qualitat de l’activitat i de l’esta-
bliment.

Article 6. Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les 
activitats i dels usuaris dels establiments regulats per aquesta llei
1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa sobre defensa de consumidors 

i usuaris, els espectadors, els participants i els usuaris tenen els drets següents:
a) Contemplar les activitats d’espectacles o participar en les recreatives, d’acord amb 

les condicions anunciades i ofertes al públic.
b) Que es respectin els termes contractuals establerts a les entrades corresponents.
c) Rebre la devolució total o parcial de l’import abonat, en el cas de suspensió, de 

modificació essencial de l’activitat o de publicitat que contravingui la normativa vigent, 
tret dels supòsits de força major, i sens perjudici de les reclamacions que puguin corres-
pondre segons la legislació aplicable.

d) Ésser admesos als establiments o als espais oberts al públic en les mateixes con-
dicions objectives per a tots els assistents, sempre que ho permeti la capacitat d’afora-
ment i que no es doni cap de les causes d’exclusió establertes per reglament, per raons 
d’ordre públic, de seguretat o en aplicació del dret d’admissió.

e) Rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i les activitats.

f) Tenir a llur disposició els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, pertinents, 
i formular les que considerin pertinents, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

g) Que la publicitat de les activitats i dels establiments sigui objectiva, veraç i sufi-
cient i no contingui informacions que els puguin induir a error ni que puguin generar 
frau, que no sigui discriminatòria o que sigui contrària a les prohibicions establertes per 
aquesta llei i la resta de la normativa aplicable.

h) Les persones amb discapacitats tenen el dret d’accedir als establiments i a les ac-
tivitats i el dret a participar-hi en igualtat de condicions a les altres, d’acord, amb la nor-
mativa vigent de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres.

2. Els espectadors, els participants i els usuaris tenen les obligacions següents:
a) Ocupar llurs localitats o romandre en les zones assenyalades per al públic, sense 

envair l’espai destinat a altres finalitats, llevat que estigui previst especialment i formi 
part de l’activitat d’espectacle.

b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors o els organitzadors i seguir les indicacions del personal de vigilància i de 
seguretat.

c) Comportar-se cívicament i evitar accions que puguin crear situacions de perill o 
incomoditat per a la resta de persones concurrents, o que puguin impedir o dificultar la 
realització normal de l’activitat.

d) Ésser respectuosos amb els artistes, intèrprets o executants i amb la resta de per-
sones concurrents a l’activitat o a l’establiment.

e) No dur armes de cap naturalesa ni altres instruments perillosos per a la integritat 
de les persones o dels béns.

f) Complir els requisits d’accés i d’admissió disposats amb caràcter general pels ti-
tulars, els explotadors i els organitzadors, d’acord amb els criteris establerts per regla-
ment.

g) Respectar els horaris d’inici i acabament de les activitats i d’obertura i tancament 
dels establiments.

h) Adoptar una conducta, a l’entrada i a la sortida de l’establiment, que garanteixi la 
convivència entre els ciutadans i no destorbi els descans dels veïns. No sortir amb begu-
des dels establiments d’activitats d’espectacles públics i recreatives.

i) No malmetre el mobiliari urbà que es trobi a l’entorn de l’establiment o de l’acti-
vitat.
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j) Respectar les normes reguladores del subministrament i el consum de tabac i de 
begudes alcohòliques.

k) Respectar les normes que estableixen l’edat mínima per a poder accedir als esta-
bliments i espais oberts al públic.

l) Abstenir-se de dur i exhibir públicament, tant a dins com a fora de l’establiment 
símbols, indumentària o objectes i d’adoptar conductes que incitin a la violència o a 
qualsevol mena de discriminació personal, que puguin ésser constitutives d’algun dels 
delictes d’apologia establerts pel Codi Penal, o siguin contràries als drets fonamentals i 
a les llibertats públiques reconeguts per la Constitució.

m) Respectar el medi ambient, l’espai públic, els béns culturals i el patrimoni de les 
administracions públiques.

Article 7. Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants i de la 
resta del personal al servei dels establiments i de les activitats regulats per 
aquesta llei
1. Els artistes, intèrprets o executants i la resta del personal tenen els drets següents:
a) Dur a terme l’actuació contractada, d’acord amb les normes que la regulen i amb 

el programa o el guió pactat amb els responsables de l’activitat. Només es poden negar 
a efectuar l’actuació o a modificar-la per raons de força major o per una causa legítima, 
entesa com la manca o insuficiència de les mesures de seguretat, d’higiene i de salubri-
tat, primers auxilis i assistència sanitària requerides.

b) Ésser tractats amb respecte pels titulars, els explotadors i els organitzadors, el pú-
blic i els usuaris de l’establiment o de l’activitat.

c) Rebre la protecció necessària per a executar l’activitat i per a accedir a l’establi-
ment o a l’espai obert al públic i per a abandonar-lo.

d) Els drets reconeguts per la legislació d’ordre social i, en particular, per la legis-
lació de riscos laborals i per la normativa en matèria d’artistes, intèrprets o executants.

2. Els artistes, intèrprets o executants i la resta de personal tenen les obligacions se-
güents:

a) Ésser respectuosos amb el públic.
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 

explotadors i els organitzadors.
c) Dur a terme l’actuació contractada, en els termes establerts per la lletra a de 

l’apartat 1.

Article 8. Drets de les persones interessades
1. Tenen la condició d’interessades en els procediments administratius regulats per 

aquesta llei, tret dels de caràcter sancionador i dels de mesures provisionals, les perso-
nes físiques o jurídiques, públiques o privades i les entitats representatives d’interessos 
veïnals, econòmics i socials amb algun dret o interès legítim que pugui ésser afectat per 
la realització de les activitats o el funcionament dels establiments regulats per aquesta 
llei, en els termes que estableix la legislació administrativa.

2. Les persones i les entitats interessades tenen el dret a rebre, en els termes esta-
blerts per les lleis i per reglament, informació general sobre les comunicacions presen-
tades i les llicències i autoritzacions atorgades o en tramitació en un municipi deter-
minat, incloent-hi les actuacions efectuades per l’Administració davant les queixes o 
reclamacions presentades.

3. Les administracions competents han d’oferir actuacions i serveis de mediació en-
tre els consumidors d’oci i els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activi-
tats i les persones que hi viuen a prop, a fi d’evitar conflictes veïnals i de convivència.

4. Les administracions competents han d’atendre les queixes i reclamacions de les 
persones i entitats interessades sobre les molèsties ocasionades pels establiments oberts 
al públic, pels usuaris i participants i sobre les actuacions i la inactivitat administrativa 
amb relació amb aquestes molèsties.

5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el 
descans dels veïns provocades pels establiments o els espais oberts al públic, pels usua-
ris i participants, tenen dret que l’Administració competent efectuï proves per tal d’acre-
ditar-les i que actuï d’acord amb els resultats obtinguts, per tal d’impedir-les.
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6. Si les denúncies a què fa referència l’apartat 5 són relatives a molèsties per soroll 
a l’interior del domicili, els denunciants han de permetre que els inspectors i els tècnics 
de l’Administració competent en matèria de contaminació acústica, hi accedeixin per 
efectuar la mesura sonomètrica, en el cas que sigui necessària per a obrir l’expedient. 
En el cas que no se’ls permeti l’accés, s’han d’arxivar les actuacions.

Article 9. Protecció de les persones menors d’edat
1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la legislació sobre protecció de 

menors, es prohibeix l’accés:
a) De les persones menors de 18 anys als establiments de règim d’horari especial i 

als establiments on s’exerceixen activitats de naturalesa sexual.
b) De les persones menors de 16 anys a les activitats recreatives musicals llevat dels 

casos en què es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades dels progenitors, 
tutors o guardadors En aquest cas, en acabar l’actuació les persones menors de 16 anys 
no poden romandre a l’establiment.

c) De les persones menors de 14 anys i de les majors de 18 anys a les discoteques de 
joventut.

2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d’activitats d’espectacles públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors.

3. Els establiments i els espais oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives, 
on estigui permesa l’entrada de menors d’edat, han de complir la normativa relativa a la 
protecció de la infància i la joventut, de la salut, i les limitacions d’horaris que afecten 
les persones menors d’edat.

4. En els supòsits d’activitats d’espectacles públics o recreatives de caràcter extra-
ordinari, l’òrgan competent per a autoritzar-los pot prohibir-hi l’assistència als menors 
d’edat.

5. La intervenció dels artistes, intèrprets o executants menors d’edat es regeix per la 
normativa de protecció de menors.

Capítol 2. Condicions i requisits generals de les activitats i els establiments

Article 10. Ubicació i construcció
1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser plenament compatibles amb 

l’ordenament urbanístic del lloc on s’ubiquen.
2. Els establiments oberts al públic han de complir les prescripcions establertes per 

la normativa tècnica de l’edificació, per l’específica en matèria d’activitats d’espectacles 
públics i recreatives i per les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres.

3. Els establiments oberts al públic no permanents consistents en estructures des-
muntables, s’han d’adequar a les normes tècniques que especialment s’estableixin per 
reglament.

Article 11. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis i de protecció civil
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d’espectacles i recreatives han de 

complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi que estableix la norma-
tiva tècnica d’aplicació, i en el reglament de desenvolupament d’aquesta llei.

2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de disposar dels ins-
truments d’autoprotecció establerts per la normativa sobre protecció civil i, si escau, de 
les mesures i dels instruments de prevenció de riscos laborals establerts per la normati-
va corresponent.

Article 12. Higiene i salut pública, assistència sanitària i compatibilitat acústica
1. La realització de les activitats d’espectacles públics i recreatives i el funcionament 

dels establiments i els espais oberts al públic han de complir les condicions i requisits 
mediambientals i d’higiene i salubritat pública necessàries, establertes per reglament o 
pel que determinin les pròpies ordenances.

2. Els establiments i els espais oberts al públic regulats per aquesta llei han de tenir 
els dispositius d’assistència sanitària que s’estableixin per reglament, per tal de facili-
tar els primers auxilis en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada.
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3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de ser compatibles 
amb els requisits i les condicions que estableixen les normes de medi ambient i els pro-
grames vigents per a evitar o reduir la contaminació acústica.

Article 13. Assegurances
1. Els titulars o explotadors de les llicències dels establiments i els organitzadors de 

les activitats, han de subscriure un contracte d’assegurança que, d’acord amb el principi 
de proporcionalitat, cobreixi la responsabilitat civil en que puguin incórrer, amb l’abast 
i els requisits establerts per reglament.

2. La subscripció d’aquests contractes d’assegurança és condició necessària per a 
l’atorgament de les llicències i de les autoritzacions i per al desplegament dels efectes de 
les comunicacions prèvies previstes per aquesta llei.

3. Les assegurances han de mantenir la seva vigència mentre estigui en funciona-
ment l’establiment obert al públic o es dugui a terme l’activitat d’espectacle públic o 
recreativa.

Article 14. Horaris
1. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’ac-

tivitats d’espectacles públics i recreatives, un cop escoltat el Consell Assessor d’Activi-
tats d’Espectacles Públics i Recreatives, s’ha de determinar l’horari general dels establi-
ments i activitats regulades per aquesta llei.

2. L’ordre a què fa referència l’apartat 1 ha d’establir els criteris, els supòsits i les 
circumstàncies en què els òrgans competents de la Generalitat o dels municipis poden 
acordar, respectivament, ampliacions o reduccions de l’horari general, sempre de ma-
nera motivada.

Article 15. Venda d’entrades
1. En les activitats d’espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la venda 

d’entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d’habilitar les ex-
penedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. A més podran 
establir plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per reglament s’esta-
bliran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda.

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques constituïdes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, explo-
tadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a mesura 
cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte de la 
transacció, sens perjudici de la iniciació d’un procediment sancionador.

3. La venda i revenda telemàtica d’entrades es regeix per la normativa en matèria de 
comerç electrònic.

4. En els casos que l’activitat d’espectacle públic o recreativa se suspengui o es mo-
difiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, l’Administra-
ció poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de l’import de 
les entrades o dels abonaments.

Article 16. Publicitat
1. La publicitat dels establiments i les activitats regulades per aquesta llei ha de ser 

objectiva, veraç i suficient i no pot contenir afirmacions que:
a) Puguin induir a error o generar frau o sigui subliminal o enganyosa.
b) Puguin produir problemes de seguretat i convivència com a conseqüència de la 

frustració d’expectatives generades pels anuncis.
2. D’acord amb la normativa específica, es prohibeix qualsevol forma de promoció o 

de publicitat il·lícites, especialment quan:
a) Inciti, de manera directa o indirecta, a la violència, al sexisme, al racisme, a la 

xenofòbia i l’homofòbia, sigui vexatòria o faci apologia d’activitats contràries als drets 
fonamentals i les llibertats públiques.

b) Inciti, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques, espe-
cialment si són dispensades d’una manera il·limitada o incontrolada, o al consum de 
tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent, d’acord amb la normativa 
d’aplicació a aquests supòsits.

c) Atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors.
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Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforaments
1. Per reglament es determinaran els establiments i les activitats regulades per 

aquesta llei que, en funció de l’aforament, han de disposar de personal de control d’ac-
cés, de sistemes de verificació i control d’aforament, i els requisits i les condicions 
d’aquests sistemes.

2. El personal de control d’accés ha de complir els requisits professionals i d’idoneï-
tat establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, realitzades 
per l’administració competent, en els termes i condicions que s’estableixin per regla-
ment. Es garantirà que en aquest procés d’habilitació no es produeixin situacions con-
tràries al principi d’igualtat de les persones aspirants.

Article 18. Personal de seguretat privada
1. S’ha de determinar, per reglament, els establiments públics i les activitats d’espec-

tacles i recreatives en què, en funció de l’aforament, hi ha d’haver personal de seguretat 
privada.

2. Aquest personal ha d’estar degudament habilitat per al desenvolupament de les 
seves funcions, i actuar d’acord amb la normativa de seguretat privada.

Capítol 3. Qualitat de les activitats d’espectacles públics i recreatives i dels 
establiments oberts al públic.

Article 19. Foment públic de la qualitat de les activitats i els establiments
En col·laboració amb els organismes competents de la Unió Europea i de qualsevol 

altra Administració, la Generalitat podrà fomentar la qualitat en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives, especialment per a la creació o reconeixement d’eti-
quetes i altres distincions de qualitat.

Article 20. Qualificació de les activitats i establiments
1. Aquesta llei estableix la denominació de qualitat Q10, que es pot concedir a qual-

sevol establiment d’espectacles públics o activitats recreatives.
2. Els titulars, explotadors o els organitzadors que obtinguin la denominació Q10 

podran fer-ho constar en la seva identificació i denominació.
3. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explotadores 

i les organitzadores d’activitats d’espectacles públics i recreatives interessades a obtenir 
la denominació de qualitat Q10 han d’acreditar que compleixen els requisits especials 
de seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibilitat de les instal·lacions, valor 
artístic, patrimonial o cultural, l’adhesió de l’establiment al sistema arbitral de consum, 
o d’altres, que s’han de determinar per reglament.

4. L’atorgament de la denominació de qualitat Q10 s’ha de formalitzar per resolució 
de la persona titular del departament competent en matèria d’activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives, escoltats els ajuntaments i d’acord amb les previsions que s’establiran 
reglamentàriament.

Article 21. Cartes de qualitat
1. Els titulars, explotadors i els organitzadors podran elaborar una Carta de qualitat 

per al seu establiment o activitat, per tal de recollir les condicions i les garanties que es 
comprometen a complir, d’acord amb els drets dels espectadors, participants o clients 
recollits per aquesta llei i la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris.

2. La Carta de qualitat serà exposada en un lloc de l’establiment perfectament lle-
gible.

3. Els titulars, explotadors i organitzadors també podran participar en cartes i eti-
quetes de qualitat elaborades per entitats empresarials o professionals, si escau.
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Títol III. De les competències de les Administracions públiques i de les 
relacions interadministratives en matèria d’establiments i d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives

Capítol 1. Competències de les Administracions públiques

Article 22. Competències administratives d’intervenció
1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans competents en matèria d’activi-

tats d’espectacles públics i recreatives que s’estableixin per reglament, té atribuïdes les 
competències següents:

a) Dictar les normes que siguin necessàries per al desenvolupament reglamentari 
d’aquesta llei.

b) En els termes de la legislació urbanística i d’ordenació del territori, planificar ter-
ritorialment, si escau, els establiments oberts al públic.

c) Autoritzar les activitats d’espectacles i recreatives de caràcter extraordinari pre-
vistes per l’article 41 que no siguin de competència municipal.

d) Autoritzar els establiments de règim d’horari especial previstos per l’article 42 
que no siguin de competència municipal.

e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d’activi-
tats d’espectacles públics i recreatives.

f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les activitats dels espectacles pú-
blics i recreatives.

