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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parla-
mentaris 122
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades per tots els grups 
parlamentaris 126
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diques
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Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i Acord de reducció dels terminis 136
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Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas 
pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
Tramesa a la Comissió 139
Termini de presentació d’esmenes 139

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les 
convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
Tramesa a la Comissió 139
Termini de presentació d’esmenes 139

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i ho·
mes en el món laboral
250-00671/11
Tramesa a la Comissió 139
Termini de presentació d’esmenes 139
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Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre 
dones i homes en el sector públic
250-00672/11
Tramesa a la Comissió 140
Termini de presentació d’esmenes 140

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11
Tramesa a la Comissió 140
Termini de presentació d’esmenes 140

Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència sanitària
250-00674/11
Tramesa a la Comissió 140
Termini de presentació d’esmenes 140

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac vint·i·quatre 
hores al dia
250-00675/11
Tramesa a la Comissió 141
Termini de presentació d’esmenes 141

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
250-00676/11
Tramesa a la Comissió 141
Termini de presentació d’esmenes 141

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11
Tramesa a la Comissió 141
Termini de presentació d’esmenes 141

Proposta de resolució de suport als drets civils i polítics de la població kurda de 
Turquia en l’àmbit municipal
250-00678/11
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i Acord de reducció dels terminis 142
Tramesa a la Comissió 142
Termini de presentació d’esmenes 142

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis ulcerosa
250-00679/11
Tramesa a la Comissió 142
Termini de presentació d’esmenes 142

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma 
de Gramenet
250-00680/11
Tramesa a la Comissió 142
Termini de presentació d’esmenes 142

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el tecnoestrès
250-00681/11
Tramesa a la Comissió 143
Termini de presentació d’esmenes 143

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu 
del canal Segarra·Garrigues
250-00682/11
Tramesa a la Comissió 143
Termini de presentació d’esmenes 143

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada
250-00683/11
Tramesa a la Comissió 143
Termini de presentació d’esmenes 143

Proposta de resolució sobre la defensa dels càrrecs electes a Turquia
250-00684/11
Tramesa a la Comissió 144
Termini de presentació d’esmenes 144

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala
250-00685/11
Tramesa a la Comissió 144
Termini de presentació d’esmenes 144
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Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen de la mel
250-00686/11
Tramesa a la Comissió 144
Termini de presentació d’esmenes 144

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11
Tramesa a la Comissió 145
Termini de presentació d’esmenes 145

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac
250-00688/11
Tramesa a la Comissió 145
Termini de presentació d’esmenes 145

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria 
intestinal
250-00689/11
Tramesa a la Comissió 145
Termini de presentació d’esmenes 145

Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la democratització de la te·
levisió pública
250-00690/11
Tramesa a la Comissió 146
Termini de presentació d’esmenes 146

Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les persones transgènere
250-00691/11
Tramesa a la Comissió 146
Termini de presentació d’esmenes 146

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el material 
dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11
Tramesa a la Comissió 146
Termini de presentació d’esmenes 146

Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11
Tramesa a la Comissió 147
Termini de presentació d’esmenes 147

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11
Tramesa a la Comissió 147
Termini de presentació d’esmenes 147

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11
Tramesa a la Comissió 147
Termini de presentació d’esmenes 147

Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11
Tramesa a la Comissió 148
Termini de presentació d’esmenes 148

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11
Tramesa a la Comissió 148
Termini de presentació d’esmenes 148

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11
Tramesa a la Comissió 148
Termini de presentació d’esmenes 148

Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes i sancions de 
trànsit
250-00699/11
Tramesa a la Comissió 149
Termini de presentació d’esmenes 149
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11
Tramesa a la Comissió 149
Termini de presentació d’esmenes 149

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres centralitzada per 
als centres sanitaris integrats a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Ins·
titut Català de la Salut
250-00701/11
Tramesa a la Comissió 149
Termini de presentació d’esmenes 149

Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de transmissió sexual 
entre els joves
250-00702/11
Tramesa a la Comissió 150
Termini de presentació d’esmenes 150

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques
250-00703/11
Tramesa a la Comissió 150
Termini de presentació d’esmenes 150

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures pediàtriques 
pal·liatives
250-00704/11
Presentació: GP C’s 150

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la construcció 
de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11
Presentació: GP C’s 151

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia
250-00706/11
Presentació: GP SOC 152

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes sords
250-00707/11
Presentació: GP C’s 153

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre els anys 1936 
i 1990
250-00708/11
Presentació: GP JS 154

Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del 
Maresme
250-00709/11
Presentació: GP SOC 156

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11
Presentació: GP CSP 157

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar l’homofòbia en 
l’esport
250-00711/11
Presentació: GP C’s 159

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista en el debat i 
la discussió del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11
Presentació: GP C’s 160

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall dels informes d’execució 
del pressupost de la Generalitat
250-00713/11
Presentació: GP C’s 161
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Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució del pressupost 
de la Generalitat
250-00714/11
Presentació: GP C’s 162

Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb origen en la 
repressió de la dictadura franquista
250-00715/11
Presentació: GP SOC 163

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència mas·
clista en l’àmbit judicial
250-00716/11
Presentació: GP JS 164

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin analitzar la situació 
social d’infants i joves
250-00717/11
Presentació: GP CSP 165

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11
Presentació: GP CSP 166

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn 
d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11
Presentació: GP C’s 168

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00720/11
Presentació: GP C’s 169

Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00721/11
Presentació: GP C’s 170

Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00722/11
Presentació: GP C’s 171

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00723/11
Presentació: GP C’s 172

Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00724/11
Presentació: GP C’s 173

Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00725/11
Presentació: GP C’s 174

Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00726/11
Presentació: GP C’s 175

Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00727/11
Presentació: GP C’s 176

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00728/11
Presentació: GP C’s 177

Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00729/11
Presentació: GP C’s 178

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00730/11
Presentació: GP C’s 179

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00731/11
Presentació: GP C’s 180
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00732/11
Presentació: GP C’s 181

Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00733/11
Presentació: GP C’s 182

Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00734/11
Presentació: GP C’s 183

Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00735/11
Presentació: GP C’s 184

Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00736/11
Presentació: GP C’s 185

Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al tractament peni·
tenciari
250-00737/11
Presentació: GP C’s 186

Proposta de resolució sobre la formació específica per als funcionaris i el personal 
interí de les presons
250-00738/11
Presentació: GP C’s 187

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de Mossos d’Esquadra
250-00739/11
Presentació: GP C’s 188

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es re·
coneixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir perse·
cució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 189

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a Catalunya (II): con·
dicions d’escolarització»
360-00014/11
Tramitació en Comissió 189

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’oficina itinerant del Síndic de Greuges: vint 
anys escoltant les persones arreu de Catalunya»
360-00015/11
Tramitació en Comissió 189

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00016/11
Presentació: síndic de Greuges 189

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
244-00010/11
Acord 191

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00006/11
Adscripció de diputats 191
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 84/XI, sobre la posada en marxa d’una cam·
panya institucional sobre el trastorn de l’espectre autista
290-00072/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  192

Control del compliment de la Resolució 99/XI, sobre la variant de la carretera C·14 
al pas per Tàrrega
290-00087/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  192

Control del compliment de la Resolució 129/XI, sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
290-00116/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  193

Control del compliment de la Resolució 141/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
26/2015, sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013
290-00128/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  194

Control del compliment de la Resolució 175/XI, sobre el tancament de línies d’en·
senyament i sobre les ràtios d’alumnes
290-00162/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  194

Control del compliment de la Resolució 179/XI, sobre l’oferta educativa a Mollet 
del Vallès
290-00166/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  195

Control del compliment de la Resolució 182/XI, sobre l’acolliment en família aliena
290-00168/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  196

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 69/XI, sobre la reforma fiscal
390-00069/11
Designació de la Comissió competent 198

Control del compliment de la Moció 70/XI, sobre les polítiques públiques respecte 
als aliments que fan emmalaltir
390-00070/11
Designació de la Comissió competent 198

Control del compliment de la Moció 71/XI, sobre l’atenció primària sanitària
390-00071/11
Designació de la Comissió competent 198

Control del compliment de la Moció 72/XI, sobre l’educació infantil
390-00072/11
Designació de la Comissió competent 198

Control del compliment de la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia i el rescabala·
ment de les víctimes de les vulneracions de drets humans pels cossos de seguretat
390-00073/11
Designació de la Comissió competent 198

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al juliol del 2016
337-00020/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 199
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 373/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals del col·lectiu de cambrers de pisos
250-00490/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 8, 17.11.2016, DSPC-C 256

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cam-
breres de pisos (tram. 250-00490/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33429).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vigilar que la càrrega de treball del col·lectiu de cambrers de pisos sigui l’ade-

quada, de manera que aquesta no comporti un dany per a la seva salut. El límit mà-
xim d’aquesta càrrega de treball s’haurà d’establir amb la participació dels agents 
socials, per mitjà dels comitès de seguretat i salut laborals, i tenint en compte les 
condicions laborals i d’ergonomia dels diversos establiments.

b) Fer que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral elabori un estudi tècnic per 
a analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball del col·lectiu de 
cambrers de pisos. Amb aquest estudi es disposarà d’un instrument vàlid per a avaluar, 
d’una manera més eficaç, els efectes de les càrregues de treball d’aquest col·lectiu, per 
tal que puguin fer la seva feina amb dignitat i sense posar en risc la seva salut.

c) Fer que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral incrementi el nombre de 
tècnics de salut laboral i d’especialistes en ergonomia i dugui a terme accions espe-
cífiques en matèria de prevenció del sobreesforç.

d) Impulsar un acord entre la patronal i els sindicats, per a arribar a un pacte ur-
gent que limiti les unitats màximes de càrrega de treball del col·lectiu de cambrers 
de pisos a fi de garantir les condicions necessàries per a assolir uns nivells de segu-
retat i salut laborals adequats.

e) Posar en marxa, en l’àmbit de les seves competències, una campanya específi-
ca de la Inspecció de Treball de Catalunya amb els objectius següents: 

Primer. Examinar les possibles cessions il·legals de treballadors per part de les 
empreses anomenades «de serveis».

Segon. Revisar les avaluacions de risc i el sistema de control de la jornada de treball.
Tercer. Exigir responsabilitats en matèria preventiva a tots els subjectes respon-

sables que intervenen en la relació laboral.
Quart. Eradicar el frau en les ampliacions no declarades dels contractes a temps 

parcial no voluntaris.
f) Tenir present la perspectiva de gènere en les accions que es duguin a terme.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que 

derogui la reforma laboral, la qual ha causat una situació d’indefensió absoluta dels 
treballadors i provoca que els convenis d’empreses i els serveis externalitzats pu-
guin estar per sota de les condicions dels convenis col·lectius dels diversos sectors, 
i es rebaixin així les condicions de treball i augmentin l’explotació, la precarietat i 
la càrrega laboral.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Figueras i Ibàñez; el president 

de la Comissió, Bernat Solé i Barril
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Resolució 374/XI del Parlament de Catalunya, sobre la condemna 
imposada a Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 8, 17.11.2016, DSPC-C 256

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastra-
na (tram. 250-00545/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a la condemna de tres anys 

i mig de presó imposada per l’Audiència Provincial de Jaén al regidor Andrés Bó-
dalo Pastrana, per desproporcionada.

2. El Parlament de Catalunya se suma a la petició d’indult del sindicalista An-
drés Bódalo Pastrana, que ha recollit milers de signatures de suport en un manifest 
impulsat pel Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), atesa la desproporció de la 
pena imposada i apel·lant a la situació d’extrema vulnerabilitat del seu entorn fami-
liar més proper.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat amb els vaguistes que 
s’han mobilitzat per a demanar la llibertat del sindicalista i regidor de Jaén en Co-
mún Andrés Bódalo Pastrana, i els expressa el seu suport.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Figueras i Ibàñez; el president 

de la Comissió, Bernat Solé i Barril
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
250-00396/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 15, tinguda el 29.11.2016, 
DSPC-C 271.

Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen 
per sexe
250-00397/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 15, tinguda el 29.11.2016, 
DSPC-C 271.

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 15, tinguda el 29.11.2016, 
DSPC-C 271.

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les 
escoles de Catalunya»
250-00407/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 15, tinguda el 29.11.2016, 
DSPC-C 271.
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Proposta de resolució sobre la paralització del traspàs de 
competències dels serveis de diagnòstic per la imatge de l’Institut 
Català de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00529/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 43260).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís 
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la ses-
sió 7, tinguda el 29.11.2016, DSPC-C 272.
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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 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa de la Comissió de Justícia
La Ponència de la Comissió de Justícia, nomenada el dia 29 de juliol de 2016 i in-

tegrada pels diputats José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Coscu-
biela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García 
González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Benet Salellas i 
Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
i Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; que n’ha estat designat 
ponent relator, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del 
Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 17 i 25 de novembre. Han as-
sessorat la Ponència la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte i l’assessor lingüístic 
Joan Fibla i Sancho i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia Grau i Figueras.

Després d’estudiar el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes i les esmenes presentades, d’acord amb el 
que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha esta-
blert l’Informe següent:

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els cntractes (tram. 200-00002/11)

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
De conformitat amb els articles 3 f) i 6 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, 

Primera llei del Codi civil de Catalunya, aquesta Llei estableix l’estructura del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, regu-
la el contracte de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació dels 
contractes regulats en lleis especials i substitueix la Compilació del Dret civil de 
Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Estructura del llibre sisè
El llibre sisè del Codi civil de Catalunya s’estructura, inicialment, en tres títols:
a) Títol I, relatiu a les disposicions generals.
b) Títol II, relatiu als diferents tipus contractuals.
c) Títol III, relatiu a les fonts no contractuals de les obligacions.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Article 3. Aprovació del títol II, capítol I, secció primera, segona i 
tercera del llibre sisè
S’aprova el títol II, capítol I, relatiu als contractes amb finalitat transmissora, sec-

ció primera, secció segona i secció tercera, amb el contingut següent:
Títol II. Tipus contractuals
Capítol I. Contractes amb finalitat transmissora
Secció primera. Contracte de compravenda
Subsecció primera. Disposicions generals

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1.0)
De supressió de part de l’article 3

Article 3. Aprovació del títol II, capítol I, secció primera, segona i tercera del lli-
bre sisè

S’aprova el títol II, capítol I, relatiu als contractes amb finalitat transmissora, sec-
ció primera, secció segona i secció tercera, amb el contingut següent:

Títol II. Tipus contractuals
Capítol I. Contractes amb finalitat transmissora
Secció primera. Contracte de compravenda
Subsecció primera. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Art. 621-1. Contracte de compravenda
La compravenda és el contracte pel qual el venedor s’obliga a lliurar un bé con-

forme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sigui del dret de propietat o dels al-
tres drets patrimonials segons la seva naturalesa, i el comprador s’obliga a pagar un 
preu en diners i a rebre el bé.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya (1.1)
De supressió de tot l’article 621·1.

TEXT PRESENTAT

Article 621-2. Compravenda de consum
1. La compravenda es considera de consum quan el venedor actua amb un pro-

pòsit relacionat amb la seva activitat empresarial o professional i el comprador amb 
un propòsit principalment aliè a aquestes activitats.

2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipu-
lació que modifiqui, en perjudici del consumidor, el règim imperatiu de protecció 
establert per la llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (1.2)
De supressió de tot l’article 621·2.
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Apartat 1
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió i addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621·2 de l’article 3

1. La compravenda es considera de consum quan el venedor actua amb un pro-
pòsit relacionat amb en l’àmbit de la seva activitat empresarial o professional i el 
comprador amb un propòsit principalment aliè actua de manera aliena a aquestes 
activitats.

Esmena 5
GP de Ciutadans (1)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 621·2 que resta redactat de la següent manera

1. Segons el previst a la normativa general aplicable, la compravenda es consi-
dera de consum quan el venedor actua amb un propòsit relacionat amb la seva acti-
vitat empresarial o professional i el comprador amb un propòsit principalment aliè 
a aquestes activitats.

Apartat 2
Esmena 6
GP Socialista (1)
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 621·2

Article 621-2. Compravenda de consum
[...]
2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipula-

ció que modifiqui, en perjudici del consumidor, el règim imperatiu de protecció es-
tablert per la llei amb caràcter imperatiu, sempre i quan que aquest pacte, clàusula 
o estipulació no hagi estat redactada pel consumidor.

Esmena 7
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 621·2 que resta redactat de la següent 
manera

2. Segons el previst a la normativa general aplicable, en la compravenda de con-
sum és ineficaç, amb l’abast previst a la normativa general aplicable, qualsevol pac-
te, clàusula o estipulació que, modifiqui, en perjudici del consumidor i sens causa 
justificada, el règim dispositiu de protecció establert per la llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional entre l’esmena 4 del GP de Catalu-
nya Sí que es Pot i el text del projecte amb la redacció següent:

1. La compravenda es considera de consum quan el venedor actua en l’àmbit de 
la seva activitat empresarial o professional i el comprador amb un propòsit princi-
palment aliè a aquestes activitats.

2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipu-
lació que modifiqui, en perjudici del consumidor el règim imperatiu de protecció 
establert per la llei. 

TEXT PRESENTAT

Article 621-3. Objecte
El contracte de compravenda té per objecte els béns, segons els articles 511-1 i 

511-2 d’aquest Codi, inclosos els futurs o que hagin de ser produïts, manufacturats 
o fabricats.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 8
GP de Ciutadans (3)
D’addició a l’article 621·3 que resta redactat de la següent manera

El contracte de compravenda té per objecte els béns, segons els articles 511-1 i 
511-2 d’aquest Codi, inclosos els futurs o que hagin de ser produïts, manufacturats 
o fabricats, que siguin objecte d’una compravenda civil segons la normativa general 
aplicable.

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya (1.3)
De supressió de tot l’article 621·3.

TEXT PRESENTAT

Article 621-4. Prohibicions
No poden adquirir en virtut de contracte de compravenda, directament o per 

persona interposada:
a) Els empleats públics, els béns públics que gestionen.
b) Els jutges, magistrats i el personal de l’administració de justícia, com també 

els advocats, procuradors i pèrits, els béns litigiosos respecte de procediments en els 
quals exerceixen les seves funcions d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

c) Els que, per llei o per acte d’autoritat pública, administren béns d’altri, els béns 
administrats, llevat que la llei o l’autoritat disposin altrament.

d) Els tutors i altres càrrecs de protecció de la persona, els béns d’aquesta, llevat 
d’aprovació o autorització judicials.

e) Els apoderats i mandataris, els béns la gestió dels quals tenen encomanada, 
llevat de consentiment exprés.

f) Els marmessors, els béns que administren, llevat d’autorització expressa.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 10
GP de Ciutadans (4)
D’addició a l’article 621·4 que resta redactat de la següent manera

Article 621-4. Prohibicions
No poden adquirir, en els termes previstos en aquesta llei i la legislació general 

i especial aplicable, en virtut de contracte de compravenda, directament o per per-
sona interposada:

a) Els empleats públics, els béns públics que gestionen.
b) Els jutges, magistrats i el personal de l’administració de justícia, com també 

els advocats, procuradors i pèrits, els béns litigiosos respecte de procediments en els 
quals exerceixen les seves funcions d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

c) Els que, per llei o per acte d’autoritat pública, administren béns d’altri, els béns 
administrats, llevat que la llei o l’autoritat disposin altrament.

d) Els tutors i altres càrrecs de protecció de la persona, els béns d’aquesta, llevat 
d’aprovació o autorització judicials.

e) Els apoderats i mandataris, els béns la gestió dels quals tenen encomanada, 
llevat de consentiment exprés.

f) Els marmessors, els béns que administren, llevat d’autorització expressa.
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Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya (1.4)
De supressió de tot l’article 621·4.

TEXT PRESENTAT

Article 621-5. Determinació del preu
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a la 

seva determinació, s’entén que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies 
comparables, en el moment de la conclusió del contracte i en relació amb béns de 
naturalesa similar.

2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per 
tercers, només és possible oposar-se a la determinació manifestament no raonable, 
o feta fora del termini pactat o adient ateses les circumstàncies.

3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva, 
s’aplica l’apartat 1 d’aquest article.

4. El venedor ha d’obtenir el consentiment exprés del comprador per a qualse-
vol augment addicional al preu acordat. Altrament, el comprador no ha de pagar-lo.

5. En la compravenda de consum, el preu total no pot ser superior al preu in-
format en l’oferta o anunciat públicament, el qual ha d’incorporar els tributs de re-
percussió legalment obligada. Si per la naturalesa dels béns el preu total no es pot 
calcular abans de la conclusió del contracte, el venedor ha d’informar de la manera 
com es determina.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 12
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 621·5 que resta redactat de la següent manera

Article 621-5. Determinació del preu
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a la 

seva determinació, s’entén, sempre que la voluntat de les parts no sigui contraria, 
que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies comparables, en el moment 
de la conclusió del contracte i en relació amb béns de naturalesa similar i sempre 
que no es tracti de contracte en els que l’aleatorietat formi part de la causa determi-
nant de la seva conclusió.

2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per 
tercers, només és possible oposar-se a la determinació no sigui conforme als termes 
i condicions pactats i legalment aplicables.

3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva, 
s’aplica l’apartat 1 d’aquest article.

4. El venedor ha d’obtenir el consentiment exprés del comprador per a qualsevol 
augment addicional al preu acordat, sempre i quan no hagi estat prèviament accep-
tat. Altrament, el comprador no ha de pagar-lo.

5. En la compravenda de consum, el preu total no pot ser superior al preu infor-
mat en l’oferta o anunciat públicament, el qual ha d’incorporar els tributs de reper-
cussió legalment obligada i qualsevol cost a càrrec del comprador.

Si per la naturalesa dels béns el preu total no es pot calcular abans de la con-
clusió del contracte, el venedor ha d’informar de les possibles causes d’alteració del 
preu que raonablement conegui i de la manera com es determina el preu.
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Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (1.5)
De supressió de tot l’article 621·5.

Apartat 1
Esmena 14
GP Socialista (2)
De modificació de l’apartat primer de l’article 621·5

Article 621-5. Determinació del preu
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a la 

seva determinació, s’entén que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies 
comparables, en el del moment de la conclusió del contracte i en relació amb béns 
de naturalesa similar.

Apartat 2
Esmena 15
GP Socialista (3)
De supressió de l’apartat segon de l’article 621·5

Article 621-5. Determinació del preu
2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per 

tercers, només és possible oposar-se a la determinació manifestament no raonable, 
o feta fora del termini pactat o adient ateses les circumstàncies.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació total de l’apartat 2 del paràgraf article 621·5 de l’article 3 que 
queda redactat de la manera següent

2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per tercers, serà possible 
oposar-se a la determinació del preu, quan aquesta sigui manifestament no raona-
ble, o feta fora dels paràmetres pactats per les parts o feta fora del termini pactat.

Apartat 3
Esmena 17
GP Socialista (4)
De supressió de l’apartat tercer de l’article 621·5

Article 621-5. Determinació del preu
3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva, 

s’aplica l’apartat 1 d’aquest article.

TEXT PRESENTAT

Article 621-6. Compravenda a prova o assaig
1. La compravenda a prova o assaig s’entén conclosa sota la condició suspensiva 

de l’aprovació del comprador.
2. El venedor ha de permetre al comprador l’examen del bé venut i facilitar-li els 

mitjans adients per a l’exercici del seu dret.
3. L’aprovació del comprador ha de tenir lloc en el termini establert en el con-

tracte o, en el seu defecte, en el termini raonable que hagi assenyalat el venedor i que 
sigui suficient per a l’examen del bé. Transcorregut el termini, el silenci del compra-
dor s’entén com a aprovació.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (1.6)
De supressió de tot l’article 621·6.

Apartat 3
Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De supressió i addició de l’apartat 3 del paràgraf article 621·6 de l’article 3

3. L’aprovació del comprador ha de tenir lloc en el termini establert en el contracte 
o, en el seu defecte, en el un termini raonable que hagi assenyalat el venedor i que si-
gui suficient per a l’examen del bé atenent a la naturalesa del bé i les seves circums-
tàncies. Transcorregut el termini, el silenci del comprador s’entén com a aprovació.

TEXT PRESENTAT

Article 621-7. Deure d’informació
Abans de la conclusió del contracte, el venedor ha de facilitar al comprador la 

informació rellevant sobre les característiques del bé, tenint en compte els coneixe-
ments de les parts, la naturalesa i el cost de la informació, com també les exigències 
que resultin de la bona fe i l’honradesa dels tractes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (1.7)
De supressió de tot l’article 621·7.

TEXT PRESENTAT

Article 621-8. Arres
1. El lliurament d’una quantitat de diners s’entén fet com a arres confirmatòries, 

com a senyal de conclusió i a compte del preu de la compravenda.
2. En les arres penitencials, que s’han de pactar expressament, el comprador que 

desisteixi del contracte les perd, llevat que el desistiment estigui justificat, d’acord amb 
el que disposa l’article 621-49, i si qui desisteix és el venedor les ha de tornar doblades.

3. En la compravenda d’immobles les arres penitencials, dipositades davant nota-
ri i pactades per un termini màxim de tres mesos, es poden fer constar en el Regis-
tre de la Propietat i la finca queda afecta a la seva devolució. En cas de desistiment, 
el notari les ha de lliurar a qui correspongui. L’afecció s’extingeix transcorregut el 
termini pactat i trenta dies més, llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda 
per part del comprador. També s’extingeix anticipadament si s’acredita notarialment 
el lliurament de les arres al venedor, per haver-se produït el desistiment del compra-
dor. Es cancel·la d’ofici transcorregut el termini.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 21
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició a l’article 3, article 621·8

Article 621-8. Arres
1. El lliurament d’una quantitat de diners pel comprador al venedor s’entén fet 

com a arres confirmatòries, és a dir, en senyal de conclusió i a compte del preu de 
la compravenda.
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2. Les arres penitencials s’han de pactar expressament. Si el comprador desis-
teix del contracte les perd, llevat que el desistiment estigui justificat d’acord amb el 
que disposa l’article 621-49. Si qui desisteix és el venedor, les ha de tornar doblades.

3. En la compravenda d’immobles el lliurament d’arres penitencials pactades per 
un termini màxim de sis mesos i dipositades davant notari es pot fer constar en el 
Registre de la Propietat i, en aquest cas, l’immoble queda afecte a la seva devolució.

En cas de desistiment, el notari ha de lliurar les arres dipositades a qui corres-
pongui.

L’afecció s’extingeix:
a) transcorreguts seixanta dies després del termini pactat, llevat que hi hagi una 

anotació anterior de demanda per part del comprador. En aquest cas, l’afecció es 
cancel·la d’ofici.

b) quan el comprador desisteix i el venedor ho acredita fefaentment.
c) quan s’inscriu la compravenda.

Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya (1.8)
De supressió de tot l’article 621·8.

Apartat 3
Esmena 23
GP de Ciutadans (6)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 621·8 que resta redactat de la següent 
manera

3. En la compravenda d’immobles les arres penitencials, dipositades davant nota-
ri i pactades per un termini màxim de tres mesos, es poden fer constar en el Registre 
de la Propietat i la finca pot quedar afecta a la seva devolució en els termes i l’abast 
previst a la legislació hipotecaria aplicable.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 21 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Subsecció segona. Obligacions del venedor

Article 621-9. Obligacions del venedor
1. El venedor ha de:
a) Lliurar, en el temps, lloc i forma determinats en el contracte, el bé, els seus 

accessoris i els documents relacionats, si n’hi ha.
b) Garantir que el bé és conforme al contracte.
c) Transmetre la titularitat del bé i dels seus accessoris.
2. Quan s’ha pactat una reserva de la titularitat, la seva transmissió té lloc quan 

el comprador pagui el preu o, si escau, compleixi l’obligació pactada.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya (1.9)
De supressió de tot l’article 621·9.

Apartat 1, lletra b
Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De supressió i addició de la lletra b de l’apartat 1 del paràgraf article 621·9 de 
l’article 3

b) Garantir que el bé és conforme al contracte entregat o posat a disposició del 
comprador reuneix les condicions establertes en el contracte.

Apartat 2
Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621·9 de l’article 3

2. Quan s’ha pactat una reserva de la titularitat, la seva transmissió té lloc quan 
el comprador pagui el preu o, si escau, compleixi l’obligació pactada o altra condi-
ció determinada en el contracte.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 26 del GP de Catalu-
nya Sí que es Pot amb la redacció següent:

2. Quan s’ha pactat una reserva de la titularitat, la transmissió té lloc quan el 
comprador paga el preu o, si s’escau, quan compleix les obligacions pactades.

TEXT PRESENTAT

Article 621-10. Obligació de lliurament
1. El venedor compleix l’obligació de lliurament quan transmet al comprador la 

possessió del bé o el posa a la seva disposició.
2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no preveu el seu trans-

port, és suficient posar-lo a disposició del comprador o de la persona designada al 
contracte per a prendre’n possessió.

3. Si el contracte preveu el transport a càrrec del venedor, aquest compleix amb 
el lliurament del bé, d’acord amb el que estableix l’apartat 1.

4. Si el contracte preveu el transport a càrrec del comprador o aquest opta per un 
portador diferent del proposat pel venedor, el venedor compleix amb el lliurament 
al primer portador i amb la tramesa al comprador dels documents necessaris per a 
rebre el bé.

5. Si el contracte preveu que el venedor només ha de lliurar els documents repre-
sentatius del bé, el venedor compleix la seva obligació quan els lliura al comprador.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya (1.10)
De supressió de tot l’article 621·10.

Apartat 2
Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621·10 de l’article 3

2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no preveu el seu trans-
port, és suficient posar-lo a disposició del comprador o de la persona designada 
acordada al en el contracte o designada pel comprador per a prendre’n possessió.

Addició de nous apartats
Esmena 29
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’un nou punt 6 a l’article 621·10 que resta redactat de la següent 
manera:

6. El lliurament del bé en qualsevol de les seves modalitats comportarà la trans-
missió de la seva propietat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 28 del GP de Catalu-
nya Sí que es Pot amb la redacció següent:

2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no preveu el seu trans-
port, és suficient posar-lo a disposició del comprador o de la persona acordada en el 
contracte o autoritzada pel comprador per a prendre’n possessió.

TEXT PRESENTAT

Article 621-11. Posada a disposició
1. Per la vàlida posada a disposició, el venedor ha de notificar al comprador que 

pot fer-se càrrec del bé dins del termini pactat o del que raonablement estableixi el 
venedor ateses les circumstàncies.

2. No és exigible al venedor la fixació de cap termini en els casos que aquest si-
gui determinable d’acord amb el contracte i en aquells altres que el contracte esta-
bleixi, d’acord amb el comprador, que el lliurament s’ha de realitzar en un lloc dife-
rent de l’establiment o del domicili del venedor.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 30
GP del Partit Popular de Catalunya (1.11)
De supressió de tot l’article 621·11.

Apartat 1
Esmena 31
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
De supressió i addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621·11 de l’article 3

1. Per la vàlida posada a disposició, el venedor ha de notificar al comprador que 
pot fer-se càrrec del bé dins del termini pactat o del que raonablement estableixi el 
venedor ateses sigui raonable atesa la naturalesa del bé i les circumstàncies.
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Apartat 2
Esmena 32
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació a l’article 3, article 621.11, apartat 2

Article 621-11. Posada a disposició
2. No és exigible al venedor la fixació de cap termini en els casos que aquest si-

gui determinable d’acord amb el contracte i en aquells altres en què les parts hagin 
pactat que el lliurament s’ha de realitzar en un lloc diferent de l’establiment o del 
domicili del venedor.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 31 del GP de Catalu-
nya Sí que el Pot amb la redacció següent:

1. Per la vàlida posada a disposició, el venedor ha de notificar al comprador que 
pot fer-se càrrec del bé dins del termini pactat o del que sigui raonable ateses les 
circumstàncies.

La ponència recomana l’esmena 32 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 621-12. Assegurança
El venedor que no hagi d’assegurar el bé i el transport ha de proporcionar, a sol-

licitud del comprador, tota la informació per a la contractació de l’assegurança.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 33
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació a l’article 3, article 621·12

Article 621-12. Assegurança
El venedor que no estigui obligat a assegurar el bé i el transport ha de proporci-

onar, a sol·licitud del comprador, tota la informació per a la contractació de l’asse-
gurança.

Esmena 34
GP del Partit Popular de Catalunya (1.12)
De supressió de tot l’article 621·12.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 33 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 621-13. Temps de compliment
1. El venedor ha de lliurar el bé sense dilació indeguda si no s’ha pactat un ter-

mini o si el moment de lliurament no pot ser determinat d’una altra manera.
2. En la compravenda de consum, el venedor ha de lliurar el bé sense demora 

indeguda i en un termini màxim de 30 dies des de la conclusió del contracte, llevat 
de pacte en contrari.

3. Si el venedor no lliura el bé tempestivament, el comprador l’ha de requerir a 
fer el lliurament en un termini addicional adequat a les circumstàncies, llevat que:

a) El venedor s’hagi negat a lliurar el bé o,
b) El termini de lliurament sigui essencial.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya (1.13)
De supressió de tot l’article 621·13.

TEXT PRESENTAT

Article 621-14. Lloc de compliment de l’obligació de lliurar
1. Llevat de pacte en contrari, el bé s’ha de lliurar en l’establiment o el domici-

li del venedor en el moment de la conclusió del contracte. Si el venedor en té més 
d’un, en aquell més vinculat amb l’obligació de lliurament i, si no en té cap, en el 
domicili del comprador.

2. Si en el moment de la conclusió del contracte, els contractants coneixien o po-
dien conèixer que el bé es trobava o havia de ser fabricat o posat a disposició per al 
seu lliurament en un lloc diferent de l’establiment o domicili del venedor, el bé s’ha 
de lliurar en aquell lloc de destinació.

3. Són a càrrec del venedor les despeses de lliurament del bé derivades de canvis 
posteriors del seu establiment o domicili.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya (1.14)
De supressió de tot l’article 621·14.

Apartat 1
Esmena 37
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621·14 de l’article 3

1. Llevat de pacte en contrari, el bé s’ha de lliurar en l’establiment o el domicili 
del venedor en el moment de la conclusió del contracte. Si el venedor en té més d’un, 
en aquell més vinculat amb l’obligació de lliurament i, si no en té cap, o és impossi-
ble determinar-lo, en el domicili del comprador.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 37 del GP de Catalunya Sí que es Pot.

TEXT PRESENTAT

Article 621-15. Despeses derivades del contracte
1. En defecte de pacte, el venedor ha de pagar les despeses de lliurament del bé 

i el comprador les de la seva recepció, com també les de transport que no siguin a 
càrrec del venedor.

2. En la compravenda d’un bé immoble, el comprador ha de pagar les despeses 
de l’atorgament de l’escriptura i de l’expedició de primera còpia i les altres despeses 
posteriors a la transmissió, com també les d’inscripció en el registre de la propietat, 
llevat que les parts hagin disposat altrament.

3. En la compravenda de consum, el comprador només ha d’abonar les despeses 
de lliurament, de transport o postals si va ser informat pel venedor de forma clara 
i comprensible i abans de la conclusió del contracte. Si l’import de les despeses no 
pot ser determinat anticipadament, el venedor ha d’advertir el comprador d’aquesta 
circumstància.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 38
GP del Partit Popular de Catalunya (1.15)
De supressió de tot l’article 621·15.

Apartat 2
Esmena 39
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621·15 de l’article 3

2. En la compravenda d’un bé immoble, o en aquelles en què sigui obligatori 
atorgar escriptura pública, el comprador ha de pagar les despeses de l’atorgament 
de l’escriptura i de l’expedició de primera còpia i les altres despeses posteriors a la 
transmissió, com també les d’inscripció en el registre de la propietat, llevat que les 
parts hagin disposat altrament.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 39 del GP de Catalu-
nya Sí que es Pot amb la redacció següent:

1. En defecte de pacte, el venedor ha de pagar les despeses de lliurament del bé 
i el comprador les de la seva recepció, com també les de transport que no siguin a 
càrrec del venedor. Les despeses de l’atorgament de l’escriptura, d’expedició de la 
primera còpia, les altres despeses posteriors a la transmissió, i la inscripció en els 
registres es regulen pel que disposa l’article 531-6.

(l’apartat 3 de l’article passa a ser el 2)

TEXT PRESENTAT

Article 621-16. Lliurament frustrat
1. Si el comprador o la persona designada per rebre el bé, els seus accessoris i 

els documents es neguen injustificadament a fer-ho, o de qualsevol altra manera in-
compleixen aquesta obligació, el venedor ha d’adoptar les mesures raonables per a 
la custòdia i conservació del bé.

2. El venedor es pot alliberar de les obligacions de custòdia i conservació si, prè-
via notificació al comprador o a la persona designada per a rebre el bé:

a) Consigna el bé, els accessoris i els documents a disposició de l’autoritat judi-
cial. O,

b) Diposita el bé, els accessoris i els documents en un establiment autoritzat, en 
les condicions usuals ateses les circumstàncies, i a disposició del comprador o de la 
persona designada per a rebre el bé. O,

c) Ven el bé per compte del comprador en condicions raonables, si aquest és peri-
ble, deteriorable o disminueix ràpidament el seu valor. El preu corresponent ha de 
ser posat a disposició del comprador si aquest ha satisfet el preu establert en el con-
tracte i, en cas contrari, el venedor podrà retenir el seu import per aplicar-lo fins a 
on arribi el preu convingut.

3. Les despeses causades per la frustració del lliurament imputable al comprador 
són a càrrec seu.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 40
GP del Partit Popular de Catalunya (1.16)
De supressió de tot l’article 621·16.
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Apartat 2, lletra a
Esmena 41
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició de la lletra a de l’apartat 2 del paràgraf article 621·16 de l’article 3

a) Consigna el bé, els accessoris i els documents a disposició de l’autoritat judi-
cial o notarial. O,

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 41 del GP de Catalunya Sí que es Pot.

TEXT PRESENTAT

Article 621-17. Transmissió de riscos
1. Els riscos es transmeten al comprador en el moment del lliurament del bé 

o dels documents que el representen d’acord amb el que estableix l’article 621-10. 
També es transmeten els riscos al comprador quan es nega injustificadament a re-
bre el bé.

2. Els riscos dels béns encara no identificats no es transmeten abans de la seva 
especificació feta d’acord al contracte amb notificació al comprador, o de qualsevol 
altra manera usual i raonable ateses les circumstàncies.

3. El fet que el venedor estigui autoritzat a retenir els documents representatius 
del bé no afecta la transmissió dels riscos.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 42
GP del Partit Popular de Catalunya (1.17)
De supressió de tot l’article 621·17.

TEXT PRESENTAT

Article 621-18. Transmissió de riscos en cas de bé venut en trànsit
1. En els contractes sobre béns en trànsit, els riscos es transmeten al comprador 

amb el lliurament al primer portador, llevat de pacte en contrari o que es pugui de-
duir de les circumstàncies que la transmissió dels riscos s’ha de produir en el mo-
ment de conclusió del contracte.

2. Els riscos són a càrrec del venedor si en el moment de la conclusió del con-
tracte coneixia o podia haver raonablement conegut la pèrdua, deteriorament o dany 
al bé i no va revelar aquestes circumstàncies al comprador.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 43
GP del Partit Popular de Catalunya (1.18)
De supressió de tot l’article 621·18.

TEXT PRESENTAT

Article 621-19. Efectes de la transmissió de riscos
La pèrdua, deteriorament o dany al bé posteriors a la transmissió del risc al com-

prador i no imputables al venedor no extingeixen l’obligació de pagament del preu.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya (1.19)
De supressió de tot l’article 621·19.

TEXT PRESENTAT

Subsecció tercera. Conformitat del bé al contracte

Article 621-20. Criteris per determinar la conformitat
1. El bé és conforme al contracte si compleix els requisits següents:
a) Tenir la quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús pactat.
b) Ser lliurat amb l’empaquetat o envasament acordats.
c) Ser subministrat amb els accessoris i instruccions estipulats en el contracte.
2. La conformitat exigeix, llevat que s’hagi pactat altrament o que per les cir-

cumstàncies del cas algun d’aquests criteris no sigui aplicable, que el bé:
a) S’ajusti a la descripció realitzada pel venedor.
b) Sigui idoni per a l’ús habitual a què es destinin el béns del mateix tipus.
c) Tingui les qualitats i prestacions habituals que el comprador pot esperar se-

gons la naturalesa del bé en béns del mateix tipus; i, en el seu cas, segons les decla-
racions del venedor o de tercers d’acord amb el que disposa l’article 621-24.2.

d) Tingui les qualitats i prestacions de la mostra o model que el venedor hagi 
presentat al comprador.

e) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, en el seu cas, de manera 
adequada per a conservar i protegir el bé o donar-li la destinació que correspongui.

3. La inadequació del bé per a ser destinat a un ús particular manifestat pel com-
prador al venedor en el moment de concloure el contracte constitueix manca de con-
formitat, sempre que el venedor hagi admès la possibilitat d’aquest ús.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 45
GP del Partit Popular de Catalunya (1.20)
De supressió de tot l’article 621·20.

TEXT PRESENTAT

Article 621-21. Instal·lació incorrecta del bé
1. Si el contracte preveu la instal·lació del bé, la instal·lació incorrecta suposa 

manca de conformitat si ha estat feta:
a) Pel venedor o per algú altre sota la seva responsabilitat. O,
b) Pel comprador, o per algú altre sota la seva responsabilitat, i la incorrecció 

obeeix a una deficiència en les instruccions proporcionades pel venedor.
2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipu-

lació que modifiqui, en perjudici del consumidor, el règim que estableix l’apartat 1.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 46
GP del Partit Popular de Catalunya (1.21)
De supressió de tot l’article 621·21.
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TEXT PRESENTAT

Article 621-22. Manca de lliurament dels accessoris i dels documents 
relacionats
La manca del lliurament dels accessoris, instruccions d’ús, consum i maneig, 

especialment, les relatives a la instal·lació o el funcionament o qualsevol altre docu-
ment que raonablement el comprador pot esperar obtenir d’acord amb el contracte 
es considera manca de conformitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 47
GP de Ciutadans (8)
D’addició a l’article 621·22 que resta redactat de la següent manera

Article 621-22. Manca de lliurament dels accessoris i dels documents relacionats
La manca del lliurament dels accessoris, instruccions d’ús, consum i maneig, 

especialment, les relatives a la instal·lació o el funcionament o qualsevol altre docu-
ment que raonablement el comprador pot esperar obtenir d’acord amb el contracte 
es considera manca de conformitat sempre que impedeixi l’ús i el gaudi efectiu de la 
cosa que el comprador raonablement podia esperar.

Esmena 48
GP del Partit Popular de Catalunya (1.22)
De supressió de tot l’article 621·22.

TEXT PRESENTAT

Article 621-23. Exigència i moment de la conformitat
1. El venedor respon de tota manca de conformitat del bé que existeixi en el mo-

ment de la transmissió del risc.
2. En la compravenda de consum, es presumeix que la manca de conformitat ma-

nifestada en els sis mesos posteriors al lliurament del bé o a la completa instal·lació, 
ja existia en aquell moment, tret que això sigui incompatible amb la naturalesa del 
bé o el tipus de manca de conformitat.

3. En el cas de l’article 621-21 b, el termini de sis mesos es computa a partir del 
moment que raonablement podria entendre’s realitzada la instal·lació.

4. En el cas de l’art. 621-37.1 a, el termini de sis mesos es computa després de 
cada reparació o substitució.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 49
GP del Partit Popular de Catalunya (1.23)
De supressió de tot l’article 621·23.

Apartat 2
Esmena 50
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621·23 de l’article 3

2. En la compravenda de consum, es presumeix que la manca de conformitat 
manifestada posada de manifest en els sis mesos posteriors al lliurament del bé o a 
la completa instal·lació, ja existia en aquell moment, tret que això sigui incompatible 
amb la naturalesa del bé o el tipus de manca de conformitat.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 50 del GP de Catalunya Sí que es Pot.

TEXT PRESENTAT

Article 621-24. Manifestacions prèvies a la conclusió del contracte
1. El venedor respon de la manca de conformitat derivada de les manifestacions 

prèvies al contracte sobre les característiques, qualitats o prestacions del bé, com 
també de qualsevol manifestació pública amb el mateix contingut fetes per ell o per 
un tercer que estigui legitimat per actuar per compte seu, llevat dels casos en els 
quals:

a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la seva incorrecció.
b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes abans de concloure el con-

tracte de manera cognoscible pel comprador o destinatari de la manifestació corre-
gida.

c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de comprar.
2. En la compravenda de consum, les manifestacions públiques fetes per qual-

sevol tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització i, en particular, 
en la publicitat o etiquetat del bé, s’entenen fetes pel venedor, tret que aquest, en el 
moment de concloure el contracte, no les conegués o no fos raonable esperar que les 
hagués de conèixer.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 51
GP del Partit Popular de Catalunya (1.24)
De supressió de tot l’article 621·24.