2. Els municipis tenen atribuïdes les competències següents:
a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aquesta llei i la normativa de desen-

volupament. Les ordenances municipals no poden modificar els règims d’intervenció de 
l’administració regulats per aquesta llei.

b) Adoptar mesures de planificació urbanística que seran vinculants per a la ubi-
cació dels establiments oberts al públic regulats per aquesta llei. Aquestes mesures si 
escau, poden establir previsions i prescripcions per a què els establiments tinguin la 
localització més adequada possible, tenint en compte especialment criteris com l’ade-
quació a l’entorn urbà i les relacions de convivència ciutadana, al medi ambient, a la 
protecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció dels menors, a l’ordre públic i a 
la seguretat de les persones i els béns.

c) Rebre i verificar les comunicacions prèvies previstes per l’article 34.
d) Atorgar les llicències previstes pels articles 39, 40, 41 i 42 que no siguin de com-

petència de la Generalitat.
e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d’activi-

tats d’espectacles públics i recreatives.
f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic i les activitats dels es-

pectacles públics i recreatives, sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, per 
mitjà d’un acord del ple municipal s’hagi acordat d’assumir conjuntament l’exercici 
d’aquestes competències amb la Generalitat de Catalunya.

g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa ad-
ministrativa relatives als establiments oberts al públic i a les activitats d’espectacles 
públics i recreatives que aquesta llei o altres no atribueixen expressament a altres admi-
nistracions públiques.

3. Els ajuntaments poden delegar en la Generalitat l’exercici de les competències 
que els atribueix aquesta llei, o encarregar-li’n la gestió. Aquestes delegacions i aquests 
encàrrecs de gestió s’han de basar en l’acord mutu de les administracions implicades i 
s’han de formalitzar per mitjà d’un conveni, d’acord amb el que estableix la legislació 
administrativa i la de règim local.

Article 23. Competències administratives sancionadores
1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les competències següents:
a) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d’espectacles públics i 

recreatives sotmeses a llur autorització.
b) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d’espectacles públics i 

recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació prèvia.
2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments oberts al públic i les activi-

tats d’espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació 
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prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada pels òrgans competents de 
la Generalitat. En tot cas, la delegació de la competència sancionadora s’ajustarà a les 
previsions que estableixi la normativa de règim local i de conformitat amb els apartats 
següents:

a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la competència sancionadora en 
matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives, establerta al punt b) de l’apart 1 
d’aquest article, si s’escau, mitjançant resolució i amb la signatura del conveni correspo-
nent, poden delegar aquesta competència als alcaldes dels ajuntaments que ho sol·licitin 
i sempre que els municipis tinguin més de 20.000 habitants. El conveni ha d’estar apro-
vat pel Ple municipal.

Aquestes sol·licituds han d’anar acompanyades d’una memòria on s’acrediti que es 
disposa d’una capacitat de gestió tècnica suficient, d’acord amb el procediment i en els 
termes que s’estableixi per reglament.

b) La delegació de la competència sancionadora serà efectiva a partir de l’endemà de 
la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

c) Quan un ajuntament que tingui delegada la competència sancionadora no l’exer-
ceixi, s’excedeixi en el seu exercici, o com a conseqüència de l’exercici es posin en risc 
la seguretat, la salut o la convivència dels ciutadans, l’òrgan delegant pot revocar-la 
específicament per casos en concret o en la seva totalitat, així mateix la podrà avocar 
quan les circumstàncies ho aconsellin, d’acord amb el procediment i els requisits esta-
blerts reglamentàriament.

d) Quan un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora i vulgui renun-
ciar al seu exercici, ho ha de fer per mitjà d’un acord del ple municipal en què s’acordi el 
retorn de l’exercici d’aquesta competència a l’òrgan que la té originàriament atribuïda. 
Aquest acord s’ha de comunicar als òrgans delegants per tal que es resolgui deixar sen-
se efecte la delegació.

e) La revocació o l’avocació de la competència delegada serà efectiva a partir de l’en-
demà de la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

f) Un cop revocada la delegació de la competència sancionadora, aquesta no es po-
drà tornar a sol·licitar de nou, fins que hagin transcorregut dos anys des que la revocació 
sigui efectiva, llevat de causes excepcionals degudament acreditades, mitjançant l’acord 
del Ple municipal.

Capítol 2. Relacions interadministratives

Article 24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives
1. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives és un òrgan 

de l’Administració de la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta i assessora-
ment, per tal de facilitar la participació dels departaments de la Generalitat, de les ad-
ministracions locals, dels col·legis professionals relacionats per raó de la matèria i dels 
ciutadans i dels sectors directament interessats en les matèries objecte d’aquesta llei. La 
seva composició, organització, règim de funcionament i ubicació orgànica s’han d’esta-
blir per reglament.

2. En tot cas, el Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives ha 
de realitzar les funcions següents:

a) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de reglament que ha de 
aprovar la Generalitat en desenvolupament i aplicació d’aquesta llei, i també sobre els 
que els ajuntaments acordin voluntàriament de sotmetre a la seva consideració.

b) Elaborar recomanacions per a millorar l’actuació de l’Administració pública en la 
matèria objecte d’aquesta llei.

c) Impulsar la qualificació de les activitats i els establiments regulats per aquesta 
llei. A tal fi ha de designar una Comissió qualificadora que proposi les mesures de fo-
ment i avaluació de la qualitat que siguin pertinents i l’atorgament de la denominació de 
qualitat Q10.
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Article 25. Relacions de col·laboració i cooperació
1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments han d’exercir les competències 

que els atribueix aquesta llei d’acord amb el principi de lleialtat institucional, en els ter-
mes establerts per la legislació administrativa i la de règim local.

2. Les administracions que exerceixen les competències que els atribueix aquesta 
llei s’han de facilitar recíprocament informació, col·laboració, cooperació i suport, per a 
garantir l’exercici eficaç i eficient de les competències respectives.

3. Amb aquesta finalitat, les administracions interessades poden formalitzar con-
venis o altres acords de col·laboració i cooperació basats en l’acord mutu, així mateix, 
s’utilitzaran les eines informàtiques existents plenament actualitzades.

4. La direcció general competent en les matèries regulades per aquesta llei ha de 
prestar assessorament i suport als municipis, als ens locals supramunicipals i a les dipu-
tacions que ho sol·licitin.

Article 26. Registre d’establiments d’activitats d’espectacles públics i 
recreatives i de persones organitzadores
1. El Departament competent en matèria d’activitats d’espectacles públics i recre-

atives ha de disposar d’informació en relació amb els establiments i amb les persones 
organitzadores d’aquestes activitats. Per això, i mitjançant la finestreta única empresa-
rial, s’han d’establir els mecanismes de coordinació entre les administracions públiques 
catalanes per facilitar que les dades relatives a les llicències, a les autoritzacions i a les 
comunicacions prèvies dels establiments i de les activitats ubicats en el territori, esti-
guin en disposició tant del municipi en el qual s’instal·la l’activitat com del Departament 
competent en la seva regulació. La tipologia d’aquestes dades es determinarà per Regla-
ment, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

2. Les persones inscrites tenen dret a conèixer les dades que les afecten i a promou-
re’n llur modificació per adequar-les a la realitat, si escau.

3. Qualsevol persona interessada pot accedir a aquesta informació, tret de les dades 
que s’han de reservar en aplicació de la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal.

Títol IV. Dels règims d’intervenció

Capítol 1. Disposicions comunes als règims d’intervenció

Article 27. Règim general
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d’espectacles públics i recreatives 

incloses en el Catàleg establert per reglament resten subjectes al règim general de co-
municació prèvia, segons les modalitats establertes per aquesta llei.

2. Els règims de llicència o d’autorització s’apliquen als supòsits previstos especial-
ment per aquesta llei, atesa la presència de raons imperioses d’interès general com ara 
l’ordre públic, la seguretat pública, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l’entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic, 
totes elles prou rellevants per a justificar el manteniment d’un règim d’intervenció previ 
a l’inici de l’activitat.

Article 28. Establiments de titularitat pública i activitats d’espectacles públics 
i recreatives organitzades per l’Administració
Els establiments de titularitat pública i les activitats d’espectacles públics i recrea-

tives organitzades per l’administració han de comptar amb les mesures necessàries per 
garantir la protecció de la seguretat i la salut de les persones, així com els drets dels 
tercers que puguin resultar afectats per la seva realització. L’adopció d’aquestes mesu-
res és responsabilitat de l’administració titular dels establiments o organitzadora de les 
activitats.

Sens perjudici del preceptiu compliment de la normativa vigent aplicable i d’acord 
amb el contingut exposat en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de comuni-
cació prèvia, de llicència i d’autorització previstos per aquesta llei:

a) Els establiments oberts al públic de titularitat pública, sempre que documental-
ment quedi acreditat el compliment de la normativa i el tipus d’activitat o activitats que 
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poden desenvolupar en aquests establiments, d’acord amb el que s’estableixi per regla-
ment.

b) Les activitats d’espectacles públics i recreatives organitzades per l’administració, 
independentment de la titularitat de l’establiment o de l’espai obert al públic on es duen 
a terme, sempre que documentalment quedi acreditat el compliment de la normativa i 
el tipus d’activitat o activitats que es realitzaran, d’acord amb el que s’estableixi per re-
glament.

Article 29. Activitats sotmeses al règim d’intervenció
1. L’obertura d’establiments oberts al públic per a dur-hi a terme activitats d’especta-

cles públics i recreatives, i també l’organització d’aquestes activitats, requereixen la pre-
sentació de les comunicacions prèvies o l’obtenció de les llicències o les autoritzacions 
previstes per aquesta llei. Aquestes comunicacions, llicències o autoritzacions només 
són efectives en les condicions establertes i per a les activitats atorgades.

2. Cada establiment obert al públic ha de tenir una única comunicació, llicència o 
autorització entre les regulades per aquesta llei per desenvolupar llur activitat princi-
pal, que pot donar cobertura a diverses activitats d’espectacles públics o recreatives, 
sempre que siguin compatibles i en els termes que es fixin per reglament.

3. Les activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari són les 
que es poden dur a terme esporàdicament, en els termes d’aquesta llei, en els establi-
ments i espais oberts al públic que disposen de comunicació, llicència o autorització per 
a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També es poden dur a terme espo-
ràdicament en els espais oberts al públic o altres establiments destinats a activitats dife-
rents de les regulades en aquesta llei.

4. Les activitats d’espectacles públics en què de forma principal s’utilitzin animals 
requeriran d’un informe previ vinculant de l’òrgan competent en matèria de protecció 
dels animals. El règim d’intervenció administrativa d’aquestes activitats s’establirà per 
Reglament.

Article 30. Finestreta única empresarial i tramitació electrònica
1. Els empresaris i els professionals poden realitzar els tràmits davant de les admi-

nistracions públiques competents per qualsevol canal de prestació disponible mitjançant 
la finestreta única empresarial o punt de referència de les persones empresàries o profes-
sionals en la seva relació amb l’Administració. De forma que des d’un únic punt puguin 
realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar l’activitat objecte d’aquesta llei.

2. Les Administracions públiques catalanes han d’adoptar les mesures necessà-
ries per tal que els procediments per a l’accés i l’exercici de les activitats regulades per 
aquesta llei puguin iniciar-se, i a ser possible finalitzar-se, de forma multicanal mitjan-
çant la finestreta única empresarial.

3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la fi-
nalitat de facilitar l’accés als tràmits que són competència de les diferents administra-
cions públiques, de forma que tots els ens locals podran se finestreta única.

4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial comprèn la informació, l’as-
sessorament, la tramitació unificada, la resolució o la finalització del tràmit en els casos 
que així ho prevegin les normes aplicables, en tot allò que pot afectar l’empresa en la 
seva relació amb les administracions públiques.

5. Per fer efectiu l’exercici d’aquesta funció i prestar de forma eficient aquests ser-
veis, les administracions públiques catalanes han d’impulsar les infraestructures d’in-
formació i comunicació i els dispositius tecnològics que siguin necessaris.

Article 31. Controls
1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objecte de controls periòdics de fun-

cionament per part dels serveis tècnics de les administracions públiques competents en 
la matèria o per les entitats col·laboradores legalment habilitades per l’Administració, 
amb la periodicitat, el procediment i el contingut determinats per reglament, d’acord 
amb els criteris i les finalitats establerts per aquesta llei.

2. Els establiments oberts al públic poden ser objecte de controls de verificació per 
part dels serveis tècnics de les administracions públiques competents en la matèria o 
per les entitats col·laboradores legalment habilitades per l’Administració, que tenen per 
objecte verificar, per mitjà de certificacions, que aquestes activitats compleixen totes i 
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cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i el reglament que 
la desenvolupi i, específicament, les assenyalades en la autorització, llicència o comu-
nicació prèvia.

3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no siguin considerats de risc impor-
tant, estan sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial. Amb caràc-
ter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’obtenir el control inicial favorable per part dels 
serveis tècnics municipals o per les entitats col·laboradores legalment habilitades per 
l’Administració, els quals han de comprovar que les certificacions i la documentació 
aportada juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i cadascuna de les 
prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable corresponent.

4. Les fires d’atraccions estan sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control 
inicial. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’obtenir el control inicial favora-
ble per part dels serveis tècnics municipals o per les entitats col·laboradores legalment 
habilitades per l’Administració, per tal que verifiquin la seguretat de les zones comunes 
i la global de les fires.

5. L’òrgan competent per a rebre la comunicació prèvia o per a atorgar la llicència 
o l’autorització, pot modificar llurs condicions específiques o afegir-ne de noves, quan 
siguin necessari i de conformitat amb la normativa vigent d’aplicació, si així ha estat 
proposat a les actes de control. Aquestes modificacions no generen dret a indemnització 
per als titulars si les noves condicions tenen per objecte el compliment de l’article 44.2, 
o bé si són necessàries per raó de l’impacte que l’activitat pugui tenir en la seguretat de 
les persones i els béns, la convivència entre els ciutadans i el medi ambient.

6. Les actes de control periòdic de funcionament i les de control inicial s’han d’in-
corporar a la documentació de la comunicació, la llicència o l’autorització.

Article 32. Mesures sense caràcter sancionador
No tenen caràcter sancionador:
a) El tancament d’un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d’una 

activitat d’espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència o 
de l’autorització corresponents, no s’hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no s’ha-
gi contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es restableixi la 
legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l’administració competent per a 
atorgar la llicència o l’autorització o per a rebre la comunicació prèvia i també, de forma 
subsidiària, per l’administració competent en matèria sancionadora.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les comunica-
cions prèvies, d’acord amb l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, d’acord 
amb l’article 50.2.

Article 33. Entitats col·laboradores de l’Administració
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’activitats d’espectacles i 

recreatives pot acreditar i habilitar entitats col·laboradores de l’Administració per a què 
emetin informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control en el marc dels 
procediments previstos per aquesta llei i per reglament, i sempre d’acord amb la norma-
tiva d’aquestes entitats.

2. Aquestes entitats col·laboradores de l’Administració hauran de realitzar els actes 
de control i elaborar els informes i les certificacions exigibles dins dels terminis i amb 
el contingut, el format i el suport que s’hagi determinat per reglament.

3. Les funcions encomanades a les entitats de control d’establiments i espectacles 
poden ser verificades en tot moment per l’òrgan de gestió de les habilitacions. Tanma-
teix, aquestes entitats són responsables per si mateixes de les seves actuacions.

4. Les acreditacions i les habilitacions a què es refereix l’apartat 1 s’han d’atorgar de 
conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament.