TEXT PRESENTAT

Article 621-25. Coneixement de la manca de conformitat pel comprador
1. El venedor no respon de la manca de conformitat que el comprador conegui 

o que no podia raonablement ignorar en el moment de la conclusió del contracte, 
llevat dels casos d’ocultació dolosa, negligència greu o de garantia expressa de la 
conformitat.

2. En la compravenda de consum, el venedor respon sempre de la manca de con-
formitat, llevat que el comprador la conegués i l’hagués acceptada expressament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 52
GP del Partit Popular de Catalunya (1.25)
De supressió de tot l’article 621.25

Apartat 2
Esmena 53
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621·25 de l’article 3

2. En la compravenda de consum, el venedor respon sempre de la manca de 
conformitat, llevat que aquesta respongui a circumstàncies concretes i plenament 
identificables, fos coneguda pel comprador la conegués i l’hagués acceptada expres-
sament.
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TEXT PRESENTAT

Article 621-26. Manca de conformitat imputable al comprador
El venedor no respon de la manca de conformitat que resulti d’haver seguit les 

instruccions del comprador o d’haver emprat materials facilitats per aquest, sempre 
que prèviament l’hagi advertit expressament sobre els perills i les conseqüències que 
se’n puguin derivar.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 54
GP del Partit Popular de Catalunya (1.26)
De supressió de tot l’article 621.26

TEXT PRESENTAT

Article 621-27. Examen del bé venut
1. El comprador ha d’examinar el bé lliurat o posat a la seva disposició o fer-lo 

examinar en el termini pactat o en el més breu possible i que sigui adient ateses les 
circumstàncies.

2. Llevat de pacte en contrari, si segons el contracte el bé ha de ser transportat, 
l’examen del bé s’entén ajornat al moment que aquest hagi arribat a la seva destina-
ció.

3. Igualment, si durant el transport del bé el comprador canvia la seva destina-
ció o el reexpedeix sense haver tingut una oportunitat raonable d’examinar-lo, i en 
el moment de la conclusió del contracte el venedor coneixia o podia raonablement 
haver conegut aquesta circumstància, l’examen es pot ajornar al moment d’arribada 
del bé a la seva destinació.

4. Les disposicions d’aquest article no s’apliquen a la compravenda de consum.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 55
GP del Partit Popular de Catalunya (1.27)
De supressió de tot l’article 621·27.

Apartat 4
Esmena 56
GP Socialista (5)
D’addició d’un incís a l’apartat quart de l’article 621·27

Article 621-27. Examen del bé venut
4. Les disposicions d’aquest article no s’apliquen a la compravenda de consum ni 

a les vendes entre consumidors.

TEXT PRESENTAT

Article 621-28. Notificació i coneixement de la manca de conformitat
1. El comprador ha de notificar al venedor sense dilació indeguda qualsevol 

manca de conformitat del bé, i descriure-la. En la compravenda de consum aquest 
termini és, com a mínim, de dos mesos.

2. Si el comprador no notifica la manca de conformitat segons allò establert per 
l’apartat 1, perd el dret a invocar-la.

3. El comprador sempre pot invocar la manca de conformitat si es refereix a fets 
que el venedor coneixia o no podia ignorar i que no ha revelat al comprador, o si va 
garantir expressament la conformitat.



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 31 

ESMENES PRESENTADES

Esmena 57
GP del Partit Popular de Catalunya (1.28)
De supressió de tot l’article 621·28.

Apartat 1
Esmena 58
GP Socialista (6)
De modificació de l’apartat primer de l’article 621·28

Article 621-28. Notificació i coneixement de la manca de conformitat
1. El comprador ha de notificar al venedor sense dilació indeguda qualsevol man-

ca de conformitat del bé, i descriure-la. En qualsevol cas, el termini per a la notifica-
ció és En la compravenda de consum aquest termini és, com a mínim, de dos mesos.

Apartat 3
Esmena 59
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició de l’apartat 3 del paràgraf article 621·28 de l’article 3

3. El comprador sempre, dins del termini general de prescripció, pot invocar la 
manca de conformitat si es refereix a fets que el venedor coneixia o no podia igno-
rar i que no ha revelat al comprador, o si va garantir expressament la conformitat.

TEXT PRESENTAT

Article 621-29. Termini de responsabilitat de la manca de conformitat
1. Llevat de pacte en contrari o que del contracte en resulti altrament, el venedor 

no respon de la manca de conformitat que es manifesti dos anys després del moment 
de lliurament del bé.

2. El termini establert per l’apartat 1 no s’aplica a la manca de conformitat per 
existència de drets o pretensions de tercers.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 60
GP del Partit Popular de Catalunya (1.29)
De supressió de tot l’article 621·29.

Apartat 1
Esmena 61
GP de Ciutadans (9)
De modificació de a l’apartat 1 de l’article 621·29 que resta redactat de la 
següent manera

1. Llevat de pacte en contrari o que del contracte o la legislació especial en resul-
ti altrament, el venedor no respon de la manca de conformitat que es manifesti cinc 
anys després del moment de lliurament del bé.

TEXT PRESENTAT

Article 621-30. Drets o pretensions de tercers
1. Sense perjudici dels efectes derivats de la publicitat registral, el venedor ha de 

transmetre el bé lliure de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers 
que el comprador no conegués ni hagués pogut raonablement conèixer en el moment 
de la conclusió del contracte.
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2. En tot cas, el venedor respon si va garantir que el bé n’estava o quedaria lliure 
de drets o pretensions de tercers i si, tot i conèixer-los, no els va revelar al comprador.

3. Igualment, el venedor respon si els drets o pretensions als quals es refereix 
l’apartat 1 són conseqüència dels seus actes propis posteriors a la conclusió del con-
tracte.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 62
GP del Partit Popular de Catalunya (1.30)
De supressió de tot l’article 621·30.

Apartat 2
Esmena 63
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
D’addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621·30 de l’article 3

2. En tot cas, el venedor respon si va garantir que el bé n’estava o quedaria lliure 
de drets o pretensions de tercers i si, tot i conèixer-los o no conèixer-los no podia 
ignorar-los, no els va revelar al comprador.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 63 del GP de Catalu-
nya Sí que es Pot amb la redacció següent:

2. En tot cas, el venedor respon si va garantir que el bé n’estava o quedaria lliure 
de drets o pretensions de tercers i si, tot i conèixer-los o tot i no poder ignorar-los, 
no els va revelar al comprador.

TEXT PRESENTAT

Subsecció quarta. Obligacions del comprador

Article 621-31. Obligacions del comprador
El comprador ha de:
a) Pagar el preu.
b) Rebre el bé, els seus accessoris i els documents relacionats, si n’hi ha.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 64
GP del Partit Popular de Catalunya (1.31)
De supressió de tot l’article 621·31.

TEXT PRESENTAT

Article 621-32. Temps de pagament del preu
1. Llevat de pacte en contrari, el comprador ha de pagar el preu en el moment 

del lliurament del bé.
2. El venedor només pot rebutjar el pagament avançat del preu si té un interès 

legítim per a fer-ho.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 65
GP del Partit Popular de Catalunya (1.32)
De supressió de tot l’article 621·32.

Esmena 66
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició a l’article 3, article 621·32

Article 621-32. Temps de pagament del preu
1. Llevat de pacte en contrari, el comprador ha de pagar íntegrament el preu en 

el moment del lliurament del bé. Si s’ha pactat l’ajornament d’una part del preu, ha 
de pagar la part convinguda en el moment del lliurament del bé.

2. El venedor només pot rebutjar el pagament avançat del preu o de la part del 
preu que es va convenir d’ajornar si té un interès legítim per a fer-ho.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 66 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 621-33. Lloc de pagament del preu
El comprador ha de pagar el preu en el lloc acordat en el contracte i, en el seu 

defecte, en el lloc de lliurament del bé o dels documents representatius.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 67
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
D’addició del paràgraf article 621·33 de l’article 3

El comprador ha de pagar el preu en el lloc acordat en el contracte i, en el seu de-
fecte, en el lloc de lliurament del bé o, en el seu cas, del lliurament dels documents 
representatius.

Esmena 68
GP del Partit Popular de Catalunya (1.33)
De supressió de tot l’article 621·33.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 67 del GP de Catalunya Sí que es Pot.

TEXT PRESENTAT

Article 621-34. Recepció del bé
1. El comprador ha de dur a terme els actes que raonablement siguin exigibles 

perquè el venedor pugui complir la seva obligació de lliurament del bé.
2. El comprador pot rebutjar el lliurament anticipat del bé sempre que tingui un 

interès legítim per a fer-ho.
3. En la compravenda de consum, el comprador no ha de pagar cap contrapres-

tació per un bé lliurat no sol·licitat. El comprador ha de permetre al venedor recu-
perar-lo i té dret a ser rescabalat de qualsevol despesa addicional, com també dels 
danys i perjudicis ocasionats.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 69
GP del Partit Popular de Catalunya (1.34)
De supressió de tot l’article 621·34.

TEXT PRESENTAT

Article 621-35. Especificació de les característiques del bé
El comprador que d’acord amb el contracte ha d’especificar les característiques, 

el moment o la forma de lliurament del bé, ha de fer-ho respectant els terminis pac-
tats o els que siguin raonables. Si el comprador no fa aquesta especificació, el ve-
nedor la pot fer, tot i respectant les indicacions raonables que pugui haver rebut del 
comprador.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 70
GP del Partit Popular de Catalunya (1.35)
De supressió de tot l’article 621·35.

TEXT PRESENTAT

Article 621-36. Conservació del bé
1. El comprador que ha rebut el bé i pretén rebutjar-lo per manca de conformi-

tat ha de prendre totes les mesures necessàries per a la seva conservació ateses les 
circumstàncies i pot retenir el bé fins que hagi estat reemborsat de les despeses de 
conservació.

2. Si en el cas regulat per l’apartat 1, el bé ha estat posat a disposició en el seu 
lloc de destinació, el comprador ha de prendre’n possessió per compte del venedor 
si ho pot fer sense pagar el preu i sense incórrer en despeses excessives, llevat que 
el venedor o persona autoritzada es trobi en el lloc esmentat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 71
GP del Partit Popular de Catalunya (1.36)
De supressió de tot l’article 621·36.

TEXT PRESENTAT

Subsecció cinquena. Remeis del comprador i del venedor

Article 621-37. Remeis
1. El comprador i el venedor, en cas d’incompliment de les obligacions respec-

tives, poden:
a) Exigir el compliment específic, que, en el cas del comprador, inclou la repara-

ció o la substitució del bé no conforme.
b) Suspendre el pagament del preu o, en el cas del venedor, el compliment de les 

seves obligacions.
c) Resoldre el contracte.
d) Reduir el preu, en el cas del comprador.
e) Reclamar la indemnització per danys i perjudicis.
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2. El comprador i el venedor poden acumular tots els remeis que no siguin in-
compatibles i, en tot cas, amb la indemnització de danys i perjudicis.

3. En cas que el venedor no pugui lliurar el bé per causes imputables al compra-
dor s’aplica allò establert per l’article 621-16.

4. El comprador o el venedor que ha provocat l’incompliment de l’altre no pot 
recórrer a cap d’aquests remeis.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 72
GP del Partit Popular de Catalunya (1.37)
De supressió de tot l’article 621·37

Apartat 1
Esmena 73
GP de Catalunya Sí que es Pot (16)
De supressió i addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621·37 de l’article 3

1. El comprador i el venedor, en cas d’incompliment de les obligacions respecti-
ves de l’altra part contractant, poden:

Apartat 1, lletra a
Esmena 74
GP de Catalunya Sí que es Pot (17)
D’addició de la lletra a de l’apartat 1 del paràgraf article 621·37 de l’article 3

a) Exigir el compliment específic en les condicions acordades, que, en el cas del 
comprador, inclou la reparació o la substitució del bé no conforme.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 73 del GP de Catalunya Sí que es Pot.
La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 74 del GP de Catalu-

nya Sí que es Pot amb la redacció següent:
a) Exigir el compliment específic, d’acord amb el contracte que, en el cas del 

comprador, inclou la reparació o la substitució del bé no conforme.

TEXT PRESENTAT

Article 621-38. Compliment específic
1. El compliment específic no faculta al venedor a reclamar cap cost addicional.
2. El compliment específic no es pot exigir si:
a) És impossible o ha esdevingut il·lícit. O si,
b) Els costos que se’n deriven són desproporcionats respecte del benefici que 

n’obtindria el comprador.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 75
GP del Partit Popular de Catalunya (1.38)
De supressió de tot l’article 621·38.

TEXT PRESENTAT

Article 621-39. Correcció a iniciativa del venedor
1. El venedor pot corregir la manca de conformitat del bé sempre que sigui pos-

sible fer-ho abans que venci el termini de compliment.
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2. Vençut el termini, i un cop rebuda la notificació de manca de conformitat, el 
venedor la pot corregir dins d’un termini raonable si s’ofereix immediatament a fer-
ho. El comprador pot rebutjar aquest oferiment si:

a) La correcció no es pot dur a terme sense retard o inconvenients per al com-
prador.

b) Té motius raonables per creure que el venedor no complirà o no ho farà ade-
quadament. O,

c) El retard comporta un incompliment essencial.
3. Pendent la correcció, el comprador pot suspendre el compliment de les seves 

obligacions i no pot exercir els drets que siguin incompatibles amb la correcció que 
es pugui fer dins del termini raonable.

4. El venedor ha de pagar les despeses de la correcció i l’eventual indemnització 
dels danys pel retard i qualssevol altres que la correcció ha causat o no ha pogut evi-
tar, amb inclusió dels costos dels materials, la mà d’obra i el transport.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 76
GP del Partit Popular de Catalunya (1.39)
De supressió de tot l’article 621·39.

TEXT PRESENTAT

Article 621-40. Suspensió del pagament del preu o del compliment de 
les obligacions
El comprador i el venedor poden suspendre, totalment o parcial, el pagament del 

preu o el compliment de les obligacions si:
a) Han de complir la seva obligació al mateix temps o després que l’altre part 

hagi complert les seves, i aquesta no les compleix.
b) Han de complir la seva obligació abans que l’altra part, tenen motius raona-

bles per creure que l’altra no complirà les seves obligacions i li notifica la suspensió.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 77
GP del Partit Popular de Catalunya (1.40)

De supressió de tot l’article 621-40.

Lletra b
Esmena 78
GP de Catalunya Sí que es Pot (18)
De supressió de la lletra b del paràgraf article 621·40 de l’article 3

b) Han de complir la seva obligació abans que l’altra part, tenen motius raona-
bles per creure que l’altra no complirà les seves obligacions i li notifica la suspensió.

TEXT PRESENTAT

Article 621-41. Resolució del contracte
1. El contracte es pot resoldre si l’incompliment de l’altra part és essencial.
2. Es considera essencial l’incompliment que priva substancialment a l’altra part 

d’allò a què tenia dret segons el contracte.
3. El retard en el compliment que no sigui essencial permet resoldre el contracte 

si el comprador o el venedor no compleixen en el termini addicional de compliment 
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que li hagi notificat l’altra part i que sigui adequat a les circumstàncies. El termi-
ni addicional es considera raonable si la part no s’hi oposa sense dilació indeguda.

4. En tot cas, es pot resoldre anticipadament el contracte si l’altra part declara o 
evidencia de qualsevol altra manera l’incompliment essencial de les seves obligaci-
ons.

5. La facultat de resolució s’exerceix mitjançant notificació a l’altra part, tret que 
en notificar el termini addicional a què fa referència l’apartat 3 s’hagi establert que 
la resolució és automàtica al seu venciment.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 79
GP del Partit Popular de Catalunya (1.41)
De supressió de tot l’article 621·41.

TEXT PRESENTAT

Article 621-42. Reducció del preu i càlcul
1. El comprador que accepta un compliment no conforme al contracte pot dema-

nar la reducció del preu.
2. La reducció del preu ha de ser proporcional a la diferència entre el valor del 

bé en el moment del seu lliurament i aquell que tindria si fos conforme al contracte.
3. El comprador que ha exercit la facultat de reduir el preu pot demanar la res-

titució del major preu pagat i, addicionalment, una indemnització per altres danys 
que hagi sofert.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 80
GP del Partit Popular de Catalunya (1.42)
De supressió de tot l’article 621·42.

TEXT PRESENTAT

Article 621-43. Remeis del comprador en cas de drets i pretensions de 
tercers
1. En el cas regulat per l’article 621-30 sobre drets i pretensions de tercers, el 

comprador pot exercir els remeis establerts en aquesta subsecció.
2. Si la compravenda comprèn diversos béns i el dret o la pretensió del tercer 

n’afecta només algun, el comprador només pot resoldre el contracte si consta clara-
ment que no hauria efectuat la compra sense el bé afectat pel dret o la pretensió al-
legats.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 81
GP del Partit Popular de Catalunya (1.43)
De supressió de tot l’article 621·43
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TEXT PRESENTAT

Article 621-44. Terminis d’extinció dels remeis
1. Les pretensions i accions derivades dels remeis establerts en aquesta subsecció 

a favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de tres anys, llevat 
que la llei disposi un altre termini.

2. El còmput del termini establert per l’apartat 1 s’inicia en el moment que les 
accions o pretensions de la part que es tracti poden ser exercitades.

3. En qualsevol cas de manca de conformitat el còmput del termini establert per 
l’apartat 1 s’inicia des que el comprador coneix o pot conèixer la manca de confor-
mitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 82
GP del Partit Popular de Catalunya (1.44)
De supressió de tot l’article 621·44.

Esmena 83
GP de Ciutadans (10)
De modificació i addició de l’article 621·44 que resta redactat de la següent 
manera

1. Les pretensions i accions derivades dels remeis establerts en aquesta subsecció 
a favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de cinc anys, llevat 
que la llei disposi un altre termini.

2. No obstant, les pretensions i accions dels remeis relatius a la reducció del preu 
previst a l’article 621-42 s’extingeixen als sis mesos del lliurament efectiu de la cosa.

Apartat 1
Esmena 84
GP Socialista (7)
De modificació d’un incís de l’apartat primer de l’article 621·44

Article 621-44. Terminis d’extinció dels remeis
1. Les pretensions i accions derivades dels remeis establerts en aquesta subsec-

ció a favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de tres deu anys, 
llevat que la llei disposi un altre termini.

TEXT PRESENTAT

Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la meitat

Article 621-45. Avantatge injust
1. El contracte de compravenda, com els altres de caràcter onerós, pot ser rescin-

dit si en el moment de la seva conclusió:
a) Una de les parts depenia de l’altra o mantenia una relació especial de confian-

ça amb ella, es trobava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat 
imperiosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament 
ignorant o manifestament mancada d’experiència. I,

b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació i se’n va aprofitar, tot 
obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.

2. En la compravenda de consum, el contracte es pot rescindir, a més d’allò re-
gulat per l’apartat 1, si ocasiona en els drets i obligacions de les parts un greu des-
equilibri en perjudici del consumidor contrari a les exigències de la bona fe i la 
honradesa de tractes.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 85
GP de Ciutadans (11)
De modificació de l’article 621·45 que resta redactat de la següent manera

621-45. Avantatge injust
1. El contracte de compravenda de bens immobles pot ser rescindit si en el mo-

ment de la seva conclusió:
a) Una de les parts depenia de l’altra o mantenia una relació especial de confian-

ça amb ella, es trobava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat 
imperiosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament 
ignorant o manifestament mancada d’experiència. I,

b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació i se’n va aprofitar, tot 
obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.

En tot cas, s’entendrà per benefici excessiu o avantatge manifestament injust 
aquell que acreditadament per la part que ho invoqui superi en més d’un cinquanta 
per cent el preu de mercat objectivament determinat en el moment de formalització 
del contracte.

Esmena 86
GP del Partit Popular de Catalunya (2.1)
De modificació i supressió de part l’article 3

[...] pot conèixer la manca de conformitat.
Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la meitat
Article 621-45. Avantatge injust
1. Ens els contractes de caràcter onerós, pot ser rescindit si en el moment de la 

seva conclusió:
a) Una de les parts depenia de l’altra o mantenia una relació especial de confian-

ça amb ella, es trobava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat 
imperiosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament 
ignorant o manifestament mancada d’experiència. I,

b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació i se’n va aprofitar, tot 
obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.

2. En la compravenda de consum, el contracte es pot rescindir, a més d’allò re-
gulat per l’apartat 1, si ocasiona en els drets i obligacions de les parts un greu des-
equilibri en perjudici del consumidor contrari a les exigències de la bona fe i la 
honradesa de tractes.

TEXT PRESENTAT

Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. El contracte de compravenda, com els altres de caràcter onerós, també pot ser 

rescindit si la part perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contrac-
te, el valor de la prestació que rep és inferior a la meitat del valor de la prestació 
que fa.

2. L’altra part pot oposar que el pretès desequilibri es justifica en el risc contrac-
tual propi dels contractes aleatoris o en la concurrència d’una causa gratuïta.

3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri ha d’existir en el moment en 
què es pacta l’opció.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 87
GP de Ciutadans (12)
De modificació de l’article 621·46 que resta redactat de la següent manera

Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. El contracte de compravenda de bens immobles pot ser rescindit si la part 

perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contracte, el valor de la 
prestació que rep és inferior a la meitat del valor de la prestació que fa conforme a 
criteris de mercat objectivament determinats.

2. L’altra part pot oposar que el pretès desequilibri es justifica en el risc contrac-
tual propi dels contractes aleatoris o en la concurrència d’una causa gratuïta.

3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri ha d’existir en el moment en 
què es pacta l’opció.

Esmena 88
GP del Partit Popular de Catalunya (2.2)
De modificació i supressió de part l’article 3

Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. En els contractes de caràcter onerós, també pot ser rescindit si la part perjudi-

cada prova que, en el moment de la conclusió del contracte, el valor de la prestació 
que rep és inferior a la meitat del valor de la prestació que fa.

2. L’altra part pot oposar que el pretès desequilibri es justifica en el risc contrac-
tual propi dels contractes aleatoris o en la concurrència d’una causa gratuïta.

3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri ha d’existir en el moment en 
què es pacta l’opció.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 87 del GP de Ciuta-
dans amb la redacció següent:

1. El contracte de compravenda, com els altres de caràcter onerós, també pot ser 
rescindit si la part perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contrac-
te, el valor de mercat de la prestació que rep és inferior a la meitat del valor de mer-
cat de la prestació que fa.

TEXT PRESENTAT

Article 621-47. Adaptació del contracte
En els supòsits regulats pels articles 621-45 i 621-46, a petició de la part perjudi-

cada, l’autoritat judicial pot adaptar el contingut del contracte d’acord amb la pràc-
tica contractual prevalent en el moment de la seva conclusió i amb les exigències de 
la bona fe i la honradesa dels tractes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 89
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió i addició a l’article 3. Article 621·47

Article 621-47. Adaptació del contracte i correcció de la lesió
1. En el supòsit regulat per l’article 621-45 i 621-46, a petició de la part perjudica-

da, l’autoritat judicial pot adaptar el contingut del contracte d’acord amb la pràctica 
contractual prevalent en el moment de la seva conclusió i amb les exigències de la 
bona fe i la honradesa dels tractes.
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2. En el supòsit regulat per l’article 621-46, es pot evitar la rescissió mitjançant 
el pagament en diners del valor total de la prestació, amb els interessos legals a 
comptar des de la conclusió del contracte.

Esmena 90
GP de Ciutadans (13)
De modificació de l’article 621·47 que resta redactat de la següent manera

Article 621-47. Efectes
En els supòsits regulats pels articles 621-45 i 621-46, a petició de la part per-

judicada i segons al previst a la normativa general i especial aplicable, l’autoritat 
judicial procedirà, segons el previst en la normativa general i especial aplicable, a 
deixar sense efectes les clàusules que causin el desequilibri en els drets i obligaci-
ons del consumidor o que s’hagin estipulat sense causa justificada en el seu perjudi-
ci i només quan havent deixat sense efecte les clàusules afectades no sigui possible 
mantenir el contracte i aquesta no sigui perjudicial pel consumidor, es declararà la 
seva rescissió.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 89 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 621-48. Accions
Les accions establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre 

anys des de la conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 91
GP de Catalunya Sí que es Pot (19)
De modificació del paràgraf article 621·48 de l’article 3

Les accions establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre 
tres anys des de la conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.

Esmena 92
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 621·48 que resta redactat de la següent manera

Article 621-48. Accions
Sens perjudici de les acciones derivades de la legislació general i especial en 

matèria de condicions generals i de protecció de consumidores i usuaris, les accions 
establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre anys des de la 
conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.

TEXT PRESENTAT

Subsecció setena. Especialitats de la compravenda d’immobles

Article 621-49. Previsió de finançament per tercer
1. Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per 

una entitat de crèdit, el comprador pot desistir del contracte, si justifica documental-
ment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat designada a concedir el préstec o 
crèdit hipotecari o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava 
l’immoble, llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.
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2. El desistiment del comprador obliga al venedor a la devolució del preu que li 
hagués estat lliurat i de les arres penitencials si escau, i al comprador a deixar el 
venedor en la mateixa situació en la que s’hagués trobat de no haver-se conclòs el 
contracte, sense perjudici d’allò establert per la legislació hipotecària.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 93
GP de Ciutadans (15)
De modificació de l’article 621·49 que resta redactat de la següent manera:

Article 621-49. Previsió de finançament per tercer
1. Llevat de pacte en contrari, si el contracte de compravenda preveu el finan-

çament de tot o part del preu per una entitat de crèdit, el comprador pot desistir del 
contracte, si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat 
designada a concedir el préstec o crèdit hipotecari o a acceptar la subrogació del 
comprador en la hipoteca que grava l’immoble, llevat que la denegació es derivi de 
causes imputables del comprador.

2. El desistiment del comprador obliga al venedor a la devolució del preu que li 
hagués estat lliurat i de les arres penitencials, si han estat pactades i entregades, i 
al comprador a deixar el venedor en la mateixa situació en la que s’hagués trobat 
de no haver-se conclòs el contracte, sense perjudici d’allò establert per la legislació 
hipotecària.

Esmena 94
GP del Partit Popular de Catalunya (3.1)
De supressió de tot l’article 621·49.

Apartat 1
Esmena 95
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació a l’article 3, article 621·49, apartat 1

Article 621-49. Previsió de finançament per tercer
1. Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per 

una entitat de crèdit, el comprador pot desistir del contracte si justifica documental-
ment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat designada a concedir el finança-
ment o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l’immoble, 
llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 93 del GP de Ciuta-
dans i l’esmena 95 del GP de Junts pel Sí amb la redacció següent:

1. Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu 
per una entitat de crèdit, el comprador pot, llevat de pacte en contrari, desistir del 
contracte si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat 
designada a concedir el finançament o a acceptar la subrogació del comprador en 
la hipoteca que grava l’immoble, llevat que la denegació es derivi de la negligència 
del comprador.

2. El desistiment del comprador obliga el venedor a la devolució del preu que li 
hagués estat lliurat i de les arres penitencials si escau, i el comprador a deixar al 
venedor en la mateixa situació en que s’hagués trobat de no haver-se conclòs el con-
tracte, sens perjudici d’allò establert per la legislació hipotecària.



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 43 

TEXT PRESENTAT

Article 621-50. Indicació de la superfície de l’immoble
1. En la compravenda d’immobles, llevat de pacte en contrari, la referència a la 

cabuda, mesura o superfície de l’immoble es considera indicativa, i les diferències, 
en més o en menys, no donen lloc a la manca de conformitat, tret que siguin su-
periors a un 10% o que la cabuda, mesura o superfície indicades siguin un requisit 
per a l’ús específic, pactat o habitual a què es destinin els immobles de les mateixes 
característiques.

2. En la compravenda d’immobles en la qual el preu es calcula per raó de la ca-
buda, mesura o superfície de l’immoble, la diferència de cabuda que no sobrepassi el 
10% de la mesura pactada dóna lloc a una modificació proporcional del preu.

3. En la compravendes d’immobles en les quals el preu es pacta globalment i no 
per raó de la cabuda de l’immoble, la diferència de superfície, en més o en menys, 
que existeixi no dona lloc a la modificació del preu ni a la manca de conformitat 
sempre que sigui palesa i inequívoca la intenció de les parts d’haver conclòs el con-
tracte en qualsevol cas.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 96
GP del Partit Popular de Catalunya (3.2)
De supressió de tot l’article 621·50.

Apartat 1
Esmena 97
GP Socialista (8)
De modificació de l’apartat primer de l’article 621·50

Article 621-50. Indicació de la superfície de l’immoble
1. En la compravenda d’immobles, llevat de pacte en contrari, la referència a la 

cabuda, mesura, o superfície i ús de l’immoble es considera indicativa, i les diferèn-
cies, en més o en menys, no donen lloc a la manca de conformitat, tret que siguin 
superiors a un 10% o que la cabuda, mesura, o superfície indicades i ús que corres-
pongui segons la qualificació urbanística de l’immoble siguin un requisit per a l’ús 
específic, pactat o habitual a què es destinin els immobles de les mateixes caracte-
rístiques.

TEXT PRESENTAT

Article 621-51. Immobles en construcció o rehabilitació amb constitució 
de comunitat especial
1. En la compravenda d’un habitatge, local o altre element d’un edifici en cons-

trucció o rehabilitació que, un cop finalitzades les obres, s’hagi de sotmetre a un rè-
gim de propietat horitzontal, les parts poden establir la situació de comunitat sobre 
la finca en què s’integra l’immoble venut.

2. En el supòsit descrit per l’apartat 1, el contracte ha d’incorporar la descripció 
del bé i de la finca o conjunt en el qual s’integra aquell com a element independent 
o privatiu, amb referència expressa a les circumstàncies regulades pel número 1 de 
l’article 553-9 d’aquest Codi.

3. Les parts poden fixar el termini final de construcció o rehabilitació, que no 
pot ser superior al de deu anys comptats des de l’obtenció de la llicència d’obres 
corresponent. En defecte de pacte, el termini final és el que es preveu a la llicència.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 98
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació a l’article 3, del títol de l’article 621·51

Article 621-51. Immobles en construcció o rehabilitació en situació de comunitat

Esmena 99
GP del Partit Popular de Catalunya (3.3)
De supressió de tot l’article 621·51.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 98 del GP de Junts pel 
Sí amb la redacció següent:

Article 621-51. Immobles en construcció o rehabilitació en situació de comunitat.
1. En la compravenda d’un habitatge, local o altre element d’un edifici en cons-

trucció o rehabilitació que s’hagi de sotmetre a un règim de propietat horitzontal, 
les parts poden establir la situació de comunitat sobre la finca en que s’integra l’im-
moble venut.

TEXT PRESENTAT

Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la 
llicència d’obres
1. El contracte de compravenda d’un immoble en construcció o rehabilitació que 

no sigui habitatge i que es conclogui abans de l’obtenció de la llicència d’obres ha de 
preveure les característiques i condicions de l’obra, els terminis inicial i final de la 
construcció o rehabilitació i la qualitat dels materials emprats.

2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, que en cap cas pot 
ser superior a deu anys, es computi des de la conclusió del contracte o des de la 
obtenció de la llicència. En aquest segon cas, el termini d’obtenció de la llicència 
d’obres no pot ser superior a dos anys.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 100
GP del Partit Popular de Catalunya (3.4)
De supressió de tot l’article 621·52.

Apartat 1
Esmena 101
GP Socialista (9)
De supressió d’un incís de l’apartat primer de l’Article 621·52

Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la llicència 
d’obres

1. El contracte de compravenda d’un immoble en construcció o rehabilitació que 
no sigui habitatge i que es conclogui abans de l’obtenció de la llicència d’obres ha de 
preveure les característiques i condicions de l’obra, els terminis inicial i final de la 
construcció o rehabilitació i la qualitat dels materials emprats.
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Apartat 2
Esmena 102
GP Socialista (10)
De supressió de l’apartat segon de l’article 621·52

Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la llicència 
d’obres

[...]
2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, que en cap cas pot 

ser superior a deu anys, es computi des de la conclusió del contracte o des de la 
obtenció de la llicència. En aquest segon cas, el termini d’obtenció de la llicència 
d’obres no pot ser superior a dos anys.

Esmena 103
GP de Catalunya Sí que es Pot (20)
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621·52 de l’article 3

2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, hagi estat fixat o no 
en el contracte, que en cap cas pot ser superior a deu anys, i es computi computarà 
des de la conclusió del contracte o des de l’obtenció de la llicència. En aquest segon 
cas, el termini d’obtenció de la llicència d’obres no pot ser superior a dos anys.

TEXT PRESENTAT

Article 621-53. Règim de la comunitat especial
1. La quota del comprador en la comunitat constituïda correspon a la que tingui 

l’element en construcció o rehabilitació en el règim de propietat horitzontal en el 
qual s’integra un cop construït o rehabilitat.

2. La comunitat comporta l’exclusió de l’acció de divisió i dels drets d’adquisició 
preferent de caràcter legal entre propietaris de diferents habitatges, locals o elements 
de l’edifici en construcció o rehabilitació.

3. Finalitzada la construcció o rehabilitació, la quota del comprador dona lloc a 
la propietat separada sobre l’element que fou objecte del contracte.

4. El venedor pot atorgar escriptura d’obra nova i de constitució del règim de la 
propietat horitzontal si hi fa constar una descripció individualitzada de l’element 
venut tal i com apareix a l’escriptura de compravenda. La inscripció de l’esmentat 
element es practica a nom del comprador.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 104
GP de Junts pel Sí (8)
De supressió a l’article 3, del títol de l’article 621·53

Article 621-53. Règim de la comunitat especial

Esmena 105
GP Socialista (11)
De supressió de tot l’article 621·53

Esmena 106
GP del Partit Popular de Catalunya (3.5)
De supressió de tot l’article 621·53
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Apartat 4
Esmena 107
GP de Catalunya Sí que es Pot (21)
D’addició de l’apartat 4 del paràgraf article 621·53 de l’article 3

4. El venedor o en el seu cas el representant dels propietaris pot atorgar escrip-
tura d’obra nova i de constitució del règim de la propietat horitzontal si hi fa constar 
una descripció individualitzada de l’element venut tal i com apareix a l’escriptura de 
compravenda. La inscripció de l’esmentat element es practica a nom del comprador.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 104 del G.P. de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament 

del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble, 
sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè 
en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no 
fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.

2. Quan el pacte s’hagi formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre 
de la Propietat, s’apliquen a la resolució les normes incloses en aquest número i en 
els següents. El pacte ha de preveure que per que tingui lloc la resolució la quota o 
quotes impagades, inclosos, en el seu cas, els interessos pactats, han de superar un 
quinze per cent del preu íntegre més els interessos. Es pot establir que el venedor 
retingui les quantitats abonades pel comprador, amb un màxim de la meitat de la 
quantitat total que hagi hagut de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data 
de la resolució. Si s’han pactat interessos, l’escriptura ha d’incorporar un quadre 
d’amortització i el tipus d’interès ha de ser fix, s’ha de meritar per mesos vençuts, 
i no pot ser superior a l’interès legal del diner en el moment de l’atorgament, incre-
mentat en el cinquanta per cent. El venedor no pot reclamar al comprador cap quan-
titat per les quotes futures i no vençudes.

3. El procediment notarial és el següent:
a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat certificació de domini i 

càrregues de la finca, que s’ha de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la 
certificació, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el con-
tracte, amb efectes des de la data de la notificació, així com als titulars de drets reals 
inscrits amb posterioritat, en el domicili que consti al Registre segons la certificació. 
Si en aquesta consta l’immoble com a habitatge de la família també s’ha de noti-
ficar al cònjuge o convivent. Quan no consti el domicili dels titulars, la notificació 
es practica per edictes en un dels diaris de major difusió en el lloc d’ubicació de la 
finca.

b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga 
el deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’opo-
sició establerta al contracte. En aquests casos, el notari dona per acabada la seva 
intervenció i per conclòs el procediment, i queda expedita la via judicial o arbitral.

c) En el supòsit de manca d’oposició a la resolució o d’oposició limitada a la li-
quidació practicada pel venedor, l’acta notarial constitueix títol per a la inscripció 
del domini de l’immoble a favor del venedor, per a la cancel·lació de la inscripció de 
la condició resolutòria exercitada i la de tots els assentaments de càrregues, gravà-
mens i drets consignats en el Registre amb posterioritat, a excepció dels relatius a 
litigis sobre la vigència o l’exercici de la pròpia condició resolutòria.
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4. La readquisició pel venedor comporta l’afecció de l’immoble, amb caràcter 
real, en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a ga-
rantia de la quantitat que, si escau, s’hagi d’abonar al comprador. En la reinscripció 
a favor del venedor es fa constar aquesta afecció, l’import de la qual és la quantitat 
total que, d’acord amb el contracte hauria hagut de percebre el venedor fins la data 
de la resolució, segons allò determinat per l’acta notarial.

5. L’afecció s’extingeix totalment o parcialment per:
a) Consentiment del comprador i, si escau, dels titulars de drets posteriors.
b) Resolució judicial o laude arbitral.
c) Consignació notarial de la quantitat garantida o aval bancari pel seu import.
d) Caducitat, transcorreguts cent vuitanta dies des de la data de la reinscripció a 

favor del venedor, llevat que hi hagi una anterior anotació de demanda d’oposició a 
la resolució o a la liquidació.

7. Els assentaments registrals es practiquen d’acord amb el que disposa la Llei 
Hipotecària.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 108
GP del Partit Popular de Catalunya (3.6)
De supressió de tot l’article 621·54

Esmena 109
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació i addició a l’article 3, article 621·54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament 

del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble, 
sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè 
en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no 
fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.

2. Quan el pacte s’ha formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre 
de la Propietat, s’apliquen a la resolució les normes d’aquest article. El pacte ha de 
preveure que perquè tingui lloc la resolució, la part impagada del preu ajornat, in-
closos, si és el cas, els interessos pactats, ha de superar el quinze per cent del preu 
íntegre més els interessos. Es pot establir que el venedor retingui les quantitats abo-
nades pel comprador, amb un màxim de la meitat de la quantitat total que hagi hagut 
de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data de la resolució. Si s’han pactat 
interessos, l’escriptura ha d’incorporar un quadre d’amortització i el tipus d’interès 
ha de ser fix, s’ha de meritar per mesos vençuts, i no pot ser superior a l’interès legal 
en el moment de l’atorgament de l’escriptura, incrementat en el cinquanta per cent. 
El venedor no pot reclamar al comprador cap quantitat per les quotes futures i no 
vençudes.

3. El procediment notarial de resolució, que s’inicia un cop fet el requeriment 
que preveu el punt 1 sense haver obtingut el pagament del preu ajornat i en una acta 
separada, és el següent:

a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat certificació de domini i 
càrregues de la finca, que s’ha de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la 
certificació, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el con-
tracte, amb efectes des de la data de la notificació, així com als titulars de drets reals 
inscrits amb posterioritat, en el domicili que consti al Registre segons la certificació. 
Si en aquesta consta expressament l’immoble com a habitatge de la família també 
s’ha de notificar al cònjuge o convivent. La notificació ha de ser personal; quan no 
es pugui notificar personalment, es practica per edictes en un dels diaris de major 
difusió en el lloc d’ubicació de la finca.
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b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga 
el deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’oposi-
ció establerta al contracte. En aquests casos, el notari dóna per acabada la seva inter-
venció i per conclòs el procediment, i queda expedita la via judicial o arbitral. No es 
pot al·legar el pagament si a l’escriptura de compravenda es va convenir que els pagaments 
es farien per mitjà de transferències al compte de provisions del notari que l’autoritza i no 
consta que els pagaments s’hagin fet.

c) En el supòsit de manca d’oposició a la resolució o d’oposició limitada a la li-
quidació practicada pel venedor, l’acta notarial de resolució constitueix títol per a la 
inscripció del domini de l’immoble a favor del venedor, per a la cancel·lació de la 
inscripció de la condició resolutòria exercitada i la de tots els assentaments de càr-
regues, gravàmens i drets consignats en el Registre amb posterioritat a la inscripció 
de la compravenda, llevat dels relatius a litigis sobre la vigència o l’exercici de la 
pròpia condició resolutòria.

4. La readquisició pel venedor comporta l’afecció de l’immoble, amb caràcter 
real, en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a ga-
rantia de la quantitat que, si escau, s’hagi d’abonar al comprador. En la reinscripció 
a favor del venedor es fa constar aquesta afecció, l’import de la qual és la quantitat 
total que el venedor ha percebut fins la data de la resolució, segons allò determinat 
per l’acta notarial.

5. L’afecció no té lloc o s’extingeix totalment o parcialment per:
a) Consentiment del comprador i, si escau, dels titulars de drets posteriors.
b) Resolució judicial o laude arbitral.
c) Consignació notarial de la quantitat garantida o aval bancari pel seu import.
d) Caducitat, transcorreguts cent vuitanta dies des de la data de la reinscripció a 

favor del venedor, llevat que hi hagi una anterior anotació de demanda d’oposició a 
la resolució o a la liquidació

6. Els assentaments registrals es practiquen d’acord amb el que disposa la Llei 
Hipotecària.

Esmena 110
GP de Ciutadans (16)
De modificació de l’article 621·54 que resta redactat de la següent manera

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament 

del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble, 
sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè 
en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no 
fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.

2. Quan el pacte s’hagi formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre 
de la Propietat, s’apliquen a la resolució i al procediment per fer-la efectives les nor-
mes generals i especials aplicables.

Apartat 1
Esmena 111
GP Socialista (12)
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 621·54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. En la compravenda de béns immobles es pot pactar que la manca de pagament 

de tot o d’una part del preu doni lloc a la resolució del contracte.
El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament 

del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble, 
sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè 
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en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no 
fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.

Apartat 2
Esmena 112
GP Socialista (13)
De modificació de l’apartat segon de l’article 621·54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
2. Quan el pacte s’hagi formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre 

de la Propietat, s’apliquen a la resolució les normes incloses en aquest número i en 
els següents. El pacte ha de preveure que per que tingui lloc la resolució la quota o 
quotes impagades, inclosos, en el seu cas, els interessos pactats, han de superar un 
quinze deu per cent del preu íntegre més els interessos. Es pot establir que el vene-
dor retingui les quantitats abonades pel comprador, amb un màxim de la meitat de 
la quantitat total que hagi hagut de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data 
de la resolució. El venedor haurà de consignar el total de la quantitat retinguda, que 
quedarà a disposició a l’aplicació d’una clàusula penal o bé de tercers perjudicats, 
si així ho estableix el jutge Si s’han pactat interessos, l’escriptura ha d’incorporar 
un quadre d’amortització i el tipus d’interès ha de ser fix, s’ha de meritar per mesos 
vençuts, i no pot ser superior a l’interès legal del diner en el moment de l’atorgament, 
incrementat en el cinquanta per cent. El venedor no pot reclamar al comprador cap 
quantitat per les quotes futures i no vençudes.

Apartat 3, lletra a
Esmena 113
GP de Catalunya Sí que es Pot (22)
D’addició de la lletra a de l’apartat 3 del paràgraf article 621·54 de l’article 3

a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat certificació de domini i 
càrregues de la finca, que s’ha de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la 
certificació, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el con-
tracte, amb efectes des de la data de la notificació en el domicili que hagi designat 
el comprador o consti en el Registre, així com als titulars de drets reals inscrits amb 
posterioritat, en el domicili que consti al Registre segons la certificació. Si en aques-
ta consta l’immoble com a habitatge de la família també s’ha de notificar al cònjuge 
o convivent. Quan no consti el domicili dels titulars, la notificació es practica per 
edictes en un dels diaris de major difusió en el lloc d’ubicació de la finca.

Apartat 3, lletra b
Esmena 114
GP Socialista (14)
De modificació de la lletra b de l’apartat tercer de l’article 621·54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
[...]
3. El procediment notarial és el següent:
[...]
b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga 

el deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’oposi-
ció establerta al contracte, o qualsevol altra que consideri el comprador. En aquests 
casos, el notari dona per acabada la seva intervenció i per conclòs el procediment, i 
queda expedita la via judicial o arbitral.

[...]
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Esmena 115
GP de Catalunya Sí que es Pot (23)
De supressió de la lletra b de l’apartat 3 del paràgraf article 621·54 de l’article 3

b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga 
el deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’opo-
sició establerta al contracte. En aquests casos, el notari dona per acabada la seva 
intervenció i per conclòs el procediment, i queda expedita la via judicial o arbitral.