Capítol 2. Règim de comunicació prèvia

Article 34. Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents:
a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics cinemato-

gràfics, teatrals i musicals en el benentès que el control preventiu en matèria d’incendis 
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que hi correspongui, s’ha d’haver efectuat en el tràmit d’intervenció en matèria d’obres 
per la construcció reforma o rehabilitació de l’edifici per destinar-hi aquest ús.

b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals 
que no siguin considerats de risc important.

c) Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració que no estiguin consi-
derats de risc important.

d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la veu humana o amb instru-
ments musicals amb altaveus i amplificadors de baixa intensitat, que tenen la conside-
ració d’activitat complementària mentre s’està duent a terme l’activitat principal, en lo-
cals comercials o en d’altres que no tenen la condició d’establiments oberts al públic 
amb comunicació, llicència o autorització regulada per aquesta llei, sempre que l’activi-
tat complementària es desenvolupi en horari diürn autoritzat i no suposi un increment de 
l’ocupació prevista a l’activitat principal.

e) Les modificacions no substancials, i no significatives en matèria d’incendis con-
forme la reglamentació específica en la matèria, dels establiments oberts al públic que 
comptin amb la respectiva llicència municipal o l’autorització de la Generalitat.

f) Tota modificació dels establiments oberts al públic que comptin amb una comu-
nicació prèvia anterior, sempre que no comportin l’aplicació d’un règim de llicència o 
d’autorització.

2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial les carpes, 
envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic no fixos destinats 
a activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es duguin a ter-
me en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al públic que no estiguin 
protegits especialment per la legislació ambiental i que no siguin considerats de risc im-
portant.

3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control inicial les fires 
d’atraccions considerades establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats 
d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari, sempre que es duguin a terme en 
espais oberts al públic.

Article 35. Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l’establiment  
i inici de l’activitat
1. En tots els supòsits previstos per l’article 34.1, l’interessat ha de presentar una co-

municació prèvia, en la qual posa en coneixement de l’ajuntament corresponent les se-
ves dades identificatives i les de l’activitat que pretén iniciar o de l’establiment que pre-
tén obrir, amb les condicions i els requisits generals que estableix aquesta llei, així com 
les que es fixin per reglament.

2. Si és el cas, la comunicació prèvia s’ha de presentar un cop acabades les obres i 
les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanísti-
ca o per la comunicació prèvia d’obres, en els termes que s’estableixin per la normativa 
urbanística.

Si es volen utilitzar per a un ús concret edificacions existents i construïdes sense ús 
específic, cal fer-ho constar expressament en la comunicació prèvia i haver obtingut, 
prèviament, l’informe favorable de compatibilitat urbanística.

3. En tot cas, la comunicació prèvia haurà de ser presentada abans d’iniciar l’activi-
tat o d’obrir l’establiment.

4. Un cop presentada la comunicació, l’exercici de l’activitat o l’obertura de l’esta-
bliment es pot iniciar sota la responsabilitat exclusiva dels titulars, organitzadors o ex-
plotadors.

Article 36. Formalització de la comunicació prèvia dels establiments oberts al 
públic no fixos en estructures desmuntables i itinerants i inici de l’activitat
1. Per formalitzar la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos 

destinats a activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es du-
guin a terme en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals, i 
circs, no considerats de risc important, la persona interessada ha de presentar un escrit, 
en el qual posa en coneixement de l’ajuntament corresponent les seves dades identifica-
tives i les de l’activitat que pretén iniciar o de l’establiment que pretén instal·lar, en els 
termes que es fixin per reglament.
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2. La comunicació ha d’anar acompanyada, en tot cas, com a mínim, de la documen-
tació següent:

a) Les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i a les ins-
tal·lacions un cop muntades en el lloc de l’emplaçament, pel personal tècnic contractat 
pels titulars d’aquestes instal·lacions, en les quals s’ha de fer constar la seva seguretat i 
solidesa.

b) Justificant de la contracció d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de 
les instal·lacions i l’activitat.

c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables en matèria d’incendis i en la normativa de baixa tensió.

d) Certificació de la revisió i manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

3. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’obtenir el control inicial favora-
ble per part dels serveis tècnics municipals o per les entitats col·laboradores legalment 
habilitades per l’Administració, els quals han de comprovar que les certificacions i la 
Documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia compleixen totes i ca-
dascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable 
corresponent.

Article 37. Formalització de la comunicació prèvia de les fires d’atraccions  
i inici de l’activitat
1. Per formalitzar la comunicació prèvia de les fires d’atraccions, la persona interes-

sada ha de presentar un escrit, per mitjà del qual posa en coneixement de l’ajuntament 
corresponent les seves dades identificatives i les de l’activitat que pretén iniciar o de les 
instal·lacions que pretén muntar, en els termes que es fixin per reglament.

2. La comunicació prèvia s’ha de presentar abans que s’hagin muntat les atracci-
ons i abans d’iniciar l’activitat i, al mateix temps, ha de servir de sol·licitud d’autoritza-
ció d’ocupació de l’espai obert al públic on aquestes s’han d’instal·lar, l’escrit ha d’anar 
acompanyat, en tot cas, de la documentació següent:

a) El manual d’instruccions que contingui les dades mínimes de l’activitat, del mun-
tatge i funcionament de l’atracció.

b) El justificant de la contracció d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
de les atraccions.

c) La certificació de la revisió i manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

d) L’acreditació d’haver efectuat la formació sobre la manipulació d’aliments, si 
s’escau.

3. Un cop muntades les atraccions en el lloc autoritzat d’emplaçament, s’han de pre-
sentar, davant l’ajuntament, les certificacions tècniques específiques de solidesa i de 
correcte funcionament de les instal·lacions, emeses pel personal tècnic contractat pels 
interessats.

4. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’obtenir el control inicial favorable 
per part dels serveis tècnics municipals o per les entitats col·laboradores legalment habi-
litades per l’Administració, per tal que, havent estat ja comprovades les certificacions i 
la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia, es verifiqui la segure-
tat de les zones comunes i la global de les fires.

5. L’aforament d’un fira d’atraccions es mesura per la suma total dels aforaments de 
cada instal·lació.

Article 38. Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en la 
comunicació prèvia
1. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 

document que acompanya o consta en una comunicació prèvia comporten, amb l’au-
diència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i im-
pedeixen l’exercici de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen.

2. Per reglament s’establiran els supòsits en què la inexactitud, la falsedat o l’omissió 
és de caràcter essencial, la qual cosa succeirà, en tot cas:

a) Quan l’activitat comunicada no estigui permesa pel planejament urbanístic vigent, 
tant pel que fa a la construcció com als usos admesos.
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b) Quan el projecte i la resta de documentació no s’adeqüen a l’objecte de l’establi-
ment o l’activitat comunicats.

c) Quan s’ometin les certificacions tècniques requerides.
3. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 

l’apartat 1 pot comportar també les mesures següents:
a) La restitució de la situació jurídica al moment anterior a la comunicació.
b) La impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte per un pe-

ríode entre tres mesos i dos anys, segons l’afectació que s’hagi produït dels béns jurídics 
protegits per aquesta llei i la resta de la normativa aplicable.

c) L’inici d’un expedient sancionador i l’adopció de mesures cautelars, si escau.

Capítol 3. Règim de llicència i d’autorització

Secció 1a. Activitats i establiments sotmesos a llicència o autorització

Article 39. Llicència municipal per a establiments oberts al públic fixos
Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els requisits i condicions que 

s’estableixin per reglament, els establiments oberts al públic fixos destinats a:
a) Activitats recreatives musicals ordinàries considerades de risc important.
b) Activitats de restauració considerades de risc important.
c) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos dels establiments inclosos en 

el Catàleg establert per reglament.
d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari, de confor-

mitat amb el que preveu l’article 41.
e) Establiments oberts al públic de règim d’horari especial, de conformitat amb el 

que preveu l’article 42.

Article 40. Llicència municipal per a establiments oberts al públic no fixos, en 
estructures desmuntables i itinerants
Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els requisits i condicions que 

s’estableixin per reglament, els establiments oberts al públic no fixos destinats a acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es duguin a terme en 
estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals i circs, les quals es 
considerin de risc important.

Quan es duguin a terme en espais oberts al públic protegits especialment per la le-
gislació ambiental, sempre estaran sotmesos a llicència municipal.

Article 41. Llicència municipal o autorització de la Generalitat per a activitats 
d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari.
1. En aquells municipis de més de 20.000 habitants, resten sotmeses a llicència mu-

nicipal, d’acord amb els requisits i condicions que s’estableixin per reglament, les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari en els supòsits següents:

a) Que es duguin a terme en establiments oberts al públic amb comunicació presen-
tada o llicència o autorització atorgada per a altres activitats diferents de les que es vo-
len realitzar.

b) Que es duguin a terme en edificis o locals que no tenen la consideració d’establi-
ments oberts al públic, però que compleixin les condicions exigides per a dur-hi a terme 
aquestes activitats.

2. En aquells municipis de menys de 20.000 habitants, resten sotmeses a autoritza-
ció de la Generalitat, les activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extra-
ordinari incloses en els supòsits del punt 1 d’aquest article.

3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, així com les que 
es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars.

4. En el supòsit del punt 3 caldrà que els organitzadors obtinguin la conformitat del 
titular de l’espai obert, en els termes que s’estableixi per reglament.

Article 42. Llicència municipal o autorització de la Generalitat per als 
establiments oberts al públic de règim d’horari especial
1. Són establiments oberts al públic de règim d’horari especial aquells on es realit-

zen activitats recreatives musicals que estan subjectes a un horari especial, que es ca-
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racteritzen pel fet de poder romandre obertes al llarg del dia, tenint en compte les tres 
hores de tancament obligatori de cada 24 hores, per tal de realitzar les tasques de neteja 
i ventilació, d’acord amb les condicions que s’estableixin per reglament.

2. Per reglament o per mitjà dels instruments de planificació de la Generalitat, es 
poden establir altres condicions singulars, com ara criteris de localització, distàncies 
mínimes, serveis de mobilitat o mesures especials de prevenció de la seguretat, de la sa-
lut o de la contaminació acústica, que han de complir els establiments oberts al públic 
de règim d’horari especial, amb la finalitat de minimitzar l’impacte que poden tenir en 
les zones residencials i en les activitats socials i culturals i de prevenir l’ordre públic i la 
seguretat i la salut de les persones afectades.

3. L’obertura dels establiments de règim d’horari especial resta sotmesa a:
a) Llicència municipal, amb l’informe vinculant previ de la Generalitat, per als mu-

nicipis amb una població igual o superior als 50.000 habitants.
b) Autorització de la Generalitat, amb l’informe vinculant previ de l’ajuntament 

afectat, per als municipis amb una població inferior als 50.000 habitants.
4. Reglamentàriament es determinaran els òrgans municipals i de la Generalitat 

competents per emetre els citats informes.

Article 43. Modificacions substancials de les llicències i autoritzacions
1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorització de la Generalitat les modi-

ficacions substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb la respectiva 
llicència municipal o autorització de la Generalitat.

2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per reglament i per la normativa 
tècnica aplicable, s’entén per modificació substancial o significativa qualsevol alteració 
de les característiques o del funcionament de les activitats o establiments regulades per 
aquesta llei que pugui afectar als béns jurídics especialment protegits, com ara l’ordre 
públic, la seguretat de les persones i dels béns, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni his-
tòric artístic.

Secció 2a. Disposicions comunes a les llicències i a les autoritzacions

Article 44. Contingut i condicions tècniques
1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la raó 

social, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d’atorgament, 
el tipus d’establiments oberts al públic, d’activitats d’espectacles públics o recreatives 
autoritzats, l’aforament màxim permès, la resta de dades que s’estableixin per reglament 
i, si escau, les condicions singulars a què resten sotmeses.

2. Només es poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
condicions de seguretat, accessibilitat, qualitat, comoditat, salubritat i higiene adequa-
des per tal de garantir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la convivència 
veïnal i la integritat dels espais públics, segons els requisits previstos per aquesta llei i 
per la resta de normativa aplicable.

3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisionals d’establiments oberts al 
públic, d’activitats d’espectacles públics i recreatives en els casos que l’informe de l’òr-
gan competent per a atorgar la llicència o l’autorització corresponent, tot i que sigui des-
favorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no comporten cap risc 
per a la seguretat de les persones, ni dels béns i no produeixen afectacions mediambien-
tal greus, sorolls i vibracions inclosos, i així s’acrediti a l’expedient. Les llicències o les 
autoritzacions provisionals tenen una vigència màxima de nou mesos. Els reglaments 
de la Generalitat i les ordenances municipals poden sotmetre a fiança l’atorgament de 
llicències o autoritzacions provisionals.

4. Si concorren motius d’interès públic acreditats a l’expedient, i sempre que no exis-
teixi risc per a la seguretat de les persones i els béns, es poden atorgar llicències o au-
toritzacions d’establiments oberts al públic en immobles catalogats o declarats d’interès 
cultural en què tradicionalment s’han desenvolupat activitats recreatives o d’espectacles 
públics, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no compleixin plenament 
les condicions tècniques establertes amb caràcter general.

En aquests casos, cal complir els requisits específics següents:
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a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
patrimoni cultural.

b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l’edifici, la 
qualitat dels establiments, l’accessibilitat, la comoditat i la protecció de les persones i la 
insonorització o altres mesures per evitar molèsties a terceres persones.

Article 45. Informes tècnics i certificacions
1. Durant la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i autoritzacions es po-

den sol·licitar l’emissió d’informes, certificacions, actes de verificació i actes de control, 
amb la finalitat d’acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica de les sol·licituds, dels pro-
jectes i de les construccions i els equipaments.

2. Els informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control pre-
vistos per reglament, a què fa referència l’apartat 1, poden ésser elaborats pels mateixos 
serveis administratius o per entitats col·laboradores de l’Administració legalment habili-
tades pels departaments competents en l’àmbit corresponent en cadascuna de les matè-
ries i, si s’escau, també per persones titulades competents per raó de la matèria.

3. Els informes, les certificacions i els actes de verificació requerits per la normativa 
de prevenció d’incendis han d’ésser emesos pels serveis competents en la matèria o per 
entitats col·laboradores legalment habilitades pel departament competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis.

4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
periòdic de funcionament van a càrrec dels sol·licitants o subjectes sotmesos a control.

Article 46. Termini per a resoldre i silenci administratiu
1. Els terminis per a resoldre han d’ésser establerts per reglament i s’han de fer coin-

cidir, sempre que sigui possible, amb els establerts per les altres normes que afectin als 
mateixos establiments oberts al públic, activitats d’espectacles públics o recreatives.

2. La manca de resolució expressa dins els terminis establerts té l’efecte següent:
a) Estimatoris de la sol·licitud presentada amb caràcter general.
b) Denegatori de la sol·licitud presentada en els casos següents:
b.1 Les llicències.
b.2 Els establiments de règim d’horari especial.
b.3 Les activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari.

Article 47. Concurrència de llicències i autoritzacions
1. En els establiments oberts al públic es poden realitzar diferents activitats d’espec-

tacles públics i recreatives, sempre que aquestes activitats siguin compatibles entre si, 
es compleixin els requisits de cadascuna d’elles i en la comunicació prèvia, llicència o 
autorització de l’activitat principal es doni cobertura legal per al desenvolupament de 
totes elles.

2. Les llicències o autoritzacions que concorrin en un mateix establiment, es poden 
sol·licitar simultàniament i, si és possible, s’han de tramitar conjuntament.

3. Aquells establiments oberts al públic amb llicència o autorització per una activi-
tat d’espectacle públic i recreativa, en els que es vulgui realitzar una activitat ordinària 
concurrent a la que té atorgada, hauran de disposar de la corresponent llicència o auto-
rització.

4. Els procediments de tramitació de concurrència de llicències i autoritzacions s’es-
tabliran reglamentàriament.

Capítol 4. Vigència, transmissió i extinció de les comunicacions prèvies, les 
llicències i les autoritzacions

Article 48. Vigència
1. Les comunicacions prèvies, les llicències i les autoritzacions tenen una vigència 

indefinida, tret que una llei o les mateixes llicències o autoritzacions estableixin expres-
sament el contrari, per causa de llur naturalesa o perquè existeixi una raó imperiosa 
d’interès general.

2. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a garantir que llur establiment mantindrà les condicions establertes per la nor-
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mativa vigent en el moment de la presentació de la comunicació, en el de l’atorgament 
de la llicència o de l’autorització.

3. Els titulars de les comunicacions presentades, de les llicències i de les autoritza-
cions han d’adaptar les instal·lacions i les activitats a les noves condicions quan així ho 
estableixin les disposicions normatives posteriors a la seva presentació o al seu atorga-
ment. En cas de modificació o reforma substancial del local, s’han d’adaptar a les noves 
condicions que estableixin les disposicions normatives vigents del moment en què es re-
alitzi la modificació o reforma substancial.

4. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a informar a l’òrgan competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions de 
les activitats comunicades o autoritzades per llicència o autorització, o a les característi-
ques o al funcionament dels establiments.