Apartat 4
Esmena 116
GP de Catalunya Sí que es Pot (24)
De modificació total de l’apartat 4 del paràgraf article 621·54 de l’article 3 que 
queda redactat de la manera següent:

4. La readquisició pel venedor comporta l’obligació de retorn de les quantitats 
abonades pel comprador. En el supòsit de discrepància sobre les quantitats a retor-
nar al comprador, el venedor haurà de consignar les quantitats cobrades del com-
prador, sotmetent les discrepàncies a resolució judicial.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 109 del GP de Junts pel Sí.
La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 111 del GP Socialista, 

amb la redacció següent:
1. El pacte de condició resolutòria establert per el supòsit de manca de pagament 

de tot o d’una part del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i re-
cuperar l’immoble, sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant 
acta notarial perquè en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’adverti-
ment que en cas de no fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 113 del GP de Cata-
lunya Si que es Pot (Apartat 3 lletra a)) amb la redacció següent:

a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat certificació de domini i 
càrregues de la finca, que s’ha de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la 
certificació ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el con-
tracte, amb efectes des de la data de la notificació, així com els titulars de drets reals 
inscrits amb posterioritat, en el domicili que hagi designat el comprador o que consti 
al registre segons la certificació. Si en aquesta consta expressament l’immoble com 
a habitatge de la família també s’ha de notificar al cònjuge o convivent. La notifica-
ció ha de ser personal; quan no es pugui notificar personalment, es practica d’acord 
amb el que estableix la llei.

TEXT PRESENTAT

Subsecció vuitena. Compravenda a carta de gràcia

Article 621-55. Compravenda a carta de gràcia
1. En la compravenda a carta de gràcia, el venedor es reserva el dret de redimir 

el bé venut, amb les condicions que s’hagin pactat.
2. El dret de redimir el bé venut s’exerceix d’acord amb allò disposat pels articles 

568-28 a 568-32 d’aquest Codi.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 117
GP de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent (1)
D’addició d’una nova subsecció novena a l’article 3

Subsecció novena. Compravenda de paquets d’hipoteques titulitzades
Article 621-55 bis. Compravenda de paquets d’hipoteques titulitzades
1. La venda d’una hipoteca en el mercat financer mitjançant titulització, tant en 

forma individual com agrupada per qualsevol mitjà jurídic, fa perdre a l’entitat ve-
nedora la seva condició de titular del deute i li impedeix l’exercici d’accions relatives 
a l’execució del contracte hipotecari.

2. L’entitat venedora de la hipoteca ha de comunicar al deutor i al titular de l’im-
moble la venda del contracte hipotecari en el mercat financer mitjançant titulització.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 117 del GP de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent que comporta la incorporació d’una 
nova disposició addicional per donar una nova redacció a l’article 569-28 amb la 
redacció següent:

Article 569-28. Obligacions garantides per una hipoteca i cessió del crèdit hipo-
tecari

1. Es pot constituir una hipoteca en garantia de totes les classes d’obligacions, 
d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària i amb el que, per a cada cas, 
disposa la subsecció segona.

2. El titular d’un crèdit o préstec hipotecari que transmet el seu dret ha de noti-
ficar-ho fefaentment a la persona deutora i, si escau, a la titular registral del bé hi-
potecat, com a pressupòsit per a la legitimació del cessionari, i ha d’indicar el preu 
convingut o el valor que es dona al dret i les condicions essencials de la cessió. La 
renúncia de la persona deutora a la notificació en qualsevol moment és nul·la.

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 117 del GP de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent d’addició d’una nova disposició tran-
sitòria amb la redacció següent:

Disposició transitòria
La modificació de l’article 569-28 no és d’aplicació a les cessions de crèdit o 

préstecs hipotecaris que hagin tingut lloc amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

TEXT PRESENTAT

Secció segona. Permuta

Article 621-56. Concepte
1. La permuta és el contracte pel qual cada part s’obliga a lliurar a l’altra un bé 

conforme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sigui del dret de propietat o dels 
altres drets patrimonials, segons la seva naturalesa.

2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte es 
qualifica de permuta si el valor dels béns és igual o superior a l’import dels diners.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 118
GP Socialista (15)
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 621·56

Article 621-56. Concepte
[...]
2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte 

es qualifica de permuta, en primer lloc si així ho designen les parts i en segon lloc si 
el valor dels béns és igual o superior a l’import dels diners.

Esmena 119
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
D’addició a part de l’article 3

Secció segona. Permuta
Article 621-56. Concepte
[...]
2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte 

es qualifica de permuta si així ho han determinat les parts, o si el valor dels béns és 
igual o superior a l’import dels diners.

TEXT PRESENTAT

Article 621-57. Règim jurídic
Les normes de la compravenda s’apliquen a la permuta en allò que siguin com-

patibles, i cada part es considera comprador respecte dels béns que ha de rebre i ve-
nedor respecte dels béns que ha de lliurar.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 120
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició a part de l’article 3

Article 621-57. Règim jurídic
Les normes de la compravenda contingudes al Codi Civil espanyol s’apliquen a la 

permuta en allò que siguin compatibles, i cada part es considera comprador respecte 
dels béns que ha de rebre i venedor respecte dels béns que ha de lliurar.

TEXT PRESENTAT

Secció tercera. Cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi  
de construcció futura

Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió d’una finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de l’adju-

dicació d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació requereix, en el mo-
ment de formalitzar-lo, que s’hi identifiquin necessàriament els habitatges, els locals 
o les altres edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la normativa de la pro-
pietat horitzontal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 53 

ESMENES PRESENTADES

Esmena 121
GP Socialista (16)
De modificació de l’article 621·58

Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió de la propietat d’una finca o de qualsevol altre dret real 

que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de l’adjudicació 
d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació d’aprofitament urbanístic a 
canvi de l’adjudicació d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació reque-
reix, en el moment de formalitzar-lo, que s’hi identifiquin necessàriament els ha-
bitatges, els locals o les altres edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la 
normativa de la propietat horitzontal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.

Esmena 122
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De supressió i addició a part de l’article 3

Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió d’una finca o d’aprofitament urbanístic o de qualsevol al-

tre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de 
l’adjudicació d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació requereix, en 
el moment de formalitzar-lo, que s’hi identifiquin necessàriament els habitatges, els 
locals o les altres edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la normativa de 
la propietat horitzontal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 122 del GP PPC amb 
la redacció següent:

El contracte de cessió de la propietat d’una finca, del dret d’aprofitament urbanís-
tic o de qualsevol dret real que comporti la facultat d’edificar, a canvi de l’adjudica-
ció d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació requereix, en el moment 
de formalitzar-lo, que s’identifiquin necessàriament els habitatges, els locals o les 
altres edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la normativa de la propietat 
horitzontal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.

TEXT PRESENTAT

Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic a canvi de la 

construcció futura.
b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic en la pro-

porció que la persona cedent i la cessionària determinin, tot constituint una situació 
de comunitat, que es regeix per allò establert per l’article 621-53.

2. En el cas de transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic, la 
construcció futura es pot situar en una finca altra que la que ha estat cedida.

Fascicle segon
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 123
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De supressió i addició a part de l’article 3

Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol 

altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de 
la construcció futura.

En aquest cas, la construcció futura es pot situar en una altra finca diferent de 
la cedida.

b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic o de 
qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat, 
en la proporció que la persona cedent i la cessionària determinin, tot constituint una 
situació de comunitat, que es regeix per allò establert per l’article 621-53.

2. En el cas de transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic, la 
construcció futura es pot situar en una finca altra que la que ha estat cedida.

Apartat 1
Esmena 124
GP Socialista (18)
De modificació de l’apartat primer de l’article 621·59

Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total de la propietat d’una finca o de qualsevol altre dret real 

sobre ella que comporti la facultat d’adquirir allò edificat a canvi de la construcció 
futura. En aquest cas, la construcció futura es pot situar en una finca diferent de la 
cedida.

b) La transmissió d’una quota en la propietat de la finca o en qualsevol altre dret 
real sobre ella que comporti la facultat d’adquirir allò edificat, en la proporció que 
la persona cedent i la cessionària determinin, constituint una situació de comunitat 
que es regeix pel que disposen les disposicions del Llibre Cinquè del Codi civil de 
Catalunya.

Apartat 1, lletra b
Esmena 125
GP Socialista (17)
De supressió d’un incís de la lletra b de l’apartat primer de l’article 621·59

Article 621-59. Modalitats
b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic en la pro-

porció que la persona cedent i la cessionària determinin, tot constituint una situació 
de comunitat, que es regeix per allò establert per l’article 621-53.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 124 i 125 del GP 
Socialista amb la redacció següent:

1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total de la propietat d’una finca, del dret d’aprofitament urba-

nístic o de qualsevol dret real sobre ella que comporti la facultat d’edificar, a canvi 
d’una construcció futura. En aquest cas, la construcció futura es pot situar en una 
finca diferent de la cedida.

b) La transmissió d’una quota de la propietat de la finca, del dret d’aprofitament 
urbanístic o de qualsevol dret real sobre ella que comporti la facultat d’edificar, en la 
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proporció que la persona cedent i la cessionària determinin, constituint una situació 
de comunitat que es regeix pel que disposa les disposicions del Llibre Cinquè del 
Codi Civil de Catalunya.

TEXT PRESENTAT

Article 621-60. Règim general
1. En els contractes de cessió atorgats abans de l’obtenció de la llicència d’obra 

corresponent s’han de fer constar les característiques de l’obra, les condicions, els 
terminis inicial i final de la construcció i la qualitat dels materials emprats.

2. En els contractes de cessió atorgats un cop obtinguda la llicència d’obra cor-
responent cal incorporar el contingut d’aquesta, i també les determinacions del pro-
jecte o, si escau, la certificació emesa pel facultatiu de l’obra, i la memòria de qua-
litats segons el projecte redactat pel facultatiu corresponent.

3. Ambdues parts poden acordar la constitució d’un aval bancari o qualsevol al-
tra garantia per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del cessionari.

4. El cedent, després d’un requeriment fefaent, pot instar la resolució del contrac-
te si la llicència no s’ajusta als pactes acordats, en el cas establert per l’apartat 1, o si 
les obres no s’han iniciat en el termini pactat fins i tot per una causa que no li sigui 
imputable al cessionari.

5. L’obligació del cessionari només s’entén complerta quan el lliurament de l’obra 
es fa en les condicions i amb les característiques pactades. Si no s’ha estipulat res en 
aquest sentit, l’obra ha d’ésser lliurada íntegrament, amb tots els requisits d’habita-
bilitat o els que siguin necessaris per a l’ús a què es destina.

6. L’obra pot ser realitzada i lliurada per una persona diferent que la cessionària, 
tret que s’hagi pactat el contrari i sense perjudici de la obligació de notificar fefaent-
ment la cessió del contracte al cedent en el domicili fixat en el contracte a aquests 
efectes, i en defecte d’això en el que figuri inscrit en el Registre de la Propietat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 126
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De modificació de part de l’article 3

Article 621-60. Règim general
1. En els contractes de cessió atorgats abans de l’obtenció dels requisits exigits 

per la legislació urbanística aplicable s’han de fer constar les característiques de 
l’obra, les condicions, els terminis inicial i final de la construcció i la qualitat dels 
materials emprats.

2. En els contractes de cessió atorgats un cop obtinguts els requisits exigits per 
la legislació urbanística aplicable cal incorporar el contingut d’aquesta, i també les 
determinacions del projecte o, si escau, la certificació emesa pel facultatiu de l’obra, 
i la memòria de qualitats segons el projecte redactat pel facultatiu corresponent.

3. Ambdues parts poden acordar la constitució [...].

TEXT PRESENTAT

Article 621-61. Adquisició en la transmissió total
Si la cessió es fa mitjançant la transmissió total de la finca o de l’aprofitament 

urbanístic a canvi de la construcció futura, l’adquisició dels habitatges, dels locals o 
de les altres edificacions que corresponguin al cedent té lloc amb el seu lliurament, 
un cop finalitzada l’obra que se li hagi d’adjudicar.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 127
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De modificació i addició a part de l’article 3

Article 621-61. Adquisició
1. En el supòsit de cessió mitjançant la transmissió total de la finca o de l’apro-

fitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar 
i adquirir allò edificat a canvi de la construcció futura, l’adquisició dels habitatges, 
dels locals o de les altres edificacions que corresponguin al cedent té lloc amb el seu 
lliurament, un cop finalitzada l’obra que se li hagi d’adjudicar.

2. En el supòsit de cessió mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’apro-
fitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i ad-
quirir allò edificat, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions que 
corresponguin al cedent té lloc a mesura que l’obra es completi.

TEXT PRESENTAT

Article 621-62. Adquisició en la transmissió parcial
Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofita-

ment urbanístic, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions 
que corresponguin al cedent té lloc a mesura que l’obra es completi.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 128
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació a l’article 3, article 621·62

Article 621-62. Adquisició en la transmissió parcial
Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofita-

ment urbanístic, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions 
que corresponguin al cedent té lloc un cop finalitzada l’obra.

Esmena 129
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
De supressió de tot l’article 621·62.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 128 del GP de Junts 
pel Sí amb la redacció següent:

Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofi-
tament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar, 
l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions que corresponguin 
al cedent té lloc un cop finalitzada l’obra.

TEXT PRESENTAT

Article 621-63. Incompliment del contracte
1. En cas d’incompliment de les condicions, pactades o legals, les característi-

ques o el termini inicial o final estipulats, el cedent pot exigir el compliment especí-
fic del contracte, o la resolució d’aquest, en ambdós casos, amb la indemnització de 
danys i perjudicis corresponent.

2. L’acreditació de l’incompliment de les condicions, les característiques i els termi-
nis es pot fer per acta notarial o, si escau, per certificació de l’autoritat administrativa.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 621-64. Resolució del contracte
1. Les parts contractants poden estipular que la no realització de l’obra en les 

condicions, les característiques i els terminis d’execució estipulats tingui el caràcter 
de condició resolutòria.

2. Per tal que operi la resolució automàtica del contracte cal:
a) La notificació fefaent de la resolució al cessionari i als tercers titulars de drets 

constituïts sobre la finca.
b) La no oposició del cessionari a la resolució, en el termini de quinze dies.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 621-65. Efectes
1. En cas de resolució del contracte, el cedent recupera la propietat del que havia 

cedit i fa seva, per accessió, l’obra realitzada, amb l’obligació de rescabalar-ne el 
cessionari i, si escau, els tercers.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, quan el cost de l’acabament de les obres 
o, si s’escau, de l’adaptació de les realment executades als pactes establerts en el 
contracte sigui superior a la meitat del cost de la construcció pactada, el cedent pot 
optar per l’enderrocament a càrrec del cessionari.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 621-66. Oposició del contracte davant tercers
El contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic és oposable enfront 

de tercers des que s’hagi practicat la inscripció en el foli registral de la finca cedida 
i, si escau, en el de la finca especial en el qual constin els aprofitaments disgregats 
del sòl.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 130
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
D’addició a part de l’article 3

Article 621-66. Oposició del contracte davant tercers
El contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol al-

tre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat és oposable 
enfront de tercers des que s’hagi practicat la inscripció en el foli registral de la fin-
ca cedida i, si escau, en el de la finca especial en el qual constin els aprofitaments 
disgregats del sòl.
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Addició de nous articles
Esmena 131
GP de Junts pel Sí (11)
D’addició d’un nou article 3 bis

Article 3. bis. Aprovació del títol II, capítol II, secció segona i tercera
S’aprova el títol II, capítol II, seccions segona i tercera, amb el contingut següent:

Capítol II. Contractes sobre activitat aliena
Secció segona. El mandat
Subsecció primera. El contracte
Article 622-21. Concepte
1. En el contracte de mandat, el mandatari s’obliga a gestionar en nom i per 

compte del mandant els afers jurídics que aquest li encarrega, d’acord amb les seves 
instruccions.

2. Els actes realitzats pel mandatari, dins de l’àmbit del mandat, vinculen aquest 
darrer com si ell mateix els hagués realitzat.

Article 622-22. Actuació extralimitada
1. Els actes realitzats fora de l’àmbit del mandat o que no s’ajustin a les instruc-

cions no vinculen el mandant llevat que:
a) els ratifiqui
b) la gestió es faci d’una manera més avantatjosa per al mandant.
c) concorri una alteració sobrevinguda de les circumstàncies ignorada pel man-

dant que el mandatari no ha pogut posar en el seu coneixement, sempre que aquest 
actuï d’acord amb el que raonablement hauria autoritzat el mandant.

2. El tercer pot requerir el mandant perquè ratifiqui l’actuació dins d’un termini 
raonable que li assenyali, transcorregut el qual sense declaració del mandat s’entén 
que no hi ha ratificació.

3. El mandatari que actua de forma extralimitada respon davant del tercer de 
bona fe i del mandant. El tercer de bona fe té acció contra el mandant si aquest s’ha 
aprofitat de l’actuació extralimitada.

4. Els actes ratificats es consideren realitzats dins dels límits del mandat, sense 
perjudici dels drets de tercers de bona fe.

Article 622-23. Àmbit i extensió
1. L’àmbit i l’extensió del mandat es fixa per l’acord de les parts i, en allò que no 

s’hi oposi, per la naturalesa de la gestió encomanada.
2. El mandatari només pot fer els actes d’administració ordinària, llevat que hi 

estigui facultat expressament.

Article 622-24. Remuneració
1. El mandat es presumeix gratuït llevat de pacte o que el mandatari exerceixi 

professionalment l’activitat encomanada.
2. La remuneració es determina, en defecte de pacte, per les regles professionals 

aplicables i, subsidiàriament, pels usos del lloc d’acord amb la naturalesa de l’afer.
3. La cessió de la execució del mandat no altera el caràcter onerós o gratuït. El 

dret a la remuneració, si escau, correspon al mandatari que hagi contractat amb el 
mandant.

Article 622-25. Autocontractació i conflicte d’interessos
1. El mandatari no pot ser part contractual respecte del mandant en relació amb 

els afers jurídics objecte de l’encàrrec, llevat que:
a) Consti l’autorització expressa del mandant o
b) La determinació del contingut del contracte és tan precisa que evita el risc de 

lesió dels interessos del mandant.
2. Quan el mandatari sigui part contractual respecte d’un únic mandant no té el 

dret a la remuneració com a mandatari, llevat de pacte en contrari.
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3. El mandatari que accepta efectuar la gestió d’un afer determinat per encàrrec 
de dos o més mandants amb interessos contraposats ha d’informar d’aquest fet a les 
parts i actuar de manera neutral. En cas contrari respon dels danys causats i perd 
el dret a la remuneració.

4. En qualsevol altre supòsit de conflicte d’interessos amb el mandant s’aplica el 
que estableix l’apartat 1.

Subsecció segona. Contingut
Article 622-26. Actuació personal
1. El mandatari ha d’actuar personalment i no pot cedir l’execució a tercera per-

sona, ja sigui per substitució o per delegació, llevat d’autorització expressa, i si ho 
fa respon dels actes realitzats per la persona cessionària.

2. Si el mandant ha autoritzat la cessió de l’execució, el mandatari només res-
pon per la manca d’idoneïtat notòria de la persona escollida o per les instruccions 
inadequades.

3. El mandant té acció directa contra la persona o persones a les quals s’ha 
transmès l’execució del mandat.

Article 622-27. Execució del mandat
1. En l’execució del mandat, el mandatari:
a) ha d’actuar i complir l’encàrrec conforme al que s’hagi acordat i a les instruc-

cions del mandant.
b) ha d’informar al mandant de les gestions realitzades i del seu resultat
c) ha de posar en coneixement del mandant qualsevol modificació de les circums-

tàncies, sempre que sigui raonablement possible.
2. El mandatari ha d’actuar amb la diligència pròpia d’una persona raonable, 

d’acord amb la naturalesa de l’afer encarregat. En el cas que el mandatari exerceixi 
professionalment l’activitat encomanada, llevat de pacte exprés, ha d’actuar amb la 
diligència professional corresponent.

3. El mandatari respon davant del mandant de la seva pròpia actuació i de la 
dels seus auxiliars.

Article 622-28. Obligació de cooperació
1. El mandant ha de cooperar amb el mandatari per tal de facilitar l’execució del 

mandat i, llevat de pacte en contra, li ha d’anticipar els mitjans necessaris.
2. El mandant ha de lliurar al mandatari el document, si n’hi ha, on consta el po-

der, el qual s’ha de formalitzar en escriptura pública en els casos que estableix la llei.

Article 622-29. Pluralitat de mandataris
1. En el cas d’una pluralitat de mandataris per a gestionar un mateix afer, cadas-

cun dels mandataris pot actuar per ell sol, llevat de pacte en contra.
2. En el cas que diversos mandataris hagin actuat de forma conjunta responen 

sempre solidàriament de la gestió.
3. Els mandataris que han realitzat efectivament la gestió tenen dret a la remu-

neració, d’acord amb el que estableix l’article 622-24.

Article 622-30. Pluralitat de mandants
En el contracte de mandat conclòs per una pluralitat de mandants amb un ma-

teix mandatari per a gestionar el mateix afer o afers d’interès comú, cadascun dels 
mandants pot exigir per ell sol el compliment del mandat, llevat de pacte en contra, 
i responen sempre de forma solidària davant del mandatari.

Article 622-31. Rendició de comptes
1. El mandatari ha de comunicar sense dilació la finalització de l’encàrrec i ha 

de retre comptes al mandant.
2. La dispensa de l’obligació de retre comptes és ineficaç en cas que el mandatari 

hagi actuat de mala fe.
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3. El mandatari ha de restituir el romanent d’allò que va rebre per a l’execució 
del mandat i lliurar al mandant tot allò obtingut com a conseqüència de l’execució 
del mandat.

4. El mandatari deu interessos legals de les quantitats rebudes del mandant o 
cobrades en execució del mandat, des del dia que les havia de lliurar o d’invertir 
d’acord amb les instruccions del mandant.

Article 622-32. Reembossament de despeses i indemnització de danys i perjudicis
1. El mandant ha de reembossar al mandatari les quantitats que ha anticipat 

per a l’execució del mandat, amb els interessos legals a comptar des de la data de 
la bestreta.

2. El mandant ha d’indemnitzar al mandatari els danys i perjudicis derivats de 
l’execució del mandat, llevat que li siguin imputables.

Subsecció tercera. Extinció
Article 622-33. Causes
1. El mandat s’extingeix, a més de les causes establertes pel títol de constitució 

o per la llei, per:
a) El compliment de l’encàrrec.
b) La revocació per part del mandant o el desistiment del mandatari.
c) La mort, la declaració de mort o d’absència, la modificació judicial de la 

capacitat o la prodigalitat, la declaració de concurs del mandant o del mandatari.
d) L’extinció de la persona jurídica mandant o mandatària.
2. En cas de modificació judicial de la capacitat del mandant el contracte no 

s’extingeix quan se n’ha establert la continuïtat o s’ha conclòs per al cas de modi-
ficació judicial de la capacitat apreciada conforme a allò determinat pel mandant.