5. En el cas de les llicències o autoritzacions les persones titulars estan obligades a 
demanar-ne la revisió quan correspongui en atenció als terminis establerts i a sol·licitar 
l’ampliació o la modificació de les llicències o les autoritzacions si els canvis previstos 
ho justifiquen.

Article 49. Transmissió
1. Els drets i les obligacions derivats de les comunicacions prèvies, així com de les 

llicències i de les autoritzacions són transmissibles, llevat que s’hagin formulat tenint en 
compte les característiques particulars dels subjectes.

2. No es poden transmetre les comunicacions prèvies ni les llicències ni les auto-
ritzacions ni l’explotació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, quan llur 
titular, explotador o organitzador sigui objecte d’un expedient sancionador, d’un pro-
cediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d’exigència de res-
ponsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada, no s’hagi 
aixecat la mesura provisional o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de res-
ponsabilitats o s’hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la comissió de la 
infracció no afecta al propietari de l’establiment o al titular de la llicència o comunica-
ció prèvia. Tampoc es poden transmetre les comunicacions ni les llicències ni les auto-
ritzacions subjectes a un expedient d’extinció d’efectes, de revocació o caducitat fins que 
no hi hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l’autorització.

3. Els canvis de titularitat de la comunicació prèvia, de la llicència, i de l’autorització 
dels establiments oberts al públic d’activitats d’espectacles públics i recreatives només 
requereixen una comunicació a l’òrgan competent que ha rebut la comunicació, ha ator-
gat la llicència o l’autorització, on s’acrediti la subrogació dels adquirents en els drets i 
les obligacions derivats de la comunicació prèvia, de la llicència o de l’autorització.

4. La comunicació a què fa referència l’apartat 3 ha de ser efectuada per la persona 
transmitent o la persona adquirent, en un mateix document signat per ambdues parts, en 
el termini d’un mes des de la formalització del canvi de titulars.

5. En el supòsit que es produeixi un canvi d’organitzador o d’explotador d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives caldrà comunicar-ho en els mateixos termes que els 
establerts a l’apartat 3.

6. En defecte de la comunicació prevista en els apartats anteriors, els antics i els 
nous titulars, explotadors o organitzadors respondran solidàriament de la responsabili-
tat que es pugui derivar dels establiments o de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives.

7. Un cop sigui efectiva la comunicació, en els termes establerts, les responsabilitats 
i les obligacions dels antics titulars, explotadors o organitzadors derivades de les comu-
nicacions, de les llicències o de les autoritzacions són assumides pels nous adquirents.

8. La invalidesa de la comunicació la deixa sense efectes.

Article 50. Extinció
1. Els efectes derivats de les comunicacions prèvies, de les llicències i de les autorit-

zacions s’extingeixen pels motius següents:
a) Perquè l’activitat d’espectacle públic o recreativa s’han dut a terme o perquè s’ha 

complert el termini a què estaven sotmeses, si escau.
b) Per renúncia de llurs titulars.
c) Per caducitat, en els termes establerts per reglament.
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d) Si se’n declara l’extinció.
2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revocació 

de les llicències o de les autoritzacions en els supòsits següents:
a) Si els titulars de les comunicacions prèvies, de les llicències o de les autoritza-

cions incompleixen els requisits o les condicions de les activitats i dels establiments en 
virtut de les quals els van ésser supervisades i atorgades.

b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre la presentació de 
la comunicació prèvia, l’atorgament de la llicència o de l’autorització, o si en sobrevenen 
altres de noves que, en el cas d’haver existit, haurien impedit la presentació o haurien 
comportat la denegació de la llicència o autorització.

c) Si els establiments oberts al públic no s’han adaptat a les noves normes que els 
afectin, dins el termini que s’hagi atorgat reglamentàriament amb aquesta finalitat.

d) Les llicències i les autoritzacions poden ser revocades com a sanció, d’acord amb 
el que estableix l’article 57.d.

3. L’Administració pot declarar la caducitat de les llicències i de les autoritzacions 
en el cas que, al cap d’un any d’haver-les atorgat, l’establiment obert al públic, sense 
causa justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol moment de 
llur vigència, aturi l’activitat durant més de dos anys ininterromputs.

4. La declaració d’extinció, la revocació i la caducitat s’han de tramitar d’ofici, do-
nant audiència als interessats i, si s’acorden, s’ha de fer dins el termini de sis mesos 
d’haver-los notificat l’obertura de l’expedient.

Títol V. Dels règims d’inspecció i sancionador

Capítol 1. Règim d’inspecció

Article 51. Inspeccions
1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors han de permetre i facilitar les ins-

peccions que acordi l’autoritat competent. El personal d’inspecció pot accedir a qual-
sevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada, amb les garanties 
constitucionals de l’entrada domiciliària, i sol·licitar la documentació que sigui per-
tinent, sempre que estigui degudament acreditat.

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya o altres serveis 
d’inspecció, els quals, en l’exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d’agents de l’au-
toritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació administrativa. 
També poden col·laborar en la inspecció les entitats col·laboradores legalment habilita-
des per l’Administració.

3. Un cop finalitzada la inspecció, els agents actuants, han d’estendre una acta, en la 
qual els interessats poden fer constar les observacions que considerin oportunes. Acte 
seguit s’ha de lliurar còpia de l’acta a les persones interessades i s’ha de trametre l’ori-
ginal a l’òrgan administratiu competent en matèria d’espectacles públics i activitats re-
creatives.

4. Si com a resultat de la inspecció es constaten irregularitats, l’òrgan competent, 
després de valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns o en 
la convivència entre els ciutadans, pot optar entre:

a) Requerir la documentació preceptiva per poder desenvolupar l’espectacle públic o 
activitat recreativa, fixar un termini per aportar-la, en el cas de no acreditar-se dins del 
termini establert, obrir un expedient sancionador.

Si la documentació que no s’aporta, dins del termini establert, correspon a la comu-
nicació prèvia, llicència, autorització o la contractació de la preceptiva pòlissa de res-
ponsabilitat civil, i no queda acreditada la seva disposició s’ha d’adoptar la mesura cau-
telar prevista per l’article 32.1.a.

b) Requerir les modificacions o millores necessàries per a reparar les irregularitats, 
fixar un termini per a efectuar-les i obrir un expedient sancionador si no són fetes dins 
el termini establert.

c) Acordar directament l’obertura de l’expedient sancionador corresponent, amb 
l’adopció, si escau, de les mesures provisionals establertes per aquesta llei, sens perjudi-
ci de les mesures prèvies previstes per l’article 70.
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Article 52. Coordinació de les inspeccions
El departament competent en matèria d’establiments d’activitats d’espectacles pú-

blics i recreatives ha d’aprovar els objectius i les prioritats de les inspeccions que han 
d’efectuar els seus serveis d’inspecció i els serveis d’inspecció municipals en tot el ter-
ritori, i ha de promoure l’existència de plans i programes d’inspecció compartits entre 
la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les actuacions respectives 
i d’aplicar criteris i metodologies d’inspecció similars, i a aquests efectes es podrà con-
vocar, com a mínim un cop a l’any, als òrgans de representació per determinar els citats 
plans i programes.

Capítol 2. Règim sancionador

Article 53. Infraccions i sancions
1. Les infraccions en matèria d’establiments d’activitats d’espectacles públics i re-

creatives es classifiquen en faltes molt greus, faltes greus i faltes lleus. Aquestes infrac-
cions han d’ésser objecte de les sancions establertes per aquesta llei.

2. En tot allò que no estableix expressament aquest capítol, s’ha d’aplicar la norma-
tiva de règim jurídic i de procediment administratiu i sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, així com la normativa bàsica vigent.

3. A les infraccions per contaminació acústica o per incompliment dels plans d’au-
toprotecció els és aplicable la normativa específica corresponent.

Article 54. Faltes molt greus
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus:
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d’espectacles públics o recreatives, o 

fer modificacions sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense haver 
presentat o formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en inexactitud, 
falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les acompanyen, 
o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d’accessibilitat, si comporta un 
perill efectiu per a les persones o els béns.

b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives, el consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents 
o substàncies psicotròpiques o la manca de diligència en ordre a impedir-ho, sens per-
judici de les responsabilitats que es puguin derivar. S’entén que tenen aquesta manca de 
diligència si no fan advertiments o, en el cas que els facin i no els atenguin, si no ho co-
muniquen a les autoritats competents o no col·laboren per a evitar que es torni a produir.

c) Excedir l’aforament permès, si comporta un perill efectiu per a la seguretat de les 
persones.

d) No atendre persones que necessiten assistència mèdica immediata, amb relació a 
les prescripcions establertes per la normativa aplicable.

e) No permetre l’accés als agents de l’autoritat en l’exercici de llurs funcions o resis-
tir-se per qualsevol mitjà a l’exercici de llur funció inspectora.

f) No permetre l’accés al personal de les entitats col·laboradores de l’Administració 
en l’exercici de llurs funcions de verificació i control o impedir aquest exercici.

g) Admetre menors, de manera reiterada, com a mínim tres vegades en un període 
de sis mesos, en establiments oberts al públic i en activitats d’espectacles o recreatives 
on els menors tinguin prohibida l’entrada.

h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura provisi-
onal, mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores.

i) Incomplir la prohibició de discriminació per part dels titulars, dels explotadors, 
dels organitzadors i del personal al servei dels establiments i de les activitats, si no 
constitueix una infracció penal.

j) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti 
un perjudici molt greu per la seguretat de les persones o els béns.

Article 55. Faltes greus
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus:
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d’espectacles públics o recreatives, 

o fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense ha-
ver formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en inexactitud, falsedat o 
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omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les acompanyen, o incom-
plir les condicions o les normes de seguretat o d’accessibilitat, si no comporta un perill 
efectiu per a les persones o els béns.

b) Incomplir els requeriments o les resolucions de les autoritats competents en matè-
ria d’establiments oberts al públic i d’activitats d’espectacles públics i recreatives.

c) Dur a terme una activitat d’espectacle públic o recreativa diferent de les comuni-
cades o autoritzades mitjançant llicència o qualsevol altra autorització, o suspendre-les 
sense una causa de força major.

d) Presentar documents o dades que no s’ajustin a la realitat en els procediments re-
latius a les activitats d’espectacles públics i recreatives.

e) No fer els controls de funcionament establerts per aquesta llei.
f) No col·laborar en l’exercici de les funcions d’inspecció, així com dispensar un 

tracte irrespectuós als agents de l’autoritat.
g) Excedir l’aforament permès, si no comporta un perill efectiu per a la seguretat de 

les persones.
h) Modificar, sense una causa justificada, els programes als quals s’ha donat publi-

citat.
i) Fer publicitat enganyosa o que generi confusió, o qualsevol altra modificació, que 

pugui alterar l’ordre públic amb risc per a les persones i els béns.
j) Permetre l’accés a establiments oberts al públic i a activitats d’espectacles públics 

o recreatives de persones que exhibeixin símbols, indumentària o objectes que incitin a 
la violència, al racisme o a la xenofòbia.

k) Incomplir els horaris d’inici o acabament d’una activitat d’espectacle públic o re-
creativa, o bé els horaris d’obertura o tancament dels establiments oberts al públic.

l) Incomplir les normes específiques sobre serveis de vigilància.
m) Incomplir la normativa sobre el personal de control d’accés o sobre els centres de 

formació d’aquest personal.
n) Incomplir la normativa sobre els sistemes de control d’accés o de verificació de 

control d’aforament.
o) Admetre menors en establiments oberts al públic i en activitats d’espectacles pú-

blics o recreatives on tinguin prohibida l’entrada.
p) Incomplir la normativa sobre els contractes d’assegurances de responsabilitat ci-

vil o altres exigibles, si no constitueix una infracció penal.
q) Adoptar comportaments, les persones incloses en els articles 5, 6 i 7 d’aquesta 

llei, que puguin crear situacions de perill o alterar el normal desenvolupament de l’ac-
tivitat, ja sigui envers els espectadors o usuaris, envers el personal al servei dels esta-
bliments o les activitats, envers els titulars o els organitzadors, o envers les forces i els 
cossos de seguretat o els bombers, o qualsevol altre agent inspector, sens perjudici de 
llur responsabilitat penal.

r) Assistir a activitats d’espectacles públics i recreatives amb armes o amb instru-
ments perillosos per a la integritat de les persones o els béns.

s) Incomplir la normativa sobre els dispositius d’assistència sanitària o sobre les con-
dicions d’higiene i salubritat.

t) Exercir el dret d’admissió sense haver-ho comunicat a l’òrgan competent o incom-
plir les condicions d’accés.

u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de conductes incíviques a l’exterior 
dels establiments.

v) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti 
un perjudici greu per la seguretat de les persones o els béns.

Article 56. Faltes lleus
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes lleus:
a) No col·locar els rètols establerts per la normativa vigent.
b) No tenir a disposició dels espectadors, participants o usuaris els fulls de queixa/

reclamació/denúncia preceptius o negar-se a lliurar-los o a facilitar les dades necessà-
ries.

c) Incomplir la normativa sobre venda o revenda d’entrades.
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2. És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits esta-
blerts per aquesta llei o per la normativa reglamentària que la desenvolupa, sempre que 
no estigui tipificat com a falta molt greu o greu.

Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt greus
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, 

amb:
a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de 

faltes molt greus, de fins a 200.000 euros.
b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic afectat, per mitjà del tanca-

ment o el precinte de l’establiment, per a cap activitat d’espectacle públic o recreativa, 
per un període d’entre sis i divuit mesos.

c) La suspensió de l’autorització o la llicència o de l’activitat en el cas de la comuni-
cació prèvia per un període d’entre sis i dotze mesos.

d) La revocació de l’autorització, la llicència o deixar sense efectes la comunicació 
prèvia.

e) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

f) El comís durant un període entre sis i dotze mesos o la destrucció, si escau, dels 
béns relacionats amb l’activitat. En cas d’activitats d’espectacles públics o recreatives 
dutes a terme sense comunicació prèvia, llicència o autorització en què no sigui possible 
aplicar les sancions establertes per les lletres b, c, d i h, el comís pot tenir caràcter inde-
finit, especialment si no s’identifiquen els explotadors o organitzadors o si aquests no es 
fan càrrec de la sanció pecuniària establerta.

g) La publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, en els termes establerts per 
l’article 61.

h) L’avançament de l’hora de tancament per un període d’entre sis i dotze mesos.

Article 58. Sancions per la comissió de faltes greus
Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, amb:
a) Una multa de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de fal-

tes greus, de fins a 20.000 euros.
b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic afectat, mitjançant el tan-

cament o el precinte, per a cap activitat relacionada amb les activitats d’espectacles pú-
blics o recreatives per un període màxim de sis mesos.

c) La suspensió de l’autorització o de la llicència o de l’activitat en el cas de la comu-
nicació prèvia per un període màxim de sis mesos.

d) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
màxim de sis mesos.

e) El comís durant un període màxim de sis mesos. El comís pot tenir caràcter inde-
finit si es donen les mateixes circumstàncies que les establertes per l’article 57.f.

f) La publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, en els termes establerts per 
l’article 61.

g) L’avançament de l’hora de tancament dels establiments durant un període màxim 
de sis mesos.

h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l’habilitació del personal de 
control d’accés.

i) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l’habilitació dels centres de for-
mació del personal de control d’accés.

j) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o exe-
cutants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una multa de 
151 a 500 euros i, en cas de reincidència en la comissió d’infraccions greus, de fins a 
1.000 euros.

Article 59. Sancions per la comissió de faltes lleus
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb:
a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 

lleus, de fins a 2.000 euros.
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b) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o execu-
tants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una multa de 50 
a 150 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes lleus, de fins a 300 euros.

c) Un advertiment.

Article 60. Multes coercitives
1. Les administracions públiques amb competències sancionadores en matèria d’ac-

tivitats d’espectacles públics i recreatives poden imposar multes coercitives, amb el 
previ requeriment d’execució dels actes i de les resolucions de caràcter administratiu, 
destinades al compliment d’allò que determinen aquesta Llei i les altres disposicions re-
latives a l’àmbit de les activitats d’espectacles públics i recreatives.

2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’advertir la persona interessada del 
termini que disposa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas d’incompli-
ment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d’ésser suficient per al 
compliment de l’obligació que es tracti, i la multa no pot excedir els 2.000 euros.

3. L’incompliment del requeriment a què es refereix l’apartat 1, un cop comprovat 
per l’Administració, pot donar lloc a la reiteració de les multes, per períodes de temps 
que siguin suficients per al compliment i que en tot cas no poden ésser inferiors a l’asse-
nyalat en el primer requeriment.

4. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció 
són independents i compatibles.

Article 61. Publicitat de la conducta infractora
1. L’òrgan sancionador pot acordar, per raons d’exemplaritat, fer publicitat de la con-

ducta infractora, especialment en els casos de reincidència en la comissió de faltes molt 
greus o greus, en el supòsit de resolucions sancionadores fermes o, si escau, quan les 
sentències siguin fermes.

2. La publicitat de la conducta infractora, d’acord amb la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, s’ha de fer per mitjà de la publicació, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el butlletí oficial de la província cor-
responent i en els mitjans de comunicació que es considerin adequats, d’un text que ha 
d’indicar la classe d’infracció comesa, la sanció acordada, el nom de la persona o de les 
persones responsables i el nom de l’establiment o de l’activitat d’espectacles públics o 
recreativa.

3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels autors de la infracció correspo-
nent.

Article 62. Graduació de les sancions
1. Per reglament s’han de precisar les conductes que constitueixen cada tipus de falta 

i fixar la mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas.
2. La sanció imposada ha d’ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 

circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan sancionador ha de 
graduar l’aplicació de les sancions establertes per aquesta llei, motivant-ho expressa-
ment d’acord amb un o més d’un dels criteris següents:

a) La gravetat i la transcendència social de la infracció.
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones o els bens.
c) Els perjudicis, qualitatius o quantitatius, que s’hagin ocasionat a les persones o 

als béns.
d) El benefici il·lícit obtingut.
e) La reincidència, en el termini d’un any, en la comissió de faltes tipificades per 

aquesta llei, si així ho estableix una resolució ferma.
f) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció.
g) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada 

amb l’adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l’expedient sancionador.
3. Els criteris establerts per l’apartat 2 no es poden utilitzar per a graduar la sanció 

imposada si s’integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció.
4. Amb la finalitat d’evitar l’enriquiment dels infractors com a conseqüència dels 

fets sancionats i d’acord amb el principi de proporcionalitat, l’òrgan competent per san-
cionar pot incrementar la sanció pecuniària proposada per l’instructor/a de l’expedient, 
en base a la reiteració de la conducta infractora o amb els beneficis il·lícits obtinguts 
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amb la comissió de la infracció. Aquesta mesura s’ha d’adoptar en els casos, establerts 
per reglament, en què no sigui pertinent imposar com a sanció el tancament de l’establi-
ment obert al públic.

5. En els casos de faltes molt greus i de faltes greus, en atenció als danys ocasionats 
i als beneficis obtinguts, a la naturalesa de les infraccions o a les circumstàncies con-
currents, es pot imposar una sanció de les establertes per a les faltes de la gravetat im-
mediatament inferior, sempre que no hi hagi reincidència ni s’hagi afectat la seguretat 
de les persones o dels béns. En els casos de faltes molt greus, la sanció mai no pot ésser 
inferior a 3.000 euros. En els casos de faltes greus, la sanció mai no pot ésser inferior a 
600 euros.

Article 63. Persones responsables
1. Són responsables de les infraccions establertes per aquesta llei les persones físi-

ques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que incorren en les faltes que aquesta ti-
pifica.

2. Així mateix, són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar 
de la comissió d’infraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicència o autoritza-
ció, i els explotadors i els organitzadors de les activitats d’espectacles públics i recreati-
ves, quan aquests últims siguin persones diferents als titulars.

3. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei correspongui a di-
verses persones conjuntament, aquestes responen de forma solidària de les infraccions 
que cometin i de les sancions que se’ls imposin.

4. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són respon-
sables solidàries les persones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direcció 
que hagin comès la infracció o que hi hagin col·laborat activament, que no acreditin ha-
ver fet tot el possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que l’hagin con-
sentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en llur activitat 
com si no.

5. Els responsables, encara que no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles 
on hi ha els establiments oberts al públic als quals s’imposa el tancament, han de res-
pondre, d’acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que puguin patir els 
propietaris i els titulars dels drets sobre els immobles afectats com a conseqüència del 
tancament.

Article 64. Prescripció i caducitat
1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les faltes greus, al cap de dos 

anys, i les faltes lleus, al cap de sis mesos.
2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen 

o des que l’Administració en té coneixement. En el cas d’infraccions derivades d’una 
activitat continuada, la data inicial del còmput és la del finiment de l’activitat o l’últim 
acte amb què la infracció es consuma. El termini queda interromput per la incoació del 
procediment sancionador o per la iniciació del procediment d’execució, i es reprèn si 
aquests procediments han estat paralitzats durant més d’un mes per una causa no impu-
table a la persona infractora.

3. Les faltes consistents en l’incompliment d’una obligació de caràcter permanent o 
continuat no prescriuen.

4. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; 
per la comissió de faltes greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus, al 
cap d’un any.

5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i s’ha d’haver notificat la resolució 
en el termini màxim nou mesos des que es va iniciar, llevat que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes per la legislació administrativa que comporti la interrupció 
del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, 
d’acord amb el que estableix la legislació administrativa.

Article 65. Registre d’infraccions i sancions
1. La Generalitat ha de crear un registre administratiu de sancions i d’infraccions en 

matèria d’espectacles públics i d’activitats recreatives, on s’han d’inscriure totes les in-
fraccions i les sancions imposades per resolució ferma. L’organització d’aquest registre 
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i les condicions d’inscripció s’han d’establir per reglament, sens perjudici del respecte a 
la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

2. La finalitat del registre a què fa referència l’apartat 1 és poder apreciar els casos 
de reincidència i garantir el compliment efectiu de les sancions que es poden imposar a 
l’empara d’aquesta llei, sens perjudici del respecte a la legislació sobre protecció de da-
des de caràcter personal. Poden accedir a aquest registre els òrgans i les autoritats que 
instrueixen els procediments sancionadors i els ens municipals interessats.

3. Les sancions inscrites en el registre han d’ésser cancel·lades, d’ofici o a instància 
dels interessats, en el cas que concorrin les circumstàncies següents:

a) No haver imposat a la mateixa persona una altra sanció per una infracció tipifica-
da per aquesta llei, durant el termini de tres anys per a les faltes molt greus, de dos anys 
per a les faltes greus i d’un any per a les faltes lleus, a comptar des del moment que la 
resolució sancionadora esdevé ferma en via administrativa.

b) Haver-se produït l’anul·lació administrativa o judicial de la sanció imposada.

Capítol 3. Disposicions específiques del procediment sancionador

Article 66. Òrgans sancionadors
1. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat competents per a exercir les potes-

tats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials del 
departament competent en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives.

En supòsits que en una mateixa acta d’inspecció concorrin infraccions tipificades 
com a molt greus, greus i lleus, l’òrgan competent, si escau, per incoar i resoldre el pro-
cediment sancionador que correspongui serà aquell que tingui atribuïda la competència 
per resoldre les infraccions molt greus.

2. L’òrgan municipal competent per a exercir les potestats sancionadores que aques-
ta llei atribueix als ajuntaments és l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar la competència 
d’acord amb el règim establert per la legislació de règim local.

3. Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat s’han d’informar recíproca-
ment de l’obertura i de la resolució dels expedients sancionadors per a evitar-ne la dupli-
citat i per tal d’incorporar les dades al registre a què fa referència l’article 65.

4. No obstant l’establert en els apartats anteriors, els òrgans competents per sancio-
nar les infraccions comeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que te-
nen atribuïda com a pròpia aquesta competència.

Article 67. Obertura del procediment sancionador
1. L’òrgan competent per a sancionar pot acordar l’obertura del procediment sancio-

nador si de les actes esteses per la Policia de Catalunya, pels serveis d’inspecció se’n pot 
derivar raonablement l’existència d’una conducta infractora i a qui és imputable.

2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat per mitjà d’una denúncia prèvia, 
s’ha de comunicar als denunciants si s’ha decidit obrir el procediment sancionador o 
no. El plantejament d’una denúncia no atorga als denunciants, per si mateix, la condició 
d’interessats, als efectes de poder informar-se sobre l’expedient, pronunciar-se sobre la 
tramitació del procediment, sobre llur resolució i sobre els recursos corresponents.

Article 68. Mesures provisionals
1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió de faltes molt 

greus, greus o lleus, l’òrgan competent pot acordar, per mitjà d’una resolució motivada, 
les mesures provisionals pertinents en cada cas per a evitar el manteniment dels efectes 
de la infracció i la comissió de noves infraccions, i també per a assegurar que el proce-
diment es desenvolupi correctament i que la resolució final sigui eficaç.

2. Les mesures provisionals poden consistir en adoptar o, si escau, confirmar qual-
sevol de les mesures provisionals prèvies a l’obertura de l’expedient establertes per l’ar-
ticle 69.

3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o modificades, d’ofici o a ins-
tància de part, durant el procediment sancionador, i s’extingeixen en el moment que se 
n’adopta la resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de sanció. En aquest 
cas, la durada de la mesura provisional computa, si escau, als efectes del compliment de 
la sanció.
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Capítol 4. Mesures provisionals prèvies

Article 69. Mesures provisionals prèvies a l’obertura de l’expedient
Els òrgans competents per sancionar les infraccions tipificades per aquesta llei, en 

exercici de llurs competències, abans d’obrir el procediment sancionador que corres-
pongui, poden adoptar les mesures provisionals prèvies pertinents per impedir o per 
suspendre les activitats d’espectacles públics o recreatives en algun dels supòsits se-
güents:

a) Si hi ha indicis clars que poden ésser constitutius de delicte. En aquest cas, l’òrgan 
que acorda la mesura provisional ho ha de comunicar a l’autoritat judicial dins les qua-
ranta-vuit hores següents.

b) Si en el transcurs de les activitats es produeixen alteracions de l’ordre públic, amb 
perill per a persones i béns, o es pot preveure d’una manera fonamentada que es pro-
duiran.

c) Si s’incompleixen greument les condicions sanitàries, de salubritat i d’higiene o hi 
ha un risc greu o un perill imminent per a la seguretat de les persones o els béns.

d) Si els titulars, explotadors o els organitzadors de les activitats toleren el consum il-
legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o no po-
sen la diligència deguda en ordre a impedir-ho. S’entén per manca de diligència l’acció 
de no efectuar advertiments als consumidors o als traficants o, en el cas que els facin i 
aquests no els atenguin, no comuniquen el consum o el tràfic a les autoritats competents 
o no col·laboren per a evitar que es torni a produir.

e) Si no es tenen les llicències o les autoritzacions o no s’han presentat o formalit-
zat les comunicacions establertes per aquesta llei o si se n’alteren substancialment els 
requisits.

f) Si s’incompleixen d’una manera reiterada els horaris establerts.
g) Si s’incompleix d’una manera reiterada la prohibició d’admetre menors en establi-

ments o en activitats on tinguin prohibida l’entrada.

Article 70. Tipus de mesures provisionals prèvies
Si es dóna algun dels supòsits establerts per l’article 69, es poden adoptar acumulati-

vament o alternativament les mesures següents:
a) La suspensió de la comunicació prèvia, llicència o l’autorització corresponent.
b) La suspensió o la prohibició de l’activitat.
c) El tancament provisional de l’establiment obert al públic per mitjà de precinte.
d) El comís o el precinte dels béns utilitzats per a dur a terme l’activitat.
e) El comís de les entrades i dels diners de la venda i revenda per persones, llocs o 

plataformes tecnològiques no autoritzats.
f) La prestació de fiances.
g) Altres mesures que es considerin necessàries, adequades i proporcionades per a 

cada situació per a la seguretat de les persones i dels establiments o els espais oberts al 
públic.

Article 71. Procediment i resolució
S’ha de regular, per reglament, el procediment, de caràcter sumari, que cal seguir 

per a adoptar les mesures provisionals prèvies establertes per aquesta llei, d’acord amb 
les prescripcions següents:

a) La resolució que adopti les mesures provisionals prèvies ha d’aplicar criteris de 
congruència i de proporcionalitat, i acreditar-ho en la motivació corresponent, que tam-
bé ha de ponderar la concurrència d’urgència, especial gravetat del risc per a la segure-
tat i per a la convivència entre els ciutadans i el caràcter eventualment reiterat de l’in-
compliment.

b) Les mesures provisionals prèvies s’han d’acordar amb resolució motivada, que ha 
d’expressar l’adequació entre la situació plantejada i la mesura o les mesures adoptades. 
En la resolució s’ha d’advertir els interessats que poden consultar l’expedient i formular 
les al·legacions i presentar els documents que considerin pertinents en el marc de l’ex-
pedient sancionador corresponent, que s’ha d’obrir abans que transcorri el termini de 
quinze dies.

c) Les mesures provisionals prèvies han d’ésser confirmades, modificades o revoca-
des en l’acord d’iniciació del procediment sancionador corresponent, que s’ha d’efec-
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tuar en el termini màxim de quinze dies des de l’adopció de les mesures provisionals. 
Aquest acord d’iniciació pot ésser objecte del recurs que sigui procedent.

d) Les mesures provisionals prèvies resten sense efecte si no s’obre l’expedient san-
cionador dins el dit termini, o si l’acord d’iniciació no conté cap pronunciament exprés 
respecte de les mesures esmentades.

e) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efectives mentre subsisteixin les 
raons que en van motivar l’adopció.

f) En el cas que un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora atri-
buïda per l’article 23, l’òrgan de la Generalitat que sigui el titular originari de la com-
petència pot adoptar una mesura provisional prèvia si, donant-se alguna de les cir-
cumstàncies establertes per l’article 69, l’ajuntament que exerceix la competència no 
dóna garanties immediates de l’adopció de la mesura provisional que correspongui. En 
aquests casos, l’òrgan de la Generalitat titular originari de la competència ha de trami-
tar el procediment sancionador subsegüent.

Article 72. Mesures provisionals immediates
1. Els agents de la Policia de Catalunya poden adoptar les mesures provisionals im-

mediates establertes per aquest article, davant d’activitats d’espectacles públics i recre-
atives que comportin un risc immediat d’afectar greument la seguretat de les persones, 
dels béns o la convivència entre els ciutadans. Per a valorar la gravetat i la urgència de 
les circumstàncies que permeten adoptar aquestes mesures, els agents poden disposar 
de suport tècnic especialitzat immediat.

2. Si es donen les circumstàncies establertes per l’apartat 1, els agents de policia po-
den adoptar les mesures provisionals immediates següents:

a) La suspensió immediata de les activitats i el precinte dels establiments, de les ins-
tal·lacions o dels instruments.

b) El desallotjament total o parcial dels establiments i els espais oberts al públic. 
Aquesta mesura, si afecta establiments oberts al públic, o activitats d’espectacles pú-
blics o recreatives en espais oberts autoritzats, comporta la prohibició que el públic hi 
entri fins a l’hora d’obertura del dia o de la sessió següent.

3. Els agents de policia poden adoptar, sense que es donin les circumstàncies de 
l’aparat 1, la mesura de comís dels béns relacionats amb l’activitat o el precinte dels es-
tabliments quan l’activitat es desenvolupa sense disposar de la preceptiva comunicació 
prèvia, llicència o autorització. En els supòsits de venda i revenda d’entrades per perso-
nes, llocs o plataformes tecnològiques no autoritzats, podran ésser objecte de comís les 
entrades, els béns relacionats amb l’activitat, així com els diners objecte de la transacció.

4. Si adopten alguna mesura provisional immediata a què es refereixen els apartats 
anteriors, llevat del supòsit del punt b) de l’apartat 2, els agents de policia ho han de 
comunicar, dins les vint i quatre hores següents, a l’òrgan competent per a adoptar les 
mesures provisionals prèvies pertinents, el qual ha de confirmar-les, modificar-les o re-
vocar-les en el termini de quatre dies, a comptar des del primer dia hàbil següent al de 
la comunicació. L’incompliment d’aquests terminis comporta automàticament l’aixeca-
ment de les mesures provisionals immediates adoptades.

5. Si l’òrgan competent per a sancionar ha ratificat les mesures provisionals imme-
diates de conformitat amb l’apartat anterior, el règim posterior de confirmació, modifi-
cació o revocació es regeix pel que disposa l’article 71.c, llevat que l’acord de ratificació 
es dicti en l’acord d’iniciació del procediment sancionador corresponent.