Article 622-34. Extinció del mandat col·lectiu
1. En cas de pluralitat de mandants, el mandat s’extingeix quan la causa afecta a 

tots, llevat de pacte en contrari o que la causa d’extinció sigui la revocació justificada.
2. En el mandat convingut amb una pluralitat de mandataris que hagin d’actuar 

conjuntament, el mandat s’extingeix si la causa afecta a tots, llevat de pacte en con-
trari.

Article 622-35. Revocació del mandat
1. El mandant pot revocar en qualsevol moment el mandat, llevat dels supòsits 

d’irrevocabilitat establerts per l’article 622-36. La revocació ha de ser expressa i 
s’ha de notificar al mandatari.

2. La revocació no es pot oposar a tercers de bona fe que hagin contractat amb 
el mandatari:

a) Si el mandatari no la coneixia.
b) Si, fins i tot coneixent-la, el mandat s’hagués atorgat per a contractar amb per-

sones determinades i aquestes no tenien coneixement de la revocació.
3. Una vegada revocat el mandat, el mandant pot exigir al mandatari la devo-

lució del document on hi constava. El mandatari pot substituir la devolució per la 
constància de la revocació en les còpies del document.

Article 622-36. Pacte d’irrevocabilitat
1. Es pot pactar que el mandat sigui irrevocable quan l’atorgament tingui com a 

finalitat la salvaguarda d’interessos legítims del mandatari o dels mandants, deri-
vats d’una relació jurídica diferent del mandat.

2. No obstant el pacte d’irrevocabilitat, el mandat pot ser revocat si:
a) La relació jurídica que fonamenta la irrevocabilitat s’extingeix. En cas d’irre-

vocabilitat pactada en interès del mandatari, l’extinció té lloc per incompliment de 
la relació jurídica.

b) Concorre una causa legítima.
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3. La revocació produeix efectes si, notificada al mandatari, aquest no s’hi oposa 
en el termini de quinze dies.

4. La revocació del mandat que contravingui el pacte d’irrevocabilitat és ineficaç.
Article 622-37. Desistiment del mandatari
1. El mandatari pot desistir del mandat comunicant la seva decisió al mandant.
2. Quan el mandat s’ha conferit per un temps determinat o per un afer concret, si 

el mandatari desisteix sense causa legítima ha d’indemnitzar al mandant pels danys 
i perjudicis soferts.

3. Quan el mandat s’ha conferit per un temps indeterminat, el mandatari no ha 
d’indemnitzar els danys i perjudicis soferts pel mandant, llevat que la comunicació 
de desistir sobrepassi un temps prudencial o que no acrediti l’existència de causa 
legítima.

Article 622-38. Pròrroga de la legitimació
1. Quan el contracte s’ha extingit per qualsevol causa que afecti al mandant, el 

mandatari ha de continuar l’execució ja començada de l’encàrrec:
a) si la interrupció immediata de l’activitat comporta un risc per als interessos 

del mandatari o d’un tercer
b) si el mandat es va establir amb caràcter irrevocable.
2. Quan el contracte s’extingeix per qualsevol causa que afecti al mandatari, els 

seus hereus o representants ho han de notificar al mandant i han de prendre les me-
sures oportunes d’acord amb les circumstàncies i en interès del mandant.

Article 622-39. Desconeixement de l’extinció
1. L’extinció del contracte ha de ser comunicada a l’altre part per l’interessat, els 

seus hereus o representants legals.
2. Els actes que faci el mandatari abans de conèixer l’extinció són eficaços res-

pecte del mandant i dels seus hereus.
3. Quan els tercers de bona fe no coneguin l’extinció del contracte aquest fet no 

els afecta amb independència de les accions del mandant contra el mandatari.

Secció tercera: Gestió d’afers aliens sense mandat
Article 622-40. Fonament
1. La persona que gestiona un afer aliè, amb motiu raonable i sense un encàrrec 

ni una obligació prèvia, està obligada a continuar la gestió jurídica o material fins 
a la seva finalització o a requerir el titular, el representant o l’administrador que el 
substitueixi en la gestió començada.

2. El gestor està subjecte a les normes del contracte de mandat des del moment 
de la ratificació de la gestió.

Article 622-41. Deures del gestor
1. El gestor ha d’actuar amb la diligència pròpia d’una persona raonable, d’acord 

amb la naturalesa de l’afer.
2. En el cas que el gestor actuï en exercici del seu ofici o activitat professional ha 

d’aplicar la diligència professional corresponent.
3. La responsabilitat per danys derivada de la infracció de diligència establer-

ta s’exonera o atenua en cas de culpa del titular de l’afer o d’intervenció de tercer.
4. El gestor no respon en els supòsits de cas fortuït, llevat que emprengui actua-

cions arriscades o inusuals per part del titular de l’afer o quan procuri el seu pro-
pi interès en detriment del titular de l’afer. En cap cas no respon en els supòsits de 
força major.

5. El gestor és responsable pels actes del seu delegat o substitut.
6. Finalitzada la gestió o, en cas que sigui possible, durant l’execució d’aquesta, 

el gestor ha de posar en coneixement del titular de l’afer la gestió efectuada, o, en el 
seu cas, el curs de la que està efectuant, retre-li comptes i, si escau, posar a la seva 
disposició allò obtingut en el curs de la gestió.
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Article 622-42. Rescabalament i indemnització per la gestió
1. El titular de l’afer, malgrat que no vulgui aprofitar el resultat de la gestió o no 

s’hagi obtingut cap resultat, està obligat a:
a) Rescabalar el gestor de les despeses útils i necessàries efectuades en el seu 

interès. Les quantitats anticipades pel gestor meriten interès legal des del dia del 
pagament.

b) Indemnitzar els danys i perjudicis al gestor.
c) Alliberar el gestor de les obligacions contretes en el seu interès.
2. La concurrència d’interès del gestor en l’afer comporta la reducció de l’import 

dels seus drets en proporció al benefici obtingut.
3. La utilitat o la necessitat de les despeses efectuades i la de les obligacions 

contretes s’han de valorar atenent al moment en què van ser efectuades o contretes.
4. Si la pretensió del gestor no s’ajusta als requisits de la gestió d’afers aliens pot 

recórrer a les regles de l’enriquiment injustificat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 131 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Aprovació del títol II de capítol III, relatiu als contractes sobre 
objecte aliè
S’aprova el títol II, capítol III, seccions primera, segona i tercera, amb el contin-

gut següent:
Capítol III. Contractes sobre objecte aliè
Secció primera. Els contractes de conreu
Subsecció primera. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 623-1. Concepte
1. Per contractes de conreu s’entenen els contractes d’arrendament rústic, par-

ceria i, en general, tots els contractes, qualsevol que sigui llur denominació, pels 
quals se cedeix onerosament l’aprofitament agrícola, ramader o forestal d’una finca 
rústica.

2. El contracte de conreu pot incloure una explotació agrària, entesa com un con-
junt de béns i drets que conformen una unitat econòmica.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 623-2. Drets de producció agrària
Els drets de producció agrària, els drets vinculats a les finques o les explotaci-

ons integren el contingut del contracte de conreu, llevat que les parts els excloguin 
expressament.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Article 623-3. Habitatge i aprofitaments complementaris
1. El contracte de conreu no s’estén a les edificacions destinades a habitatge que 

hi hagi a la finca, però sí a les altres construccions, a la maquinària i a les eines 
existents, llevat, en ambdós casos, de pacte en contrari i llevat el que estableix l’ar-
ticle 623-33.

2. El contracte de conreu no comprèn els altres aprofitaments de la finca no vin-
culats al conreu, com ara la caça, que corresponen al propietari, també llevat de 
pacte en contrari.

3. La realització d’activitats agroturístiques a la finca pel conreador necessita un 
pacte exprés entre les parts i ha de ser compatible amb l’activitat de conreu.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 623-4. Contractes exclosos
No són contractes de conreu els relatius a finques rústiques en els casos següents:
a) Si el conreu per al qual se cedeix la finca és de durada inferior a l’any agrícola.
b) Si la finalitat és una prestació de serveis al propietari, com ara la preparació 

de la terra per a la sembra o plantació.
c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions ramaderes.
d) Si se cedeixen només aprofitaments relatius a la caça.
e) Si se cedeix una explotació ramadera de caràcter intensiu.
f) Si la cessió de l’ús de la finca no té la finalitat de destinar-la a una activitat 

agrícola, ramadera o forestal.

ESMENES PRESENTADES

Lletra c
Esmena 132
GP de Catalunya Sí que es Pot (25)
De supressió de la lletra c del paràgraf article 623·4 de l’article 4

c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions ramaderes.

Esmena 133
GP de Ciutadans (17)
De supressió de la lletra c de l’article 623·4 que resta redactat de la següent 
manera

Article 623-4. Contractes exclosos
No són contractes de conreu els relatius a finques rústiques en els casos següents:
a) Si el conreu per al qual se cedeix la finca és de durada inferior a l’any agrícola.
b) Si la finalitat és una prestació de serveis al propietari, com ara la preparació 

de la terra per a la sembra o plantació.
c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions ramaderes.
c) Si se cedeixen només aprofitaments relatius a la caça.
d) Si se cedeix una explotació ramadera de caràcter intensiu.
e) Si la cessió de l’ús de la finca no té la finalitat de destinar-la a una activitat 

agrícola, ramadera o forestal.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Pendent de transacció
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TEXT PRESENTAT

Article 623-5. Parts contractuals
1. Poden establir contractes de conreu les persones amb capacitat per a contractar.
2. Els titulars de drets limitats sobre la finca, com ara usufructuaris, fiduciaris 

o compradors a carta de gràcia, poden concloure contractes de conreu per bé que, 
extingit llur dret, el contracte subsisteix fins que fineixi el termini o bé el de la pròr-
roga en curs.

3. El règim establert per l’apartat 2 s’aplica als contractes de conreu conclosos 
pels representants legals dels menors o incapacitats, en extingir-se llur representació.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 623-6. Conreador directe i personal
1. S’entén per conreador directe i personal la persona física que, sola o amb la 

col·laboració de persones que hi conviuen o, si no hi ha convivència, de descendents 
o d’ascendents, duu a terme efectivament l’activitat agrària i assumeix els riscos de 
l’explotació si el 50% de la seva renda total s’obté d’activitats agràries o d’altres de 
complementàries, sempre que:

a) La part de la renda procedent directament de l’activitat agrària efectuada a la 
seva explotació no sigui inferior al 25% de la seva renda total, i

b) El temps de treball dedicat a activitats agràries o complementàries sigui su-
perior a la meitat del seu temps de treball total, sens perjudici que pugui contractar 
personal auxiliar.

2. Tenen la condició de conreador directe i personal les societats agràries de 
transformació, les comunitats de béns, les cooperatives o seccions de cooperativa 
de producció agrària i les societats civils, mercantils i laborals, per al conreu de què 
es tracti, sempre que incloguin en llur objecte social finalitats de caràcter agrari i 
que la majoria de drets de vot correspongui a les persones físiques a què es refereix 
l’apartat 1.

3. Les administracions públiques i llurs empreses i entitats vinculades arrenda-
tàries de finques rústiques tenen la condició de conreador directe i personal a tots 
els efectes d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 623-7. Forma
1. Els contractes de conreu s’han de formalitzar per escrit.
2. Les parts es poden exigir en qualsevol moment, amb les despeses a càrrec de 

la part que formuli la pretensió, que el contracte es formalitzi íntegrament en do-
cument públic i que hi consti una descripció de la finca objecte del contracte i, si 
escau, un inventari dels elements i dels drets vinculats a l’explotació que se cedeix 
i qualsevol altra circumstància que sigui necessària per a desenvolupar i executar 
adequadament el contracte.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Article 623-8. Règim jurídic
1. Els contractes de conreu es regeixen pel que estableix imperativament aquest 

Codi, pels pactes convinguts entre les parts contractants i, si no n’hi ha, per l’ús i el 
costum de la comarca. Supletòriament, és aplicable la resta de disposicions d’aquest 
Codi.

2. Si el conreador no ho és de manera directa i personal, no són aplicables les 
disposicions d’aquest Codi relatives als drets d’adquisició preferent.

3. Les disposicions d’aquest Codi per al contracte d’arrendament s’apliquen a 
la resta de contractes de conreu en la mesura en què ho permeti la seva naturalesa.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 134
GP de Ciutadans (19)
De modificació del punt 1 de l’article Article 623·8. Règim jurídic

Apartat 623-8 que resta redactat de la següent manera
1. Els contractes de conreu es regeixen pels pactes convinguts entre les parts 

contractants i, si no n’hi ha, per l’ús i el costum de la comarca i en qualsevol cas de 
conformitat amb el que estableix aquest Codi i la normativa general i especial apli-
cable i en especial la normativa de lluita contra la morositat empresarial que sigui 
aplicable. Supletòriament, és aplicable la resta de disposicions d’aquest Codi.

Esmena 135
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
De modificació de part de l’article 4

[...] i executar adequadament el contracte.
Article 623-8. Règim jurídic
1. Els contractes de conreu es regeixen pels pactes convinguts entre les parts i 

supletòriament per aquest Codi així com per l’ús i el costum de la comarca. Suple-
tòriament també són aplicables les disposicions de la Llei d’Arrendament Rústics i 
els articles 1575 a 1579 del Codi Civil espanyol.

TEXT PRESENTAT

Article 623-9. Ús i costum de bon pagès
És obligació derivada del contracte de conreu la de conrear segons ús i costum 

de bon pagès, d’acord amb les bones pràctiques agràries i les limitacions específi-
ques a què estiguin sotmeses determinades zones del territori en funció de la nor-
mativa en vigor, encara que no hagi estat pactada expressament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 136
GP de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent (2)
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 4 després de l’article 623·9 sobre l’ús i 
costum del bon pagès

També és obligació derivada del contracte el respecte dels drets d’espigolar i de 
rostoll segons la tradició. Mitjançant el dret d’espigolar qualsevol persona pot apro-
fitar el camp un cop el pagès ha finalitzat la sega i mitjançant el rostoll ho pot fer 
qualsevol ramat.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 136 del GP CUP-CC 
amb la redacció següent:

És obligació derivada del contracte de conreu la de conrear segons ús i costum 
de bon pagès de la comarca fins i tot, on s’escau, pel que fa als drets d’espigolar i 
de rostoll, d’acord amb les bones pràctiques agràries i les limitacions específiques a 
que estiguin sotmeses determinades zones del territori en funció de la normativa en 
vigor, encara que no hagi estat pactada expressament.

TEXT PRESENTAT

Article 623-10. Any agrícola
L’any agrícola comença el dia 1 de novembre d’un any i acaba el 31 d’octubre de 

l’any següent, llevat del que pactin les parts d’acord amb els usos concrets de cada 
comarca i els referits als diferents tipus de conreu.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Subsecció segona. Arrendament rústic

Article 623-11. Drets i obligacions de les parts
1. L’arrendador ha de lliurar la finca a l’arrendatari i li ha de garantir l’ús pacífic 

per tot el temps de durada del contracte. A canvi, té dret a percebre un preu o renda.
2. L’arrendatari ha de conrear la finca i pot fer-ho amb les plantacions o sembres 

que més li convinguin per a fer-ne seus els fruits, i té l’obligació de pagar una renda 
a l’arrendador i de tornar-li la finca en l’estat en què l’ha rebuda.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-12. Renda
1. La renda dels contractes és la que lliurement convenen les parts a satisfer en 

diners, llevat que en convinguin el pagament en una quantitat determinada i no alí-
quota de fruits.

2. Són nuls de ple dret els pactes pels quals s’obliga l’arrendatari al pagament to-
tal o parcial de qualsevol dels tributs que graven la propietat de la finca arrendada.

3. Les parts poden pactar que la contraprestació de l’arrendatari consisteixi, en 
tot o en part, en l’obligació de millorar la finca arrendada, com ara efectuar la rom-
puda de la terra, artigar-la, posar-la en conreu i fer esplanacions, construccions o 
altres obres anàlogues.

4. Les parts poden pactar l’actualització de la renda cada any agrícola. En de-
fecte del sistema que determinin, l’actualització es fa d’acord amb l’Índex de preus 
percebuts agraris que el Govern publica anualment en el DOGC.

5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el con-
tracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes al 
domicili de l’arrendador o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un 
mes o, si s’escau, segons el costum de la comarca.

6. L’arrendador ha de lliurar a l’arrendatari un rebut de la renda pagada.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 5
Esmena 137
GP Socialista (19)
De modificació de l’apartat cinquè de l’article 623·12

Article 623-12. Renda
5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el con-

tracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes al 
domicili de l’arrendador o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un 
mes o, si s’escau, segons el costum de la comarca de la forma que determinin les 
parts, o en cas de no determinar-ho, al domicili de l’arrendador, o a través de qual-
sevol altra forma de pagament de la qual quedi constància fefaent.

Esmena 138
GP de Catalunya Sí que es Pot (26)
D’addició de l’apartat 5 del paràgraf article 623·12 de l’article 4

5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el con-
tracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes 
al domicili de l’arrendador o qualsevol altra forma de pagament de la qual en quedi 
constància fefaent o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un mes o, 
si s’escau, segons el costum de la comarca

Esmena 139
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’un nou paràgraf al punt 5 de l’article 623·12 que resta redactat de la 
següent manera

5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el con-
tracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes al 
domicili de l’arrendador o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un 
mes o, si s’escau, segons el costum de la comarca.

Pel cas que per conveni o pràctica de les parts, la renda sigui satisfeta amb la 
utilització de dels serveis de proveïdors financers, s’entendrà per domicili de l’arren-
dador aquell establert com compte de pagament.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional entre les esmenes 137 del GP So-
cialista, 138 del GP de Catalunya Sí que es Pot i 139 del GP de Ciutadans amb la 
redacció següent:

5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que determinen les 
parts en el contracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anu-
alitats vençudes en el domicili de l’arrendador i en el termini d’un mes, o per mitjà 
de qualsevol altra forma de pagament de la qual en quedi constància o, si s’escau, 
segons el costum de la comarca.

TEXT PRESENTAT

Article 623-13. Durada
1. Els arrendaments han de tenir una durada mínima de set anys. Les parts po-

den establir una durada superior.
2. El contracte d’arrendament s’entén prorrogat de cinc anys en cinc anys, sem-

pre que una de les parts no avisi l’altra de la seva voluntat de donar-lo per extingit 
almenys un any abans del venciment.
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3. L’arrendatari pot renunciar a la durada mínima del contracte o de la pròrroga 
i abandonar el conreu de la finca al final de cada any agrícola si notifica aquesta vo-
luntat a l’arrendador, almenys amb sis mesos d’anticipació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 140
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
De modificació de part de l’article 4

Article 623-13. Durada
1. Els arrendaments han de tenir la durada fixada per les parts. Davant la manca 

de pacte, els contractes han de tenir una durada mínima de set anys.
[...]

TEXT PRESENTAT

Article 623-14. Despeses ordinàries
1. Les despeses ordinàries de conservació i reparació de la finca o l’explotació 

agrària derivades de l’activitat de conreu són a càrrec de l’arrendatari, sense dret a 
reembossament.

2. Si, havent estat requerit a l’efecte, l’arrendatari no assumeix les despeses ordi-
nàries, ho pot fer l’arrendador, amb dret a reembossament.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-15. Despeses extraordinàries
1. Les despeses extraordinàries de conservació i reparació de la finca o l’explota-

ció agrària derivades de l’obligació de mantenir-la en un estat que serveixi a l’activi-
tat de conreu són a càrrec de l’arrendador, sense dret a apujar la renda.

2. Si, havent estat requerit a l’efecte, l’arrendador no assumeix les despeses extra-
ordinàries, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-16. Millores obligatòries
1. L’arrendador i, si s’escau, l’arrendatari han de dur a terme les obres o millores 

que els siguin imposades per llei, per resolució judicial o administrativa ferma o per 
acord d’una comunitat de regants o d’altres entitats similars en les quals s’integri la 
finca.

2. En el cas que les obres s’hagin de dur a terme per l’arrendador i signifiquin un 
increment notable en el rendiment de la finca, com ara la transformació d’aquesta 
de secà en regadiu, l’arrendador té dret a apujar la renda en proporció a l’increment 
del rendiment, amb dret d’abandó per l’arrendatari per al cas que no li convingués.

3. Si l’arrendador no duu a terme les obres o millores, havent estat requerit a 
aquest efecte, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.
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4. En el cas que les obres s’hagin de dur a terme per l’arrendatari i signifiquin 
una millora notable en la finca que subsisteixi a la fi del contracte, aquell té dret a 
ésser compensat per l’arrendador per l’import del cost material de la millora.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-17. Millores voluntàries
1. L’arrendatari pot dur a terme obres ordinàries de millora de la finca, com ara 

les dels accessos, el replanament de terres o la supressió de separacions entre peces 
de terra, amb notificació prèvia a l’arrendador de manera fefaent.

2. L’arrendador es pot oposar a la realització de les obres en un termini de quinze 
dies a partir del moment en què ha rebut la notificació. Si no s’hi oposa expressa-
ment, les obres s’entenen autoritzades.

3. En el cas que les obres signifiquin una millora de la finca, l’arrendador no té 
dret a incrementar la renda, i, en el cas que subsisteixin en el moment de la fi del 
contracte, l’arrendatari té dret a ésser compensat per l’arrendador per l’increment del 
valor de la finca que les millores han generat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-18. Prescripció
Les pretensions per despeses i per obres i millores prescriuen a l’any des que 

s’extingeix el contracte i l’arrendatari deixa la finca.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-19. Extinció del contracte
El contracte d’arrendament s’extingeix per les causes següents:
a) El finiment del termini inicial o de les pròrrogues.
b) La resolució del contracte, en els casos establerts per la llei o convinguts per 

les parts.
c) La pèrdua o expropiació total de la finca arrendada.
d) La denúncia anticipada del contracte per l’arrendatari, d’acord amb el que es-

tableix l’article 623-13.3.
e) L’acord de les parts d’extingir-lo anticipadament.
f) El canvi de qualificació urbanística de la finca, com a sol urbà o urbanitzable, 

quan impliqui un impediment del seu ús per a la producció agrària.
g) Els altres casos convinguts en el contracte o que resultin d’aquest Codi.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 141
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició a part de l’article 4

Article 623-19. Extinció del contracte
El contracte d’arrendament s’extingeix per les causes fixades per les parts, i en 

tot cas, pels supòsits següents:
a) El finiment del termini inicial o de les pròrrogues.
[...]
e) L’acord de les parts d’extingir-lo anticipadament, sense aquesta causa generi a 

les parts dret a la indemnització.
f) El canvi de qualificació [...].