Disposicions addicionals

Primera. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona la competència per a autoritzar les activi-

tats d’espectacles públics i recreatives en el municipi de Barcelona, d’acord amb l’article 
71 de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que atri-
bueix a l’Ajuntament la competència per a autoritzar la instal·lació o l’obertura de tota 
mena d’establiments oberts al públic i d’activitats en aquesta ciutat.

2. Aquesta llei és d’aplicació al municipi de Barcelona, sens perjudici de les dispo-
sicions establertes per la Llei 22/1998 i la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 de març, per la 
qual es regula el règim especial d’aquest municipi.
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Segona. Activitats d’espectacles públics i recreatives en recintes de locals 
d’entitats associatives d’interès sociocultural
Per tal de donar compliment a les disposicions d’aquesta llei i de la normativa tècni-

ca aplicable, en el cas dels recintes de locals d’entitats associatives d’interès sociocultu-
ral que acullen activitats d’espectacles públics i recreatives, per reglament es determi-
narà el procediment per l’adaptació de les instal·lacions d’aquests recintes, així com dels 
requisits i condicions que hauran de complir.

Les entitats associatives d’interès sociocultural, a partir de l’entrada en vigor del Re-
glament de desenvolupament de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives, disposaran del termini d’un any, per presentar al departament competent en 
matèria de cultura, un programa d’adaptació progressiva dels recintes on es desenvolu-
pen activitats d’espectacles públics i recreatives, amb la previsió dels terminis de com-
pliment de la seva execució, sens perjudici de l’exigència del compliment dels requisits 
mínims que garanteixin la seguretat de les persones i dels béns.

Per acollir-se a aquesta Disposició addicional, caldrà que es compleixin els supòsits 
que es detallen:

a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui a entitats associatives d’inte-
rès sociocultural sense finalitat de lucre.

b) S’acrediti que la programació d’activitats d’espectacles públics i recreatives s’hagi 
desenvolupat, com a mínim, els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposicions transitòries

Primera. Règim transitori dels expedients sancionadors
Els expedients sancionadors oberts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es re-

geixen per la normativa vigent en el moment de l’obertura, llevat dels supòsits en què els 
preceptes d’aquesta llei siguin més favorables per als expedientats.

Segona. Règim transitori de les normes reglamentàries
Fins que aquesta llei no es desenvolupi per mitjà del reglament corresponent, són 

aplicables les normes reglamentaries vigents en el moment que la Llei s’aprovi, sempre 
que no la contravinguin.

Tercera. Règim transitori de les llicències i de les autoritzacions
1. Totes les sol·licituds de llicències i d’autoritzacions presentades abans de l’entra-

da en vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa aplicable en el moment en què 
es van sol·licitar, sens perjudici del compliment de les condicions tècniques que puguin 
afectar la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans.

2. El que disposa l’apartat 1 s’entén sens perjudici de la facultat dels titulars o orga-
nitzadors d’acollir-se als nous règims d’intervenció simplificats, que han de manifestar 
expressament davant de l’Administració competent.

Quarta. Règim transitori de les assumpcions de competències vigents
1. En virtut de l’establert a l’article 23 d’aquesta Llei, aquells municipis amb una 

població superior a 20.000 habitants, que tinguin assumides les competències sancio-
nadores, d’acord amb la legislació aplicable fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, con-
tinuaran tenint-les vigents fins que l’ajuntament sol·liciti, expressament, la delegació 
d’aquesta competència, que s’ha de realitzar en el termini màxim de sis mesos a partir 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha for-
mulat dita sol·licitud l’assumpció de competències resta automàticament sense efecte, 
havent d’aportar l’ajuntament un informe que especifiqui les actuacions realitzades fins 
aquell moment.

Per tal de fer efectiu aquest retorn competencial, l’ajuntament finalitzarà tots aquells 
procediments que estiguin en tràmit i remetrà als òrgans que han recuperat la compe-
tència les actes d’inspecció que s’aixequin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. Aquells municipis amb una població inferior a 20.000 habitants que tinguin assumi-
des les competències sancionadores d’acord amb la legislació aplicable fins a l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, a partir d’aquesta data, deixaran d’exercir dita competència que retor-
narà als òrgans competents en matèria d’espectacles públics i d’activitats recreatives que 
la tenen atribuïda, d’acord amb el procediment establert al paràgraf segon de l’apartat 1.

Fascicle segon
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3. Excepcionalment, en el termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, els municipis esmentats en l’apartat 2) podran sol·licitar la delegació de 
la competència sancionadora, si disposen de policia local i acrediten, mitjançant una 
memòria, que disposen d’una capacitat de gestió tècnica suficient, d’acord amb el proce-
diment i en els termes que s’estableixi per reglament.

Cinquena. Règim transitori per a les proves d’habilitació del personal de 
control d’accés
1. A partir de l’endemà de la publicació de la present Llei, les proves de selecció per 

obtenir l’habilitació professional de controlador d’accés seran realitzades per la direcció 
general competent en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives.

2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final segona 
d’aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l’Annex V del 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat del Decret 112/2010, de 
31 d’agost, en tot allò que no s’oposi a la present Llei.

3. Aquells centres degudament habilitats que hagin iniciat cursos de formació abans 
de la publicació de la present Llei, podran dur a terme les proves corresponents, sempre 
i quan hagin comunicat, prèviament, a la direcció general competent en matèria d’acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives la data d’inici i de finalització del curs, el llistat 
d’alumnes matriculats, amb el nom, cognoms i document d’identitat, i les dates i hores 
dels diferents exercicis que composen la prova de selecció i el test psicotècnic. La man-
ca de la comunicació esmentada anteriorment, comporta que, els alumnes matriculats 
han de superar les proves que convoqui la direcció general competent en matèria d’acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives.

Disposició derogatòria
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei resta derogada la Llei 11/2009, del 6 de 

juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Disposicions finals

Primera
Es modifica l’article 19 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes 

tradicionals amb bous, que queda redactat de la manera següent:
«Article 19. Òrgans sancionadors
Els òrgans de l’Administració de la Generalitat competents per a exercir les potes-

tats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els centrals i els serveis territorials 
del departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

No obstant l’establert en l’apartat anterior, els òrgans competents per sancionar les 
infraccions comeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que tenen atri-
buïda com a pròpia aquesta competència».

Segona. Desenvolupament reglamentari
S’autoritza el Govern i el conseller o consellera del departament competent en matè-

ria d’activitats d’espectacles públics i recreatives per a dictar els reglaments que calguin 
per a desenvolupar i aplicar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor sis mesos després de ser publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, llevat del que s’estableix a la disposició transitòria cin-
quena, en relació amb el contingut de l’article 17, que entrarà en vigor a l’endemà de la 
seva publicació.

Antecedents del Projecte de llei
1. Projecte de llei.
2. Informe previ.
3. Informe jurídic.

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/projectes-llei/index.html
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 14.04.2016).
Finiment del termini: 15.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 14.04.2016).
Finiment del termini: 15.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
202-00018/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 14.04.2016).
Finiment del termini: 15.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea
202-00019/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 16701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Susana Beltrán García, diputada del Grupo Par-

lamentario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 109.b del Reglamento 
del Parlament, presentan la proposición de ley siguiente

Proposición de ley de reforma de la llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea

Memoria justificativa
La acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de Cataluña, objeto de esta 

ley, no pueden desarrollarse plenamente sin la necesaria coordinación y cooperación 
con el Estado. El artículo 149.1.3 de la Constitución Española establece la competencia 
exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales. En este sentido, el respeto 
por la exclusividad de la competencia fue recogido en el artículo 193.1 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña.

Desde prácticamente la entrada en vigor de esta ley, varios de sus preceptos se en-
cuentran suspendidos por el Tribunal Constitucional. Así, entendemos que es de utili-
dad reconsiderar todos aquellos aspectos de la ley que no contribuyen al encaje de la 
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acción exterior y de relaciones con la Unión Europea de Cataluña con la acción exterior 
del Estado y al respeto de la exclusividad de las relaciones internacionales.

Esta desconexión lo que produce, de facto, es la imposibilidad de llevar a cabo una 
acción exterior y de relaciones con la Unión Europea de forma eficiente, eficaz, transpa-
rente y plena que beneficie al conjunto de los ciudadanos de Cataluña.

Asimismo, y a fin de mejorar la comunicación y el diálogo con el Gobierno del Es-
tado, que dirige la Política Exterior de España, es necesario un cambio terminológico, 
eliminar ambigüedades, que promueva, en definitiva, la confianza mutua.

Exposición de motivos
En el ámbito de las relaciones internacionales, tanto en lengua española como en ca-

talán, el término país es sinónimo de Estado, sujeto de derecho internacional, con capa-
cidad para actuar como sujeto político soberano en el exterior y titular de derechos en el 
ordenamiento internacional.

De hecho, estas posibles equiparaciones entre el término país y estado, entendido 
este último como sujeto soberano de derecho internacional, ya se encuentran en la pro-
pia Ley catalana 16/2014 de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea:

En el Preámbulo de la mencionada ley se cita «los cambios constantes en el contex-
to de las relaciones internacionales han hecho de la diplomacia pública un instrumento 
cada vez más reconocido en la acción exterior de los países por su dimensión cultural y 
económica, que debe también ponerse de relieve por la importante tradición que tiene 
en Cataluña»

En el Artículo 26, cuyo título es Relaciones del Gobierno con otros gobiernos. se 
equipara país al concepto de estado, sujeto internacional, en los apartados:

1.c) Promover el desarrollo humano sostenible, el fomento de la paz y de los dere-
chos humanos y la cohesión social en países prioritarios para el Gobierno, en especial 
aquéllos en los que el peso de la emigración hacia Cataluña sea significativo.

1.e) Establecer relaciones institucionales fluidas y constantes con el cuerpo consular 
presente en Cataluña, en especial con las legaciones de países que tengan fuertes inte-
reses y vínculos socio-económicos y culturales con Cataluña, y promover el estableci-
miento de nuevos consulados de otros países, como una forma de potenciar las relacio-
nes bilaterales con territorios que puedan tener interés en Cataluña.

En el Artículo 40.5, cuyo título es Comunidades catalanas del exterior, se establece 
que «el apoyo a las comunidades catalanas del exterior y a los casals o centros catalanes 
establecidos fuera del territorio de Cataluña debe garantizar especialmente que puedan 
llevar a cabo acciones vinculadas al fortalecimiento de las relaciones de intercambio 
con otros pueblos y países del mundo y que puedan ejercer un papel activo en el desa-
rrollo cultural, social y económico de Cataluña».

Sin embargo la Ley catalana 16/2014 de acción exterior y de relaciones con la Unión 
Europea utiliza también el término país para referirse a Cataluña sin que pueda enten-
derse que se está refiriendo a un estado, sujeto de derecho internacional.

Para disipar dudas y a fin de evitar confusiones respecto de la naturaleza político-ju-
rídica de Cataluña en el ámbito de su acción exterior, el Grupo Parlamentario de Ciuda-
danos considera que en la Ley catalana 16/2014 de acción exterior y de relaciones con 
la Unión Europea, el término país no puede figurar para referirse a Cataluña.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente propo-
sición de ley

Proposición de ley de reforma de la llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 1. Objeto de la ley.
1. La presente ley tiene por objeto regular la acción exterior de Cataluña y las rela-

ciones de la Generalidad con la Unión Europea, con la finalidad de alcanzar, bajo la 
dirección, coordinación y orientación del Gobierno:

a) La máxima proyección exterior de Cataluña.
b) El posicionamiento de Cataluña en el exterior como actor internacional activo en 

relación con materias que son competencia de la Generalidad.
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c) El posicionamiento de Cataluña ante la Unión Europea y la participación de la 
Generalidad en las instituciones europeas, de conformidad con la normativa vigente.

2. Con la finalidad que determina el apartado 1, la presente ley:
a) Define el ámbito de aplicación, las líneas generales de actuación, las estructuras 

organizativas y los mecanismos de planificación, participación, gestión y seguimiento 
en lo que concierne a la acción exterior de Cataluña y a las relaciones de la Generali-
dad con la Unión Europea.

b) Define la tipología y la estructura de una red suficiente y eficaz de unidades de re-
presentación de la Generalidad en el exterior.

c) Reconoce la necesidad de promover e impulsar las iniciativas de la sociedad civil 
que contribuyen a generar en el exterior una opinión pública positiva hacia Cataluña y 
potenciar el prestigio e influencia internacionales de la comunidad autónoma.

3. La acción exterior debe tener también en cuenta las externalidades de las políti-
cas internas que tengan impacto en el exterior.

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Acción exterior: el conjunto de actuaciones, actividades e iniciativas que, en co-

herencia con los principios y objetivos de la presente ley, realizan para la proyección ex-
terior de Cataluña, fuera del ámbito de la Unión Europea, el Parlamento, la Presiden-
cia de la Generalidad, el Gobierno y la Administración de la Generalidad, las demás 
instituciones de la Generalidad, los entes locales y el resto de administraciones públicas 
de Cataluña, así como los entes, organismos y entidades dependientes de cualquiera de 
estas administraciones o vinculados a ellas.

La acción exterior comprende todas las actuaciones, actividades e iniciativas de la 
Generalidad derivadas de sus atribuciones competenciales y del ejercicio de las funcio-
nes relacionadas con los ámbitos de la proyección exterior de Cataluña y de las políti-
cas de solidaridad, que incluyen la cooperación y ayuda al desarrollo, el fomento de la 
paz, la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad ambiental en la comuni-
dad internacional.

La acción exterior se hará de acuerdo a los principios, directrices, fines y objetivos 
de la Política Exterior de España tal como prevé la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 
Acción y del Servicio Exterior del Estado.

b) Relaciones de la Generalidad con la Unión Europea: el conjunto de políticas, ac-
tuaciones, actividades e iniciativas de la Generalidad en relación con la Unión Euro-
pea, incluida la participación en las instituciones europeas de conformidad con los tra-
tados constitutivos de la Unión y con el ordenamiento jurídico español.

c) Organización internacional: la entidad funcional creada por sujetos de derecho 
internacional mediante un tratado internacional para alcanzar objetivos determinados 
y dotada de competencias de atribución, de una estructura institucional permanente y 
de personalidad jurídica internacional.

d) Acuerdos de colaboración: los acuerdos sujetos al derecho público que no tienen 
naturaleza ni efectos jurídicos de derecho internacional y sólo imponen obligaciones ju-
rídicas a las partes que los contraen.

e) Delegaciones del Gobierno en el exterior: las unidades de representación institu-
cional del Gobierno en el exterior que tienen como objetivo la proyección internacional 
de la comunidad autónoma.

f) Delegación del Gobierno ante la Unión Europea: la unidad de representación ins-
titucional del Gobierno ante la Unión Europea que tiene como objetivo la proyección 
internacional de la comunidad autónoma.

g) Oficinas sectoriales del Gobierno en el exterior: las unidades de representación 
del Gobierno en el exterior que tienen un ámbito de actuación sectorial, correspondien-
te al de un departamento; estas unidades se adscriben orgánicamente y funcionalmente 
al departamento competente en el ámbito sectorial correspondiente o a uno de los orga-
nismos o entidades que dependen del mismo.
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h) Redes de cooperación territorial: las redes de gobiernos de distintos territorios 
que tienen como finalidad defender intereses comunes ante las instituciones estatales, 
europeas e internacionales.

Artículo 3. Se modifica el artículo 3 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 3. Principios rectores de la acción exterior y de las relaciones con la Unión 

Europea
La acción exterior de Cataluña y las relaciones de la Generalidad con la Unión Eu-

ropea se rigen por los siguientes principios rectores:
a) El compromiso que la vocación plenamente europeísta y mediterránea de Catalu-

ña presida la aplicación de los objetivos de la acción exterior y de las relaciones con la 
Unión Europea.

b) La búsqueda del consenso político en las orientaciones y estrategias generales de 
la acción exterior y de las relaciones con la Unión Europea, para conseguir la continui-
dad y la estabilidad que requiere la acción exterior para el medio y el largo plazo.

c) La garantía de coherencia, coordinación, transversalidad y eficacia en el desa-
rrollo de la acción exterior y de las relaciones con la Unión Europea.

d) La transparencia en la actuación de los poderes públicos.
e) El reconocimiento del derecho de las personas y de los pueblos a la defensa y pro-

moción de la cultura, la lengua y la identidad propias, el impulso de los valores de con-
vivencia multicultural, el reconocimiento de los derechos sociales, educativos y sanita-
rios y el apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

f) La promoción de la paz, la no violencia, la seguridad humana, la solidaridad, la 
cooperación y ayuda al desarrollo, el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria, 
la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y la protección de 
los derechos humanos, desde el respeto a los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto interna-
cional de derechos civiles y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, el Convenio europeo para la salvaguardia de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales y la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea.

g) La no discriminación por razón de género, origen, nacionalidad, raza, edad, 
orientación sexual, identidad de género, discapacidad, religión o convicciones polí-
ticas.

h) El cumplimiento del principio de lealtad institucional y la búsqueda de sinergias 
con el Gobierno del Estado y con las demás administraciones públicas, de acuerdo con 
los principios rectores de las políticas públicas establecidos por el Estatuto.

i) El respeto a la diversidad, la variedad y la riqueza del territorio de Cataluña, el 
reconocimiento del potencial de la capitalidad de Barcelona y la protección del equili-
brio territorial.

j) El respeto al derecho internacional y la garantía de cumplimiento de los derechos 
y obligaciones que se derivan de los tratados y costumbres internacionales, de los prin-
cipios generales del derecho internacional y de las resoluciones de organizaciones in-
ternacionales que afecten a Cataluña.

k) La incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas y en 
la elaboración de proyectos y programas.

Artículo 4. Se modifica el artículo 4 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 4. Finalidades de la acción exterior y de las relaciones con la Unión Europea
La acción exterior de Cataluña y las relaciones de la Generalidad con la Unión Eu-

ropea se rigen por las siguientes finalidades:
a) La promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña, haciendo 

de la internacionalización un eje principal para el desarrollo equilibrado de los distin-
tos territorios.

b) La promoción internacional de la lengua y la cultura catalanas.
c) La promoción de Cataluña como sede de organizaciones internacionales.
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d) El apoyo a las comunidades catalanas del exterior y el establecimiento de relacio-
nes de apoyo con los ciudadanos catalanes en el exterior.

e) La defensa de la paz, los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible.
f) La promoción de la internacionalización económica de Cataluña y el apoyo a las 

empresas catalanas con sede en el exterior.
g) La potenciación de la colaboración con las entidades y colectivos que actúan en 

el ámbito de la acción exterior de Cataluña.

Artículo 5. Se modifica el artículo 7 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 7. Gobierno
1. El Gobierno, a través del departamento competente en materia de acción exterior, 

dirige, ejecuta y coordina la acción exterior de la Generalidad para la proyección exte-
rior de Cataluña en el marco de las directrices generales de la acción de gobierno esta-
blecidas por el presidente de la Generalidad.

2. Corresponden al Gobierno, de acuerdo con el Estatuto, las siguientes funciones:
a) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados internacionales 

concluidos por el Estado, en cuanto afecten a materias que son competencia de la Ge-
neralidad.

b) Formular al Gobierno del Estado las observaciones y propuestas que crea perti-
nentes en relación con las iniciativas y tratados de revisión de los tratados constitutivos 
de la Unión Europea, en relación con los demás iniciativas y propuestas que el Gobier-
no del Estado presente a la Unión Europea y en relación con los actos de conclusión de 
los tratados que afecten a competencias o intereses de la Generalidad.

c) Participar en el nombramiento, a propuesta del departamento competente en esta 
materia, de las personas que deban representar a la Generalidad en las delegaciones 
negociadoras del Estado ante la Unión Europea y en la representación permanente del 
Estado ante la Unión Europea.

d) Instar al Gobierno del Estado a iniciar acciones ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y adoptar los acuerdos pertinentes, de conformidad con la normativa 
europea, para permitir las acciones de la Generalidad ante el Tribunal.

e) Aprobar la conclusión de acuerdos de colaboración del Gobierno o de la Admi-
nistración de la Generalidad con entes públicos de otros estados o con organizaciones 
internacionales, y autorizar, con carácter previo, la conclusión de acuerdos análogos 
por los entes, organismos o entidades públicas dependientes de la Administración de la 
Generalidad o vinculados a la misma.

Artículo 6. Se modifica el artículo 8 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 8. Administración de la Generalidad
1. Corresponden al departamento o departamentos con competencias en materia de 

acción exterior y de relaciones con la Unión Europea las siguientes funciones:
a) Dirigir e impulsar las actuaciones del Gobierno en relación con la Unión Euro-

pea y en el ámbito de la acción exterior.
b) La proyección exterior de Cataluña y de la cooperación y ayuda al desarrollo.
c) Dirigir y coordinar la actuación en estos ámbitos de la Administración de la Ge-

neralidad y de los entes, organismos o entidades dependientes de dicha administración 
o vinculados a la misma.

d) Coordinar la proyección exterior de las políticas sectoriales de los departamentos 
del Gobierno y de los entes, organismos o entidades dependientes de la Administración 
de la Generalidad o vinculados a ella, para garantizar su adecuación y coherencia con 
los objetivos y prioridades fijados por el Plan estratégico de acción exterior y de rela-
ciones con la Unión Europea.

2. A efectos de lo que establece la letra d del apartado 1, los departamentos del Go-
bierno y los entes, organismos o entidades dependientes de la Administración de la Ge-
neralidad o vinculados a ella deben informar al departamento o departamentos com-
petentes en materia de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, según el 
respectivo ámbito competencial, de sus políticas, actuaciones y proyectos con dimen-
sión en el exterior y en el ámbito de la Unión Europea.
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Artículo 7. Se modifica el artículo 12 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 12. Ámbitos de actuación
1. Corresponde a cada uno de los departamentos del Gobierno desplegar la dimen-

sión para la proyección en el exterior y en el ámbito de la Unión Europea de las políti-
cas, actuaciones, actividades e iniciativas que lleven a cabo en el respectivo ámbito sec-
torial, mediante mecanismos que se ajusten a las prioridades que defina el Gobierno.

2. El Gobierno, en el ámbito de la economía:
a) Debe promover la internacionalización económica de Cataluña como motor de 

desarrollo económico, ambiental y socialmente responsable.
b) Debe promover Cataluña como polo de excelencia e innovación en el conocimien-

to, como destino turístico y como eje logístico del Mediterráneo y del sur de Europa.
c) Debe impulsar el potencial internacional y la capacidad innovadora de la econo-

mía catalana.
d) Debe fomentar activamente la captación de nuevas inversiones y de proyectos de 

inversión empresarial de carácter estratégico.
e) Debe garantizar la coherencia de las acciones de promoción de la internacionali-

zación económica de Cataluña con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos, velando siempre por el respeto a los derechos hu-
manos en cualquier acción que se lleve a cabo.

3. El Gobierno, en el ámbito de la lengua y la cultura:
a) Debe fomentar las lenguas y la cultura de Cataluña dentro y fuera de la Unión 

Europea y debe situar el modelo cultural y lingüístico de la comunidad autónoma como 
referente internacional.

b) Debe potenciar el Instituto Ramon Llull como agente de promoción internacional 
de la lengua catalana y de la cultura expresada en catalán, y debe coordinar las accio-
nes del mismo con las de las delegaciones del Gobierno en el exterior y ante la Unión 
Europea y con las de las oficinas sectoriales del Gobierno en el exterior.

Artículo 8. Se modifica el artículo 18 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 18. Participación en la negociación de tratados internacionales
1. De conformidad con el Estatuto, la Generalidad puede solicitar al Gobierno del 

Estado toda la información sobre la negociación de los tratados internacionales que 
tengan como ámbito materias que son competencia de la Generalidad y, en respuesta a 
esa información, la Generalidad puede remitir al Gobierno del Estado las observacio-
nes que considere pertinentes sobre la negociación.

2. La Generalidad puede solicitar al Gobierno del Estado la apertura de negocia-
ciones para la conclusión de tratados internacionales en materias de su competencia y 
le puede dirigir las observaciones que considere pertinentes.

3. La Generalidad puede solicitar al Gobierno del Estado que se integren represen-
tantes de la misma en las delegaciones negociadoras de tratados internacionales que 
tengan como ámbito materias que son competencia de la Generalidad.

Artículo 9. Se modifica el artículo 29 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 29. Naturaleza de la representación de la Generalidad en el exterior
1. A efectos de la presente ley y de la correspondiente normativa de despliegue, la 

representación de la Generalidad en el exterior está integrada por las delegaciones del 
Gobierno en el exterior y ante la Unión Europea y por las oficinas sectoriales del Go-
bierno en el exterior, que actúan con el fin de promover y defender, de forma cohesiona-
da y eficaz, los intereses de Cataluña, en coherencia con el Plan estratégico de acción 
exterior y de relaciones con la Unión Europea, y está integrada también por las perso-
nas que el Gobierno nombre representantes en el exterior como responsables de proyec-
tos o programas de cooperación específicos.

2. Las unidades de representación institucional del Gobierno en el exterior son:
a) La Delegación del Gobierno ante la Unión Europea.
b) Las delegaciones del Gobierno en el exterior.
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c) Las oficinas sectoriales del Gobierno en el exterior, de ámbito competencial secto-
rial correspondiente al de un departamento del Gobierno.

3. El Gobierno puede crear delegaciones en el exterior y oficinas sectoriales en el 
exterior en los países y áreas geográficas que considere prioritarios para la promoción 
de los intereses de Cataluña, atendiendo las necesidades reales de la comunidad autó-
noma y en coherencia con el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la 
Unión Europea.

4. La red de unidades de representación de la Generalidad en el exterior se funda-
menta en los principios de eficiencia y eficacia y de rendición de cuentas.

5. El Gobierno debe establecer mecanismos de coordinación y comunicación entre 
las unidades de representación institucional de la Generalidad en el exterior y la socie-
dad civil catalana con actividad en el exterior.

Artículo 10. Se modifica el artículo 32 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 32. Oficinas sectoriales del Gobierno en el exterior
1. Las oficinas sectoriales del Gobierno en el exterior son las unidades de represen-

tación territorial del Gobierno en el exterior que tienen un ámbito de actuación secto-
rial, correspondiente al de un departamento de la Generalidad, y se adscriben orgánica 
y funcionalmente al departamento competente en el correspondiente ámbito sectorial o 
a uno de los organismos o entidades que dependen del mismo.

2. El Gobierno debe garantizar una red de oficinas sectoriales en el exterior ade-
cuada para la promoción de los intereses de Cataluña, especialmente en los ámbitos  
de la promoción económica, la investigación y la innovación, la captación de inversio-
nes, la promoción turística, la internacionalización de las empresas culturales, la pro-
yección internacional de las lenguas y la cultura catalanas, y la cooperación y ayuda 
al desarrollo.

3. La creación y la supresión de una oficina sectorial en el exterior por parte de un 
departamento requiere la autorización previa del Gobierno, previa evaluación de su 
conveniencia por parte del departamento de adscripción conjuntamente con el departa-
mento competente en materia de acción exterior.

Artículo 11. De modificación de la denominación del Capítulo I del Título IV de 
la llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, que queda 
redactado de la siguiente forma
Título IV. Capitulo I. Acción exterior y sociedad civil

Artículo 12. De supresión del artículo 35 la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea
Se suprime el Artículo 35 la llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 

Europea.

Artículo 12. Se modifica el artículo 36 de la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, que queda redactado de la siguiente forma
Artículo 36. Asociaciones de la sociedad civil que actúan en el ámbito de la acción 

exterior
El Gobierno y la Administración de la Generalidad mantienen con carácter estable 

relaciones de colaboración con las organizaciones sociales que llevan a cabo tareas en 
ámbitos como la cooperación y ayuda al desarrollo, la promoción de la paz, el fomen-
to de los derechos humanos, la cultura, los movimientos migratorios y la sostenibilidad 
ambiental. Esta colaboración se hará de acuerdo a los principios, directrices, fines y 
objetivos de la Política Exterior de España.

Artículo 13. De supresión del artículo 37 la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea
Se suprime el Artículo 37 la llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 

Europea.
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Artículo 14. De supresión del artículo 38 la llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea
Se suprime el Artículo 38 la llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 

Europea.

Artículo 15. De modificación en el Preámbulo de la llei 16/2014, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea, que queda redactada de la 
siguiente forma
La Generalidad, desde siempre, ha avanzado con la voluntad de proyectar Cataluña 

como una comunidad autónoma de prestigio, de excelencia y de calidad. Un motor al 
sur de Europa, con capacidad para interactuar con los demás territorios de Europa y 
del resto del mundo [...]

Artículo 16. De modificación en el Preámbulo de la llei 16/2014, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea, que queda redactada de la 
siguiente forma
De acuerdo con los preceptos del capítulo II del título V del Estatuto de autonomía 

de Cataluña, la Generalidad participa en los asuntos relacionados con la Unión Euro-
pea que afectan a las competencias de Cataluña, a través de la participación en las ins-
tituciones y los organismos europeos y en la formación de las posiciones del Estado [...].

Articulo 17
Los preceptos que eventualmente conllevasen la realización de gastos con cargo a 

los Presupuestos de la Generalitat, producirán efectos a partir de la entrada en vigor 
de la Ley de presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente 
posterior a la entrada en vigor de esta ley.

Disposición adicional
La presente ley entrará en vigor a los veinte días desde su publicación en el Diario 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de març de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16744; 16805; 17083; 17503).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16745; 16806; 17504).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16746; 16808; 17505).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
250-00162/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16809; 17084; 17506).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16747; 16810; 17507).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16748; 16811; 17085; 17508).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents 
maltractats
250-00165/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16749; 16812; 17086; 17509).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16750; 16813; 17087; 17510).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16751; 16814; 17088; 17511).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16752; 16816; 17089).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de 
Mosquits del Baix Llobregat
250-00169/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16753; 16815; 17090; 17512).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de 
Balaguer
250-00170/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16754; 16817; 17091; 17513).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.



BOPC 92
31 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 65 

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00171/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16755; 16818; 17092).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16756; 16819; 17514).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16758; 16820; 17515).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16757; 16821; 17093; 17516).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16759; 16822; 17094; 17517).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16760; 16823; 17095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de 
Llobregat
250-00177/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16761; 16824; 17096).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les 
agressions a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16762; 16825; 17518).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16763; 16826; 17519).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada 
del CAP Sitges
250-00180/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16764; 16827; 17520).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre 
les ràtios d’alumnes
250-00181/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16765; 16828; 17097; 17521).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per 
Premià de Mar
250-00182/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16766; 16829; 17522).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16767; 16830; 17098; 17523).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de 
P3 a la Llagosta
250-00184/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16831; 17099; 17524).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport 
escolar a Piera
250-00185/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16832; 17100; 17525).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.



BOPC 92
31 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 68

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a 
l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16833; 17102; 17526).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola 
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16834; 17101; 17527).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16835; 17103; 17528).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de 
Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16836; 17104; 17529).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent 
a Mataró i Sabadell
250-00190/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments 
amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16837; 17105; 17530).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya
250-00192/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16768; 16838; 17106).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del 
Vallès
250-00193/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16769; 16839; 17107).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de 
l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16770; 16841; 17108).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16771; 16840; 17109; 17531).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00197/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16772; 16842; 17110).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16773; 16843; 17111; 17532).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00199/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16774; 16844; 17112).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16775; 16845; 17113).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
250-00201/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 16846; 17114; 17533).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de 
l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16776; 16847; 17115).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la 
Propietat Forestal
250-00203/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16777; 16848; 17116).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i 
de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de 
Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16778; 16849; 17117).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre i el pagament de vedes
250-00205/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16779; 16850; 17118).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes 
de Mollet del Vallès
250-00206/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 16780; 16851; 17534).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a 
dones amb parella femenina o sense parella
250-00208/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre les retallades del 48% dels ajuts del 2014 a 
les zones de muntanya i desfavorides
250-00210/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució 
penal
250-00213/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega
250-00215/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet 
del Vallès
250-00216/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de 
deslocalització d’empreses
250-00217/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00218/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans 
a Hondures
250-00219/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 
entre el Pont d’Armentera i Querol
250-00220/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de 
rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
250-00221/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de 
Catalunya
250-00222/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de 
Catalunya
250-00223/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta 
Cáceres
250-00224/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb 
relació als refugiats
250-00227/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a 
Igualada
250-00228/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l’empresa 
Delphi a Sant Cugat del Vallès
250-00229/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de 
Tremp
250-00231/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.



BOPC 92
31 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 79 

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00236/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament 
privat amb relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou 
sistema educatiu
250-00241/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals
250-00242/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració 
de justícia de Catalunya
250-00244/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima 
d’inserció
250-00245/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades 
Populars de Barcelona
250-00246/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la societat portuària TCBUEN i el respecte als 
drets humans a Buenaventura (Colòmbia)
250-00247/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del 
deute amb els ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet 
del Vallès
250-00250/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de 
vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a 
les Terres de l’Ebre
250-00254/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal 
d’Empordà
250-00257/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de 
Montgrí
250-00259/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.