TEXT PRESENTAT

Article 623-20. Resolució del contracte
1. L’incompliment per una de les parts d’obligacions contractuals o legals dóna 

dret a l’altra, que hagi complert les que li corresponen, a resoldre el contracte.
2. La part que ha complert les seves obligacions té dret a resoldre el contracte i 

a la indemnització dels danys i perjudicis soferts, per bé que pot optar només per 
reclamar aquests darrers i mantenir el contracte.

3. Són casos d’incompliment de l’arrendatari:
a) Deixar de conrear la finca per abandonament o destinar-la a un ús diferent dels 

establerts per l’article 623-1, sens perjudici del que es pugui establir en la normativa 
sectorial específica.

b) Malmetre o esgotar greument la finca o les produccions d’aquesta.
c) Subarrendar la finca sense consentiment de l’arrendador.
d) No efectuar el pagament de la renda convinguda en el contracte o no portar a 

terme les millores acordades.
e) Fer obres voluntàries de millora amb l’oposició de l’arrendador o sense haver 

fet la notificació establerta per l’article 623-17.1.
f) En general, l’incompliment per l’arrendatari de les obligacions convingudes o 

que deriven de la llei, les bones pràctiques agràries i l’ús i el costum de la comarca.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 142
GP del Partit Popular de Catalunya (15)
De supressió de part de l’article 4

Article 623-20. Resolució del contracte
1. L’incompliment per una de les parts d’obligacions contractuals o legals dóna 

dret a l’altra, que hagi complert les que li corresponen, a resoldre el contracte.
2. La part que ha complert les seves obligacions té dret a resoldre el contracte i 

a la indemnització dels danys i perjudicis soferts, per bé que pot optar només per 
reclamar aquests darrers i mantenir el contracte.

3. Són casos d’incompliment de [...].

TEXT PRESENTAT

Article 623-21. Pèrdua o expropiació parcials de la finca
Si la finca es perd o és expropiada en part, l’arrendatari pot optar per l’extinció 

total del contracte d’arrendament o bé per deixar-lo subsistent en la part que resti de 
la finca, amb la reducció proporcional de la renda.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-22. Dret a recollir els fruits
Finit el contracte d’arrendament, l’arrendatari té dret a tot allò que sigui neces-

sari per a recollir i aprofitar els fruits pendents i ha de permetre al nou arrendatari 
l’accés a la finca a fi de preparar el proper conreu.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-23. Successió de l’arrendador
1. Els drets i les obligacions derivats del contracte d’arrendament subsisteixen 

durant el termini legal, pactat o prorrogat, malgrat que la propietat de la finca es 
transmeti per qualsevol títol o s’hi constitueixi un dret real.

2. El desconeixement per l’adquirent de l’existència de l’arrendament de la finca 
no priva l’arrendatari dels seus drets.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-24. Successió de l’arrendatari
1. El dret de l’arrendatari es transmet per causa de mort a títol universal o par-

ticular, amb la consegüent subrogació de l’adquirent en la posició jurídica de l’ar-
rendatari.

2. L’adquirent del dret a conrear pot optar per continuar o per extingir el con-
tracte. Ho ha de notificar a l’arrendador dins dels sis mesos següents a la mort del 
causant i, en qualsevol cas, s’ha de fer càrrec del conreu fins a l’acabament de l’any 
agrícola. Si no es fa l’avís dins aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit 
el contracte.

3. Si hi ha una pluralitat d’adquirents, a manca de designació feta pel causant, 
han de determinar qui continua l’arrendament i notificar-ho a l’arrendador dins els 
sis mesos següents a la mort del causant. A manca d’acord entre els adquirents no-
tificat a l’arrendador dins aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit el con-
tracte i, en qualsevol cas, aquells s’han de fer càrrec del conreu fins a l’acabament 
de l’any agrícola.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 143
GP del Partit Popular de Catalunya (16.1)
De supressió de tot l’article 623·24
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TEXT PRESENTAT

Article 623-25. Dissolució d’una societat
Si l’arrendatària és una societat, en el cas que es dissolgui, el dret a continuar 

l’arrendament correspon al soci al qual s’hagi adjudicat aquest dret en la liquida-
ció. Aquesta circumstància s’ha de notificar a l’arrendador. Si no es fa la notifica-
ció, l’arrendador pot donar per extingit l’arrendament passats sis mesos de l’acord 
de dissolució.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 144
GP del Partit Popular de Catalunya (16.2)
De supressió de l’article 623·25

TEXT PRESENTAT

Article 623-26. Subarrendament
1. L’arrendatari no pot subarrendar la finca, llevat d’autorització en el contracte 

o consentiment exprés de l’arrendador.
2. La cessió d’aprofitaments marginals no es considera subarrendament, sempre 

que aquests no representin més d’una desena part del rendiment total que s’obté de 
la finca.

3. Les administracions públiques poden subarrendar lliurement les finques de les 
quals són arrendatàries.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 145
GP del Partit Popular de Catalunya (17)
De supressió de part de l’article 4

[...] sis mesos de l’acord de dissolució.
Article 623-26. Subarrendament
1. L’arrendatari no pot subarrendar la finca, llevat d’autorització en el contracte 

o consentiment exprés de l’arrendador.
2. La cessió d’aprofitaments marginals no es considera subarrendament, sempre 

que aquests no representin més d’una desena part del rendiment total que s’obté de 
la finca.

3. Les administracions públiques poden subarrendar lliurement les finques de les 
quals són arrendatàries.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 145 del GP del Partit Popular de Catalunya.

TEXT PRESENTAT

Article 623-27. Preferència adquisitiva de l’arrendatari
1. En cas de compravenda, permuta, dació en pagament, o aportació a societat de 

finques rústiques arrendades, correspon a l’arrendatari el dret d’adquisició preferent 
del domini, mitjançant l’abonament al propietari del seu preu o valor de l’aportació, 
excepte en els casos següents:

a) Si l’alienació es fa a favor del propietari d’una part indivisa de la finca.
b) Si l’alienació es fa a favor de cònjuge, convivent en parella estable, ascendents, 

descendents o parents consanguinis o per adopció fins al segon grau.
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c) Si la finca té la qualificació urbanística de sòl urbà o urbanitzable.
2. El dret d’adquisició preferent no es pot renunciar anticipadament.
3. El dret de l’arrendatari és preferent al que legalment pugui correspondre als 

propietaris de les finques confrontants.
4. Als propietaris de finques confrontants els són aplicables les excepcions esta-

blertes per l’apartat 1.
5. En cas de transmissió d’una finca que només és arrendada en part o que ho és 

a diferents arrendataris, el dret d’adquisició preferent de l’arrendatari es limita a la 
part de la finca que té en arrendament.

6. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants han exercit la prefe-
rència adquisitiva establerta per aquest article, han de destinar la finca adquirida a 
activitats agrícoles, ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys. 
En el supòsit que no es compleixi aquesta obligació o que la finca s’alieni entre vius 
per mitjà de qualsevol dels negocis jurídics indicats per l’apartat 1 abans de finir els 
cinc anys, la finca pot revertir a la situació anterior si els antics propietaris o llurs 
successors ho reclamen en el termini d’un any a comptar del finiment dels cinc anys 
esmentats.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 146
GP de Junts pel Sí (12)
De modificació de l’article 4, article 623.27

Article 623-27. Dret de tanteig i retracte de l’arrendatari
1. L’arrendatari té el dret de tanteig i retracte de la finca arrendada en cas d’ali-

enació onerosa, dació en pagament, o aportació a societat pel propietari excepte en 
els casos següents:

a) Si l’alienació es fa al copropietari de la finca o al cònjuge, convivent en pa-
rella estable, ascendents, descendents o parents consanguinis o per adopció fins al 
segon grau.

b) Si la finca no te la qualificació de rústica.
2. Aquest dret no es pot renunciar anticipadament i és preferent al retracte legal 

de confrontants regulat pels articles 568-16 a 568-21.
3. En cas de transmissió d’una finca només arrendada en part o a diferents ar-

rendataris, el dret de l’arrendatari es limita a la part de la finca que té en arrenda-
ment.

4. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants exerciten el dret de 
tanteig i retracte estan obligats a destinar la finca adquirida a activitats agríco-
les, ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys. L’incompliment 
d’aquesta obligació o l’alienació onerosa, dació en pagament o l’aportació a socie-
tat de la finca abans d’acabar els cinc anys, faculta als propietaris anteriors i els 
seus successors demanar la reversió a la situació anterior sempre que ho reclamin 
en el termini d’un any a comptar des de l’acabament dels cinc anys esmentats.

Esmena 147
GP del Partit Popular de Catalunya (18)
De modificació i addició de part de l’article 4

Article 623-27. Preferència adquisitiva de l’arrendatari
[...]
6. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants han exercit la prefe-

rència adquisitiva establerta per aquest article, han de destinar la finca adquirida 
a les mateixes activitats agrícoles, ramaderes o forestals que desenvolupaven abans 
d’exercir aquest dret, durant un període mínim de cinc anys. En el supòsit que no es 
compleixi aquesta obligació o que la finca s’alieni entre vius per mitjà de qualsevol 
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dels negocis jurídics indicats per l’apartat 1 abans de finir els cinc anys, la finca pot 
revertir a la situació anterior si els antics propietaris o llurs successors ho reclamen 
en el termini d’un any a comptar de l’inici dels cinc anys esmentats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 146 del GP de Junts 
pel Sí i l’esmena 147 del GP del Partit Popular de Catalunya amb la redacció següent:

1. L’arrendatari té el dret de tempteig i retracte de la finca arrendada en cas d’ali-
enació onerosa, dació en pagament, o aportació a societat pel propietari excepte en 
els casos següents:

a) Si l’alienació es fa a favor del copropietari de la finca o a favor del seu cònjuge, 
convivent en parella estable, ascendents, descendents o parents consanguinis o per 
adopció fins al segon grau.

b) Si la finca no té la qualificació de rústica.
2. Aquest dret no es pot renunciar anticipadament i es preferent al retracte legal 

de confrontants regulat pels articles 568-16 a 568-21.
3. En el cas de transmissió d’una finca només arrendada en part o a diferents ar-

rendataris, el dret de l’arrendatari es limita a la part de la finca que es té en arrenda-
ment, a menys que l’altre arrendatari no exerciti aquest dret, supòsit en el qual el dret 
de l’altre arrendatari s’estén a tota la finca. En el cas que la finca arrendada no es pu-
gui segregar o dividir per aplicació de la legislació sobre unitats mínimes de conreu, 
podrà exercitar aquest dret l’arrendatari que ostenti la porció de terreny de menor ex-
tensió i, en igualtat de circumstàncies, decidirà la sort.

4. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants exerciten el dret de 
tempteig i retracte, estan obligats a destinar la finca adquirida a activitats agríco-
les, ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys. L’incompliment 
d’aquesta obligació o l’alienació onerosa, dació en pagament o l’aportació a societat 
de la finca abans d’acabar els cinc anys, faculta els propietaris anteriors i els seus 
successors demanar la reversió a la situació anterior sempre que ho reclamin en el 
termini d’un any a comptar des de l’acabament dels cinc anys esmentats.

TEXT PRESENTAT

Article 623-28. Dret de tanteig
Quan es tracta d’alienacions de finques afectes al dret establert per l’article 623-

27, el propietari ha de notificar la seva decisió d’alienar, el preu, l’adquirent i la resta 
de circumstàncies de forma fefaent a l’arrendatari, el qual, dins el termini de dos 
mesos, pot fer ús del dret de tanteig adquirint la finca en les mateixes condicions 
mitjançant el pagament o consignació del preu.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 148
GP de Junts pel Sí (13)
De modificació de l’article 4, article 623·28

Article 623-28. Dret de tanteig
1. El propietari ha de notificar fefaentment a l’arrendatari la voluntat d’alienar, 

donar en pagament o fer l’aportació a una societat, el preu o valor i les altres cir-
cumstàncies de l’acte jurídic transmissiu.

2. L’arrendatari pot exercir el dret de tanteig en els dos mesos següents a la noti-
ficació mitjançant el pagament o consignació notarial del preu o valor.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 148 del GP de Junts pel Sí.
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TEXT PRESENTAT

Article 623-29. Dret de retracte
1. Si el propietari no fa la notificació a què es refereix l’article 623-28, o porta a 

terme l’alienació a favor de tercer abans del termini de dos mesos o, finit aquest ter-
mini, aliena per preu o condicions substancials diferents de les comunicades a l’ar-
rendatari. Aquest pot exercir el retracte dins els dos mesos següents al moment en 
què hagi tingut coneixement de l’alienació, o al de la inscripció d’aquesta al Registre 
de la Propietat, si s’ha produit abans.

2. En tot acte d’alienació d’una finca rústica s’ha de manifestar si està o no ar-
rendada i, si escau, que s’ha portat a terme la notificació a l’arrendatari d’acord amb 
el que estableix l’article 623-28.

3. Per a inscriure en el Registre de la Propietat el títol d’adquisició d’una finca 
rústica arrendada cal justificar que s’ha portat a terme la notificació, de manera fefa-
ent, a l’arrendatari d’acord amb el que estableix l’article 623-28. Aquesta notificació 
s’ha de fer i acreditar en qualsevol cas, encara que l’arrendatari no tingui dret d’ad-
quisició preferent en no ésser conreador directe i personal.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 149
GP de Junts pel Sí (14)
De modificació de l’article 4, article 623·29

Article 623-29. Dret de retracte
1. L’arrendatari gaudeix del dret de retracte sobre finca arrendada si el propieta-

ri no li notifica la voluntat d’alienar, donar en pagament o fer aportació a una socie-
tat de la finca arrendada o la transmet a un tercer abans del termini de dos mesos o 
ho fa per un preu o condicions substancials diferents de les comunicades.

2. L’arrendatari pot exercir el retracte dins els dos mesos següents al moment en 
què tingui coneixement de l’alienació, o de la inscripció d’aquesta al Registre de la 
Propietat, si s’ha produït abans.

3. En tota alienació d’una finca rústica s’ha de manifestar si està o no arrendada i 
si s’ha fet la notificació a l’arrendatari d’acord amb el que estableix l’article 623-28.

4. En tot cas, hi hagi o no dret de tanteig i retracte, per a inscriure en el Registre 
de la Propietat el títol d’adquisició d’una finca rústica arrendada cal justificar que 
s’ha notificat fefaentment a l’arrendatari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 149 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Subsecció tercera. Parceria i masoveria

Article 623-30. Parceria
1. En el contracte de parceria el propietari cedeix al parcer l’explotació d’una 

finca a canvi d’una participació en els productes obtinguts, amb contribució o sense 
contribució del propietari en les despeses.

2. Les parts corresponents al parcer i al propietari es poden convenir lliurement 
sense que hagin de correspondre al valor de la seva contribució en l’explotació de 
la finca.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 150
GP del Partit Popular de Catalunya (19)
D’addició a part de l’article 4

Article 623-30. Parceria
1. En el contracte de parceria el propietari cedeix al parcer l’explotació d’una 

finca a canvi d’una participació en els productes obtinguts, amb contribució o sense 
contribució del propietari en les despeses.

2. Les parts corresponents al parcer i al propietari es poden convenir lliurement 
sense que hagin de correspondre al valor de la seva contribució en l’explotació de 
la finca.

3. Les parts poden establir lliurement la durada del contracte, tret dels conreus 
no permanents on la durada mínima serà de dos anys.

TEXT PRESENTAT

Article 623-31. Obligacions del parcer
1. El parcer ha d’informar adequadament el propietari sobre el desenvolupament 

del conreu i, si escau, de les altres activitats de l’explotació, independentment del 
dret del propietari a fer les comprovacions que consideri convenients.

2. El parcer ha d’avisar amb anticipació el propietari perquè, si ho vol, pugui pre-
senciar la recol·lecció dels productes obtinguts amb el conreu de la finca.

3. Llevat de pacte en contrari, el parcer s’ocupa de la comercialització dels pro-
ductes de l’explotació, amb l’obligació de retre comptes al propietari amb la periodi-
citat convinguda o, si no hi ha pacte, segons l’ús i el costum de la comarca.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-32. Extinció de la parceria
Són causes específiques de resolució del contracte de parceria:
a) La manifesta deficiència en el conreu de la finca.
b) L’incompliment dels deures d’informació i comunicació a càrrec del parcer.
c) La deslleialtat en perjudici del propietari en el còmput de la part que li pertoca 

i en el lliurament dels productes de la finca.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 623-33. Masoveria
1. El conreador té la condició de masover quan habita el mas que hi ha a la finca 

com a obligació derivada del contracte.
2. El masover no ha de pagar cap contraprestació per l’ús del mas, però aquest 

segueix la sort del contracte.
3. El masover està obligat a explotar i conrear la finca o explotació agrària se-

gons ús i costum de bon pagès i portar a terme les altres activitats que li hagi enco-
manat el propietari, d’acord amb la naturalesa del contracte.
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4. La masoveria es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i, si 
no hi ha pacte, pels usos i els costums de la comarca i en el seu defecte per les nor-
mes de l’arrendament rústic, en allò que sigui compatible.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 151
GP del Partit Popular de Catalunya (20)
D’addició a part de l’article 4

4. La masoveria es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i, si 
no hi ha pacte, pels usos i els costums de la comarca i en el seu defecte per les nor-
mes de l’arrendament rústic establertes per la LAR, en allò que sigui compatible.

TEXT PRESENTAT

Secció segona. Custòdia del territori

Article 623-34. Contracte de custòdia del territori
1. En el contracte de custòdia del territori, de caràcter temporal i que té per ob-

jecte béns immobles, el cedent en permet totalment o parcialment l’ús o la gestió a 
canvi que el cessionari, una entitat que té entre les seves finalitats la custòdia del ter-
ritori, hi realitzi activitats d’assessorament, de divulgació, de planificació o de gestió 
i millora, amb la finalitat de conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural i 
cultural, del paisatge o de la gestió sostenible dels recursos naturals.

2. El dret constituït a favor del cessionari pot ser de naturalesa obligacional o 
real, si en compleix, en aquest cas, els requisits exigits per la llei.

3. El règim jurídic del contracte, pel que fa a la determinació de les obligacions 
de les parts i el seu incompliment, la durada o les garanties, és el determinat lliure-
ment per les parts contractuals.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Secció tercera. Arrendament per a pastures

Article 623-35. Arrendament per a pastures
1. El contracte d’arrendament pot consistir només en la cessió de l’aprofitament 

d’una finca per a pastures.
2. En l’arrendament per a pastures l’arrendatari no està obligat a conrear la terra.
3. El contracte té una durada mínima de cinc anys.
4. L’arrendament es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i en 

el seu defecte per les normes de l’arrendament rústic, en allò que siguin compatibles.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 152
GP del Partit Popular de Catalunya (21)
De supressió de part de l’article 4

[...] d’una finca per a pastures.
2. En l’arrendament per a pastures l’arrendatari no està obligat a conrear la terra.
3. El contracte té una durada mínima de cinc anys.
4. L’arrendament es regeix per allò que lliurement [...].
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Addició d’una nova secció
Esmena 153
GP de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent (3)
D’addició d’una nova secció quarta a l’article 4

Secció quarta. De la masoveria urbana
Article 623-36. De la masoveria urbana
1. Pel contracte de masoveria urbana el propietari d’un immoble el cedeix al ma-

sover urbà perquè faci les reparacions necessàries perquè l’esmentat immoble sigui 
habitable o perquè es comprometi a mantenir-lo en condicions d’habitabilitat.

2. El contracte de masoveria urbana és un contracte onerós en què la contra-
prestació consisteix en la realització per part del masover de les obres de reparació, 
manteniment i millora de la finca a efectes de garantir-ne l’habitabilitat i la conser-
vació, obres que seran enumerades en el contracte en el moment de la seva subs-
cripció.

3. La masoveria urbana es regeix per allò que lliurement hagin convingut les 
parts. En defecte de pacte, la durada del contracte serà de cinc anys.

4. El propietari podrà resoldre anticipadament el contracte si el masover no rea-
litza les obres de reparació, manteniment i millora dins dels terminis estipulats. En 
defecte de pacte, el termini per a l’execució de les obres serà de cinc anys.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 153 del GP de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent d’addició d’una nova disposició final 
amb la redacció següent:

Disposició final
Es modifica la lletra k de l’article 3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 

dret a l’habitatge amb la redacció següent:
k) Masoveria urbana: el contracte onerós en virtut del qual el propietari d’un im-

moble el cedeix al masover urbà perquè faci les obres de reparació, manteniment 
i millora necessàries per tal que l’immoble sigui habitable o per a mantenir-lo en 
condicions d’habitabilitat. Es regeix per allò que hagin convingut les parts i, en de-
fecte de pacte, la durada del contracte serà de cinc anys. Les obres han de constar en 
el contracte i el propietari el pot resoldre si el masover no les realitza en el termini 
acordat que, en defecte de pacte, serà de cinc anys.

Article 5. Aprovació del títol II, capítol IV, relatiu als contractes aleatoris, secció 
primera i secció segona

S’aprova el títol II, capítol IV, secció primera i segona amb el contingut següent:

Capítol IV. Contractes aleatoris
Secció primera. El violari

TEXT PRESENTAT

Article 624-1. Concepte
El violari consisteix en el dret de crèdit a percebre una prestació periòdica en 

diners i la consegüent obligació de pagar-la, durant la vida d’una persona o més 
d’una que visquin en el moment de la constitució.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 154
GP de Junts pel Sí (15)
De modificació de l’article 5, article 624·1

Article 624-1. Concepte
Pel contracte de violari una persona s’obliga a pagar a una altra una pensió pe-

riòdica en diners durant la vida d’una persona o més d’una que visquin en el mo-
ment de la constitució.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 154 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 624-2. Constitució
1. Es pot constituir a títol onerós, en el qual cas té com a causa la percepció d’un 

capital en béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas té com a causa 
la mera liberalitat.

2. Quan es constitueix a títol gratuït se li apliquen les normes sobre les donacions 
i els llegats. El constituent pot determinar expressament en el moment de la consti-
tució que el beneficiari no pot transmetre la pensió.