BOPC 92
31 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 86

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador 
Dalí a Figueres
250-00260/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres
250-00261/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de 
Figueres
250-00262/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla 
d’espais d’interès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.04.2016 al 11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2016.

Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri 
de la Trinitat Vella, de Barcelona
250-00266/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 16542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Ter-

rades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el reallotjament de part del veïnat del barri de Trinitat Vella de Barcelona, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:

Exposició de motius
Cal iniciar el més aviat possible el trasllat dels veïns i veïnes dels antics pisos del 

Patronat Municipal d’Habitatge, a l’entorn del centre penitenciari del barri de la Trinitat 
Vella, Barcelona, degut al mal estat en què es troben les finques i les condicions en les 
que hi viuen els seus ocupants.

A la vegada, com coincideixen en assenyalar representants dels veïns i veïnes, però 
també urbanistes i experts, existeix la necessitat urgent d’iniciar la transformació de la 
part Nord de la Trinitat.

Hem de tenir present, a més, que actualment no hi ha una data coneguda per al tan-
cament i trasllat definitiu de la presó de la Trinitat.

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 27 de Febrer del 2015 va apro-
var realitzar la relació de béns i drets afectats corresponents a les actuacions aïllades 
d’expropiació.
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Es fa necessari agilitar al màxim la cessió del sòl necessari per tal de procedir a les 
actuacions urbanístiques que permetin el reallotjament dels veïns i veïnes dels antics pi-
sos del Patronat Municipal d’Habitatge, i la reordenació urbanística de la part Nord del 
barri de la Trinitat Vella de Barcelona. El sòl necessari per al reallotjament dels veïns i 
veïnes es troba ja lliure, i va ser provisionalment arranjat per l’Ajuntament de Barcelona 
com a pistes esportives i aparcament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a agilitar al màxim la 

cessió de sòl a l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit de l’entorn del centre penitenciari 
situat al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, a fi de facilitar que el reallotjament dels 
veïns i veïnes dels antics pisos del Patronat Municipal d’Habitatge a la zona nord de la 
Trinitat Vella es faci al més aviat possible.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terra-
des Santacreu, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 16719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les necessitats educatives de la ciutat de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:

Exposició de motius
El Ple de l’Ajuntament de Lleida en sessió de data 24 de juliol de 2009 va adoptar 

l’acord d’aprovació de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya d’un terreny muni-
cipal situat al barri de cappont per a destinar-lo a la construcció d’un institut d’educació 
secundaria

Cappont, es una barri de Lleida que reivindica aquest equipament educatiu des de 
l’any 2003. El barri compta amb 3 escoles publiques d’infantil i primària, amb 4 lí-
nies per curs, i en els darrers anys, s’han anat ampliant en alguna escola un grup mes 
de P3 per atendre a les necessitats d’escolarització del barri

Cappont, es l’únic barri de Lleida que no compta amb oferta educativa de secunda-
ria. Es un barri de gairebé 13.500 habitants i les dades de padró no indiquen una dava-
llada de la població.

La ciutat de Lleida, ha d’afrontar a nivell d’escolarització, l’increment de natalitat 
produïda els últims anys, que al seu dia va comportar la creació i construcció de 6 noves 
escoles publiques a la ciutat de Lleida .

Ciutat Jardí creada al setembre de 2006 (2 línies)
Països Catalans creada al setembre de 2006 (2 línies)
Francesco Tonucci creada al setembre de 2006 (1 línia)
Parc de l’Aigua creada al setembre de 2004 (2 línies)
La Mitjana creada al setembre de 2008 (2 línies)
Pinyana creada al setembre de 2009 (2 línies a l’inici actualment amb una línia).
D’altra banda la ciutat de Lleida, solament ha comptat amb la construcció de dos 

Institut de secundaria obligatòria en els últims anys, l’Institut la Mitjana creat l’any 
2010 amb dues línies, i que al 2011 –l’any següent a la seva creació– absorbeix a l’alum-
nat i a professorat de l’Institut de l’Escola del Treball, que tanca la seva oferta educativa 
de Ensenyament secundari obligatori per desdoblament dels seus estudis, essent actual-
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ment l’Institut Escola del Treball un Institut de Formació Professional. I l’Institut del 
Castell dels Templers creat al setembre del 2012 amb una línia i ubicat al complex de 
l’escola Magí i Morera.

La posada en marxa de les noves escoles a la ciutat de Lleida que ara ja arriben als 
primers cursos de la secundaria obligatòria, i el no increment de centres educatius pú-
blics d’ensenyament secundari obligatori, fa que l’escolarització de l’alumnat a la se-
cundaria no pugui donar resposta a criteris de proximitat i de continuïtat de projecte 
educatiu entre la primària i la secundaria, atès que la adscripció que ho determina no 
garanteix aquest criteri.

D’altra banda els Instituts de la ciutat per tal d’encabir les necessitats d’escolaritza-
ció, han passat a ampliar línies; 5 grups de primer d’ESO un d’ells el curs 14/15 i els 
quatre restants el curs 15/16.

Una altra dada rellevant es que des del curs 13/14 fins al curs 19/20 s’hauran incor-
porat a la secundaria 10 grups més d’alumnat de 6è a la secundaria. I que suposarà dei-
xar els actuals instituts amb un nombre d’alumnat molt elevat, i amb uns espais, que si 
bé es poden encabir aquests nous grups, tendeixen a la saturació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern a:
1. Vetllar de manera efectiva per a l’escolarització dels infants i joves de Lleida, i en 

especial a la secundaria obligatòria, oferint a les famílies i a l’alumnat i d’acord amb els 
increments que la població escolar en aquesta etapa, els equipaments educatius neces-
saris per atendre aquesta etapa educativa, amb qualitat, equitat i igualtat d’oportunitats.

2. Construir l’Institut de Cappont al barri de cappont de la ciutat de Lleida, per do-
nar resposta a l’escolarització en secundari en aquest barri, i alhora per equilibrar la 
distribució dels equipaments educatius a la ciutat.

Palau del Parlament, 18 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, dipu-
tats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la 
Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a 
centres privats
250-00268/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 16733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per garantir els recursos a 
l’Hospital Parc Taulí per a absorbir l’activitat que deixi de derivar-se a privats amb ànim 
de lucre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:

Exposició de motius
La salut, com a dret fonamental, exigeix una atenció prioritària de les administra-

cions perquè pugui prestar-se amb equitat i quantitat suficients. Al sector sanitari del 
Vallès Occidental Est, els ajuntaments i moviments veïnals i socials, així com el per-
sonal sanitari, fa temps que es mobilitzen per denunciar el dèficit existent al respecte.

El Departament de Salut de la Generalitat va presentar, amb l’objectiu de pal·liar tan 
greu situació, el Pla de Xoc 2005-2006 i posteriorment el Pla Sanitari del Vallès Occi-
dental, però algunes de les previsions i compromisos inclosos en aquells plans no s’han 
complert, ben al contrari, la situació ha empitjorat significativament, amb retallades 
tant a la primària, com en l’àmbit sociosanitari i a l’hospitalari els darrers anys.
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Al principal hospital de referència d’aquesta zona, el Consorci Sanitari del Parc Tau-
lí, s’han tancat quiròfans i llits i s’ha reduït personal i condicions laborals dels seus tre-
balladors i treballadores - que encara no han cobrat la totalitat de les pagues extres dels 
anys 2012, 2013 i 2014 - mentre es derivaven milers d’intervencions a Clínica Vallès i 
l’Hospital General de Catalunya (tots dos del Grup Quirón Salut).

El passat mes de febrer, el Servei Català de la Salut (CatSalut) va aprovar l’expulsió 
de la Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya de la xarxa sanitària pública 
catalana (el Siscat). Això comportarà aturar les derivacions fetes els darrers anys cap a 
aquests centres privats amb ànim de lucre i, per tant, tornar a absorbir aquesta activitat 
des dels centres públics de referència. En el cas de l’Hospital Parc Taulí es calcula que 
això comportarà assumir unes 2.600 intervencions quirúrgiques i un miler d’hospitalit-
zacions més a l’any.

Per garantir un servei de qualitat i evitar un augment de les llistes d’espera, és evi-
dent que caldrà dotar a l’Hospital Taulí dels recursos necessaris per poder absorbir 
aquest augment d’intervencions i hospitalitzacions

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Sumar al pressupost del Parc Taulí com a mínim la partida equivalent al cost de 

les derivacions que es feien –i es deixaran de fer– a Hospital General i a Clínica Vallès 
de població de referència de l’hospital de Sabadell. Aquest increment pressupostari per 
al Parc Taulí ha de permetre condicionar habitacions tancades actualment, ampliar ho-
raris del personal, fer noves contractacions, i incrementar els horaris dels quiròfans per 
a poder absorbir aquesta activitat extra en condicions.

2) Preveure en els nous pressupostos una partida addicional per a inversions al Con-
sorci Sanitari del Parc Taulí que permeti condicionar instal·lacions i reobrir llits de 
planta i quiròfans tancats els darrers anys.

3) Preveure en els nous pressupostos partida per a abonar la part pendent de les pa-
gues extres (2012, 2013, 2014) als treballadors i treballadores del Parc Taulí.

Palau del Parlament, 21 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Les pistoles elèctriques com a 
dotació policial a Catalunya: elements per al debat»
360-00006/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari del Registre General del Parlament i pròrroga automàtica de 
terminis
240-00002/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29  de març de 2016, atesa la proposta 

del secretari general sobre l’aplicació de la proposta de reforma horària al Registre Ge-
neral del Parlament de Catalunya, ha revisat l’acord del dia 27 d’octubre de 2015, en el 
sentit de fixar que l’horari del Registre General del Parlament i les pròrrogues dels ter-
minis establerts per a presentar documents siguin els següents: 

1. Horari del Registre: 
a) Matins, de dilluns a divendres, de les 9 h a les 14 h, tot l’any.
b) Tardes, durant els períodes de sessions (llevat del Dijous Sant, el 23 d’abril i el 24 

i el 31 de desembre), de dilluns a dijous, de les 15 h a les 18 h, i els divendres de les 15 h 
a les 17 h.

c) El Registre General del Parlament també és obert mentre el Parlament està reunit 
en sessió plenària o està reunida la Mesa o la Junta de Portaveus.

2. Pròrroga dels terminis: 
Els terminis per a presentar documents al Registre General del Parlament a què es 

refereix l’article 103 del Reglament fixats en dies es prorroguen automàticament fins a 
les dotze del migdia del dia hàbil següent.

Palau del Parlament, 29 de març de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Criteri sobre el termini de presentació de mocions i d’esmenes a mocions
395-00012/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2016, atesa la pro-

posta del secretari general sobre els terminis de presentació de les mocions i de les es-
menes a mocions, ha acordat: 

1. De conformitat amb el que estableix l’article 103 del Reglament i amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar els terminis de presentació de les mocions, allargar el termini de pre-
sentació de les mocions fins a les dotze del migdia del dilluns de la setmana anterior a la 
setmana en què s’hagin de tramitar.

2. Fixar com a termini màxim per a presentar esmenes a mocions l’hora de tanca-
ment del Registre General del Parlament del dia hàbil immediatament anterior a la ses-
sió en què s’hagin de substanciar, sense que els sigui aplicable la pròrroga automàtica 
establerta amb caràcter general.

Palau del Parlament, 29 de març de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16915 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Palau del Parlament, 23 de març de 2016
La diputada, María Francisca Valle Fuentes; vist i plau, Carlos Carrizosa Torres, porta-
veu GP C’s

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 16734 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica 
que la representant del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a l’Intergrup del 
Poble Gitano és la diputada Gemma Lienas Massot.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XI, sobre el sistema educatiu
390-00005/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016

Control del compliment de la Moció 6/XI, sobre les noves mesures per a 
garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius
390-00006/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016
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Control del compliment de la Moció 7/XI, sobre les concessions de l’aigua
390-00007/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016

Control del compliment de la Moció 8/XI, sobre les prerrogatives d’alguns 
polítics
390-00008/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016

Control del compliment de la Moció 9/XI, sobre la memòria històrica i 
sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic
390-00009/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016

Control del compliment de la Moció 10/XI, sobre el dret al treball digne i la 
generació d’ocupació
390-00010/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016

Control del compliment de la Moció 11/XI, sobre l’ocupació
390-00011/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016

Control del compliment de la Moció 12/XI, sobre la resolució del conflicte 
laboral a Transports Metropolitans de Barcelona i sobre el bon govern i la 
transparència en aquesta empresa i en el conjunt d’empreses públiques
390-00012/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016
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Control del compliment de la Moció13/XI, sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
390-00013/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya sobre possibles incompliments del deure d’abstenció 
d’un exdirector de Televisió de Catalunya
354-00051/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Ha-
bitatge, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora 
de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00047/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora 
del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i 
vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca Urbana i d’Habitatge, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00048/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00049/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00050/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00051/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00052/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00053/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00054/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets 
Econòmics i Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00055/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00056/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00057/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00058/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel 
Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00059/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00060/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00061/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Marcos Vilar Cuesta, president de la 
Secció de Dret Administratiu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00108/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Joan Ràfols Esteve, president de la 
Comissió d’Economistes en Economia Territorial i Urbana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00109/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Proposta de compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00110/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Xavier Amor i Martín, president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00111/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00112/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Pau Llonch, portaveu de la Plataforma pel 
Dret a un Habitatge Digne, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00113/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’Antoni Sorolla Edo, president d’AVS 
Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00114/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Proposta de compareixença de Josep Donés, secretari general de la 
Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00115/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença del president de l’Associació de Promotors 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00116/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00122/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00123/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel 
Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00124/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Proposta de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
352-00125/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
352-00131/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Guillem Fernández, en representació de 
Coop57, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00132/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Josep Castanyer, en representació de 
l’Associació Prohabitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
352-00133/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Proposta de compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels 
Fundació, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
352-00134/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.



BOPC 92
31 de març de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 101 

Proposta de compareixença de Joan Uriber, en representació de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
352-00135/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
perquè informi sobre els possibles incompliments del deure d’abstenció 
d’un exdirector de Televisió de Catalunya
356-00060/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Urbanisme davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè 
informi sobre les mesures previstes en l’àmbit de l’habitatge
356-00064/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català del Sòl davant 
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè 
informi sobre les mesures previstes en l’àmbit de l’habitatge
356-00065/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre 
les mesures previstes en l’àmbit de l’habitatge
356-00066/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes en l’àmbit de 
l’habitatge
356-00067/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes en l’àmbit de 
l’habitatge
356-00068/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, en la sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui l’informe 
sobre el compliment de la programació de Televisió de Catalunya i el 
Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio en la temporada 2015-2015 i la 
programació dels mitjans de la Corporació per a la temporada 2015-2016
356-00081/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 16005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, 29.03.2016.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00013/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 17068 / Coneixement: 29.03.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del 24 al 
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29 de març de 2016, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 18 de març de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 235/2016, de 18 de març, d’encàrrec de despatx de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al vicepresident del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda del 24 al 29 de març de 2016, és 
publicat al DOGC 7086, del 24 de març de 2016.

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de les activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau 
corresponent al 2015
334-00019/11

PRESENTACIÓ: RAFAEL GRASA I HERNÁNDEZ, PRESIDENT DE L’INSTITUT CATALÀ 

INTERNACIONAL PER LA PAU

Reg. 16586 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 

Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em complau posar-me en contacte amb vostè, com a president de l’Institut Català 

Internacional per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment compareixença al Parla-
ment de Catalunya per presentar la memòria anual d’activitats 2015, tal i com estableix 
la Llei de creació de l’ICIP. Concretament, al seu article 15, es diu que «La Junta de 
Govern ha d’elaborar un informe anual de les activitats de l’Institut Català Internacio-
nal per la Pau, que contingui les propostes i les observacions que consideri rellevants. 
Aquest informe ha d’ésser publicat, lliurat al Govern i presentat al Parlament i al Con-
sell Català de Foment de la Pau».

Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria presentar davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència les activitats re-
alitzades al 2015 i els projectes futurs.

Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva demanda de poder presentar 
l’Informe de l’any 2015, en nom de la Junta de Govern.

Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves notícies.
Aprofito l’avinentesa per saludar-la ben cordialment,

Barcelona, 16 de març de 2016
Rafael Grasa i Hernández, president

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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