3. Quan es constitueix a títol onerós, se li apliquen les normes de conformitat en 
els mateixos termes que a la compravenda.

4. El violari ha de constar en escriptura pública.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 155
GP de Junts pel Sí (16)
D’addició a l’article 5, article 624·2

Article 624-2. Constitució
1. El violari es pot constituir a títol onerós, en el qual cas té com a causa la per-

cepció d’un capital en béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas té 
com a causa la mera liberalitat.

2. Quan el violari es constitueix a títol gratuït se li apliquen les normes sobre les 
donacions i els llegats. El constituent pot determinar expressament en el moment de 
la constitució que el beneficiari no pot transmetre la pensió.

3. Quan el violari es constitueix a títol onerós, se li apliquen les normes de con-
formitat en els mateixos termes que a la compravenda.

4. El violari ha de constar en escriptura pública.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 155 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 624-3. Durada
1. El violari es pot constituir sobre la vida del deutor, del creditor o beneficiari, 

de qui eventualment lliura el capital o d’una tercera persona o més d’una. No es pot 
constituir el violari sobre l’existència d’una persona jurídica per un temps superior 
a trenta anys.



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 80

2. Si la prestació es constitueix sobre la vida de diverses persones, el dret a per-
cebre-la íntegrament subsisteix fins que mori l’última d’aquestes persones.

3. En cas de dubte sobre la durada del violari s’entén que és per la vida del creditor.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 624-4. Creditors o beneficiaris
1. Els creditors o beneficiaris del violari poden ser qualsevol persona física, i 

també els concebuts i no nascuts en el moment en què aquest es constitueixi.
2. No cal que el creditor o beneficiari sigui qui, si escau, lliuri el capital.
3. El creditor o beneficiari pot ser una persona diferent de la persona o de les per-

sones sobre la vida de les quals es constitueix la pensió. En aquest cas, si el creditor 
o beneficiari premor a aquestes persones, transmet el dret a cobrar el violari als seus 
hereus, fins a l’extinció del dret.

4. Quan la pensió s’ha constituït a favor d’una pluralitat de creditors o beneficia-
ris, la designació pot ser simultània o successiva. Si la designació és simultània, la 
part o quota de cadascuna de les persones que mori incrementa la de les altres. Si 
la designació és successiva, s’apliquen les limitacions establertes per a la substitució 
fideïcomissària.

5. Quan la pensió es constitueix a favor d’una tercera persona distinta de qui 
lliura el preu o capital, la designació del beneficiari pot ésser revocada abans d’ésser 
acceptada. En aquest cas i també en el de renúncia del beneficiari, llevat que hi hagi 
una persona substituta, la pensió es paga a qui va lliurar el capital.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 624-5. Pagament de la pensió
1. Les pensions es paguen en la forma convinguda en el títol de constitució i, si 

de cas hi manca, per anticipat i al domicili del creditor o beneficiari.
2. La pensió corresponent al període dins el qual s’ha produït la defunció de la 

persona o de l’última de les persones sobre la vida de les quals s’havia constituït la 
pensió s’ha de pagar íntegrament.

3. En cas de dubte sobre la periodicitat de la pensió, hom s’ha d’atenir a la dels 
pagaments efectuats.

4. La pensió es pot subjectar a clàusula d’estabilització del valor.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 624-6. Incompliment i garanties
1. El creditor o beneficiari de la pensió té acció per a reclamar les pensions ven-

çudes i no satisfetes. La reclamació de les pensions exigeix l’acreditació que la per-
sona en relació amb la qual es va constituir la pensió és viva.
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2. En el cas d’impagament reiterat de les pensions, hom també pot sol·licitar a 
l’autoritat judicial que s’adoptin les mesures de garantia necessàries per a assegurar 
el pagament de les pensions futures. Si no es constitueixen en el termini de tres me-
sos es pot demanar la resolució.

3. La pensió es pot assegurar mitjançant una garantia real, constituïda en escrip-
tura pública. En cas que es constitueixi una hipoteca en garantia de les pensions, 
s’aplica l’article 626-4.2 i 3.

4. És vàlid el pacte exprés de resolució del contracte de constitució a títol onerós 
de la pensió per manca de pagament de pensions.

5. La resolució definitiva del contracte comporta la restitució del capital lliurat 
prèviament, i no comporta la devolució de les pensions percebudes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 156
GP de Junts pel Sí (17)
De supressió a l’article 5, article 624·6, apartats 3 i 5

Article 624-6. Incompliment i garanties
1. El creditor o beneficiari de la pensió té acció per a reclamar les pensions ven-

çudes i no satisfetes. La reclamació de les pensions exigeix l’acreditació que la per-
sona en relació amb la qual es va constituir la pensió és viva.

2. En el cas d’impagament reiterat de les pensions, hom també pot sol·licitar a 
l’autoritat judicial que s’adoptin les mesures de garantia necessàries per a assegurar 
el pagament de les pensions futures. Si no es constitueixen en el termini de tres me-
sos es pot demanar la resolució.

3. La pensió es pot assegurar mitjançant una garantia real, constituïda en escrip-
tura pública. En cas que es constitueixi una hipoteca en garantia de les pensions, 
s’aplica l’article 626-4.2 i 3.

4. És vàlid el pacte exprés de resolució del contracte de constitució a títol onerós 
de la pensió per manca de pagament de pensions.

5. La resolució definitiva del contracte comporta la restitució del capital lliurat 
prèviament, i no comporta la devolució de les pensions percebudes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 156 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 624-7. Extinció
1. El dret al violari s’extingeix per:
a) La mort de les persones en relació amb la vida de les quals s’havia constituït, 

excepte quan el deutor hagi estat condemnat per sentència ferma pel fet d’haver par-
ticipat a causar-ne la mort; en aquest cas, i sens perjudici de la responsabilitat civil 
exigible, subsisteix íntegre el dret a percebre la pensió per al beneficiari o els seus 
successors, per tota la vida d’aquest o d’aquests o pel temps que resti al beneficiari 
per a arribar a l’edat de noranta anys.

b) La redempció, que pot tenir efecte, a voluntat del pagador de la pensió si està 
al corrent del pagament de les pensions vençudes, amb la restitució íntegra del capi-
tal o preu. La restitució es fa al constituent o als seus hereus, a no ser que s’hagués 
pactat a favor del beneficiari o altra persona. La redempció es formalitza en escrip-
tura pública.

2. És nul el violari constituït sobre la vida d’una persona morta en la data de 
l’atorgament o que pateixi una malaltia que pot arribar a causar-li la mort durant els 
dos mesos següents a la data de la constitució.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 157
GP de Junts pel Sí (18)
De modificació de l’article 5, article 624·7

Article 624-7. Extinció
1. El dret al violari s’extingeix per:
a) La mort de les persones en relació amb la vida de les quals s’havia constituït, 

excepte quan el deutor hagi estat condemnat per sentència ferma pel fet d’haver par-
ticipat a causar-ne la mort; en aquest cas, i sens perjudici de la responsabilitat civil 
exigible, subsisteix íntegre el dret a percebre la pensió per al beneficiari o els seus 
successors, fins que la persona sobre la vida de la qual es va constituir la violari ha-
gués arribat a l’edat de noranta anys.

b) La redempció, que pot tenir efecte, a voluntat del pagador de la pensió si està 
al corrent del pagament de les pensions vençudes, amb la restitució íntegra del ca-
pital. La restitució es fa al constituent o als seus hereus, a no ser que s’hagués pac-
tat a favor del beneficiari o altra persona. La redempció es formalitza en escriptura 
pública.

2. És nul el violari constituït sobre la vida d’una persona morta en la data de 
l’atorgament o que pateixi una malaltia que li causi la mort en els dos mesos se-
güents a la data de la constitució.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 157 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Secció segona. Contracte d’aliments
Article 624-8. Concepte
Pel contracte d’aliments una de les parts s’obliga a prestar allotjament, manuten-

ció i tot tipus d’assistència i cura a una persona durant la seva vida, llevat que s’ha-
gi pactat un altre contingut, a canvi de la transmissió d’un capital en béns o drets.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 158
GP del Partit Popular de Catalunya (22.1)
De supressió de tot l’article 624·8

TEXT PRESENTAT

Article 624-9. Incompliment i garanties
1. Qualsevol de les parts pot instar la resolució del contracte per incompliment 

de l’altra i la part que incompleix, a més de la restitució de tot allò rebut, ha d’in-
demnitzar els danys i perjudicis.

2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets 
tingui el caràcter de condició resolutòria explícita inscriptible. També poden pactar 
qualsevol altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En el cas 
de constitució d’hipoteca s’aplica l’article 569-37.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 159
GP del Partit Popular de Catalunya (22.2)
De supressió de tot l’article 624·9

Apartat 2
Esmena 160
GP Socialista (20)
De modificació de l’apartat segon de l’article 624·9

Article 624-9. Incompliment i garanties
[...]
2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets 

tingui el caràcter de condició resolutòria explícita inscriptible. També poden pactar 
qualsevol altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En el cas 
de constitució d’hipoteca s’aplica l’article 569-37 569-38 del Codi civil català.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 160 del GP Socialista 
amb la redacció següent:

2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets 
tingui el caràcter de condició resolutòria explícita imprescriptible. També poden 
pactar qualsevol altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En 
el cas de constitució d’hipoteca s’apliquen els articles 569-37 i 569-38 del Codi civil 
de Catalunya.

TEXT PRESENTAT

Article 624-10. Commutació de la prestació
L’autoritat judicial pot, a sol·licitud d’una de les parts, declarar la commutació de 

la prestació per una renda dinerària quan:
a) En el compliment del contracte sorgeixen diferències continuades i greus en-

tre les parts.
b) L’obligació de prestar aliments s’ha transmès als hereus de la persona obliga-

da a prestar-los.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 161
GP del Partit Popular de Catalunya (22.3)
De supressió de tot l’article 624·10

TEXT PRESENTAT

Article 624-11. Transmissió i extinció de l’obligació
1. A la mort de la persona que presta els aliments, l’obligació es transmet als 

seus hereus.
2. El dret de la persona que rep els aliments és intransmissible i s’extingeix amb 

la seva mort o la declaració de mort.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 162
GP del Partit Popular de Catalunya (22.4)
De supressió de tot l’article 624·11

Article 6. Aprovació del títol II, capítol V, relatiu als contractes de cooperació, 
secció primera

S’aprova el títol II, capítol V, secció primera, amb el contingut següent:
Capítol V. Contractes de cooperació
Secció primera. La cooperació en l’explotació ramadera: el contracte d’integració
Subsecció primera. Contracte d’integració

TEXT PRESENTAT

Article 625-1. Concepte
El contracte d’integració regula la relació entre dues parts, l’integrador, que pro-

porciona els animals, els mitjans de producció i els serveis que es pactin en el propi 
contracte, i l’integrat, que aporta les instal·lacions i la resta de béns i serveis neces-
saris per a l’explotació i es compromet a la cura i al manteniment del bestiar.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 163
GP de Junts pel Sí (19)
De modificació de l’article 6, article 625.1

Article 625-1. Concepte
1. La integració és el contracte pel qual s’estableix una relació de col·laboració 

entre l’integrador i l’integrat en el qual ambdós participen econòmicament en la 
producció que s’obtingui en funció de les aportacions de cadascú.

2. L’integrador proporciona els animals, els mitjans de producció i els serveis 
que es pactin.

3. L’integrat aporta les instal·lacions i els béns i serveis necessaris per a l’explo-
tació, i es compromet a la cura i al manteniment del bestiar.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 163 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 625-2. Modalitats i contractes exclosos
1. En el contracte es determinen l’objecte i l’abast de la col·laboració per a l’ob-

tenció de productes pecuaris, s’especifiquen les obligacions i els drets de cadascuna 
de les parts i se n’estableix la participació econòmica en funció de llurs aportacions 
i de la producció obtinguda.

2. Quan el contracte té per objecte l’obtenció de cries o altres productes pecuaris 
es pot establir que la retribució de l’integrat consisteixi en l’adquisició, al final del 
període, de la propietat d’una part de la producció, en una participació en el preu de 
venda o en una quantitat per unitat de producte.

3. El contracte d’integració no perd el seu caràcter si l’integrador facilita també 
espais perquè hi pasturi el bestiar, sempre que les instal·lacions fixes les aporti l’in-
tegrat.

4. No són contractes d’integració aquells en què s’estableix una relació laboral 
entre la persona que proporciona els animals i els mitjans de producció i la persona 
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que aporta les instal·lacions i la resta de béns necessaris per a la cura i el manteni-
ment del bestiar.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 625-3. Règim jurídic
1. El contracte d’integració es regeix pels pactes convinguts entre les parts, sem-

pre que no siguin contraris a les disposicions d’aquest Codi i a la normativa sectorial 
aplicable a l’activitat objecte del contracte.

2. Són nuls en tots els casos els pactes que fan participar l’integrat en les pèrdues 
en una proporció superior a la que li correspon en els guanys.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 625-4. Forma i durada
1. El contracte d’integració s’ha de formalitzar per escrit segons el model ho-

mologat per resolució del conseller del departament competent en matèria de rama-
deria. Són nuls de ple dret els contractes verbals.

2. La durada mínima del contracte d’integració ha de coincidir amb la durada del 
cicle productiu corresponent.

3. El contracte que té les característiques esmentades pels articles 625-1 i 625-2 
no perd la qualitat de contracte d’integració si el mot emprat per a designar-lo és un 
altre.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 164
GP de Junts pel Sí (20)
De supressió a l’article 6, article 625·4, apartat 1

Article 625-4. Forma i durada
1. El contracte d’integració s’ha de formalitzar per escrit segons el model ho-

mologat per resolució del conseller del departament competent en matèria de rama-
deria. Són nuls de ple dret els contractes verbals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 164 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipula-

cions següents:
a) La identificació de les parts.
b) L’objecte i la durada del contracte, i les condicions de renovació i rescissió.
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c) El règim de gestió de l’explotació, amb la indicació del sistema de producció 
i de les condicions tècnic sanitàries i de benestar animal en què aquesta es porta a 
terme.

d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre d’animals que aporta l’integra-
dor i, si s’escau, l’edat o el pes de sortida o el temps d’estada previst un cop finida 
l’estada. e) L’emplaçament i la descripció de les instal·lacions de l’explotació, amb in-
dicació de la capacitat màxima per a cada tipus de bestiar, d’acord amb els requeri-
ments que estableix la normativa específica.

f) L’especificació dels subministraments d’aliments, productes zoosanitaris i ser-
veis d’atenció veterinària que aporta cadascuna de les parts, i qualssevol altres béns 
o serveis que es vulguin establir en funció de l’objecte del contracte, i també l’atri-
bució de responsabilitats que es derivin de llur utilització incorrecta.

g) Els pactes econòmics, els quals s’han de fixar en funció de la producció obtin-
guda o el nombre d’animals sortits en el període o la retribució a tant fix per plaça i 
període de temps calculats en funció de la capacitat de producció de la granja i dels 
costos dels serveis assumits per les parts, en concret dels costos derivats de la gestió 
de les dejeccions ramaderes i altres obligacions ambientals.

h) El sistema de compensació mútua pels danys ocasionats per la mort o el sa-
crifici del bestiar o per la interrupció del contracte per causes alienes a les parts, en 
supòsits de cas fortuït o per causa de força major, en funció del valor dels animals 
afectats i de les despeses o inversions efectuades per les parts sobre aquests.

i) Cal fer constar l’existència o no d’una assegurança pública i indicar pòlissa 
contractada i qui és el titular del contracte.

j) El sistema de gestió de les dejeccions dels subproductes ramaders i dels residus 
generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució de 
responsabilitat entre les parts.

k) Les obligacions regulades per l’article 625-9.
l) El sistema legal d’atribució de responsabilitats per danys i infraccions, que és 

el que estableix l’article 625-10.
m) Data de retribució al ramader.

ESMENES PRESENTADES

Lletra d
Esmena 165
GP Socialista (21)
De modificació de la lletra d de l’article 625·5

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipula-

cions següents:
[...]
d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre d’animals que aporta l’integra-

dor i, si s’escau, el nombre mínim i màxim d’animals que s’entrarà, l’edat o el pes de 
sortida o el temps d’estada previst un cop finida l’estada o el temps d’estada previst. 
Caldrà fer constar també el nombre d’engreixades a l’any o, en cas de reproductores, 
condicions concretes de gestió.

[...]

Esmena 166
GP de Catalunya Sí que es Pot (27)
De supressió i addició de la lletra d del paràgraf article 625·5 de l’article 6

d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre d’animals que aporta l’integra-
dor i, si s’escau, l’edat o el pes de sortida o el temps d’estada previst un cop finida 
l’estada. El nombre d’animals mínim i màxim que s’entrarà. Caldrà fer constar nº 
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d’engreixades a l’any o en cas de reproductores, condicions concretes de la gestió 
(recria...)

Lletra j
Esmena 167
GP Socialista (22)
D’addició d’un incís a la lletra j de l’article 625·5

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipula-

cions següents:
[...]
j) El sistema de gestió de les dejeccions, dels subproductes ramaders i dels resi-

dus generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució 
de responsabilitat entre les parts.

[...]

Lletra j
Esmena 168
GP de Catalunya Sí que es Pot (28)
De modificació de la lletra j del paràgraf article 625·5 de l’article 6

(Afegim una coma després de dejeccions)
j) El sistema de gestió de les dejeccions, dels subproductes ramaders i dels resi-

dus generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució 
de responsabilitat entre les parts.

Lletra m
Esmena 169
GP Socialista (23)
D’addició d’un incís a la lletra m de l’article 625·5

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipula-

cions següents:
[...]
m) Data de retribució del ramader, que ha de ser inferior a 30 dies des de la pri-

mera sortida de bestiar a l’escorxador.
[...]

Lletra m
Esmena 170
GP de Catalunya Sí que es Pot (29)
D’addició de la lletra m del paràgraf article 625·5 de l’article 6

m) Data de retribució al ramader que ha de ser inferior a 30 dies des que es treu 
el primer camió d’animals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 165 del GP Socialista 
i 166 del GP de Catalunya Sí que es Pot amb la redacció següent:

d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre d’animals que aporta l’integra-
dor i, si s’escau, el nombre mínim i màxim d’animals que s’entrarà, l’edat o el pes 
de sortida un cop finida l’estada o el temps d’estada previst. En el seu cas, també 
caldrà fer constar el nombre d’engreixades a l’any o, en cas de reproductores, les 
condicions concretes de gestió.

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 167 del GP Socialista 
i l’esmena 168 del GP de Catalunya Sí que es Pot amb la redacció següent:
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j) El sistema de gestió de les dejeccions, dels subproductes ramaders i dels resi-
dus generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució 
de responsabilitats entre les parts.

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 169 del GP Socialista 
i 170 del GP de Catalunya Sí que es Pot amb la redacció següent:

m) Data de retribució a l’integrat, que ha de ser inferior als 30 dies des de la data 
de la primera sortida dels animals de l’explotació.

TEXT PRESENTAT

Article 625-6. Règim de tinença del bestiar
El contracte d’integració no transfereix la propietat a l’integrat, el qual té els caps 

de bestiar en dipòsit mentre dura el contracte i en cap cas no en pot disposar o gra-
var-los pel seu compte, llevat que s’hagi estipulat altrament en el contracte.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Subsecció segona. Parts contractants

Article 625-7. Obligacions de l’integrador
Són obligacions de l’integrador:
a) Entrar el bestiar i proporcionar els mitjans de producció i, si s’escau, els ser-

veis, en les condicions, el lloc i el moment pactats i en les condicions sanitàries i 
d’identificació adients.

b) Fer-se càrrec de la direcció i la gestió tècnica de l’explotació.
c) Retirar el bestiar un cop acabat el període de temps i assolit el pes pactat.
d) Fer-se càrrec dels costos d’entrada, retirada i transport dels animals a l’escor-

xador, amb assumpció de les baixes i les depreciacions que es produeixin per aquest 
fet.

e) Complir les obligacions econòmiques pactades.
f) Fer-se càrrec de tots els pagaments de dret públic corresponents a la propietat 

del bestiar.
g) Comunicar al departament competent en matèria de ramaderia les malalties 

dels animals objecte del contracte, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves lletres
Esmena 171
GP Socialista (24)
D’addició d’una nova lletra h a l’article 625·7

Article 625-7. Obligacions de l’integrador
Són obligacions de l’integrador:
[...]
h) Comunicar al departament competent en matèria de ramaderia la relació 

d’explotacions que té integrades en un termini de 15 dies des de la signatura del 
contracte.
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Esmena 172
GP de Catalunya Sí que es Pot (30)
D’addició d’una nova lletra h al paràgraf article 625·7 de l’article 6

h) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia la 
relació d’explotacions que té integrades en un termini de 15 dies des de la signatura 
del contracte.

Esmena 173
GP Socialista (25)
D’addició d’una nova lletra i a l’article 625·7

Article 625-7. Obligacions de l’integrador
Són obligacions de l’integrador:
[...]
i) Col·laborar amb l’integrat per tal que la gestió de les dejeccions es faci segons 

la normativa vigent, fent-se coresponsable amb aquest en cas d’incompliment.

Esmena 174
GP de Catalunya Sí que es Pot (31)
D’addició d’una nova lletra i al paràgraf article 625·7 de l’article 6

i) Col·laborar amb l’integrat per tal que la gestió de les dejeccions es faci cor-
rectament seguint el que diu la normativa, proporcionant un pinso que li permetin 
complir en conformitat.

Esmena 175
GP de Catalunya Sí que es Pot (32)
D’addició d’una nova lletra j al paràgraf article 625·7 de l’article 6

j) Fer-se coresponsable amb l’integrat en cas de no complir correctament amb 
la normativa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 171 i 173 del GP 
Socialista i les esmenes 172, 174 i 175 del GP de Catalunya Sí que es Pot amb la 
redacció següent:

h) Comunicar per escrit al Departament competent en matèria de ramaderia, en 
un termini de quinze dies des de la signatura del contracte, la relació d’explotacions 
que té integrades i qualsevol canvi en aquesta situació.

i) Col·laborar amb l’integrat, en règim de coresponsabilitat per l’incompliment, 
per a que la gestió de les dejeccions es faci d’acord amb la normativa vigent.

TEXT PRESENTAT

Article 625-8. Obligacions de l’integrat
Són obligacions de l’integrat:
a) Efectuar totes les actuacions necessàries per a la cura del bestiar, especial-

ment pel que fa a alimentació, beguda, sanitat i benestar, i seguir els plans sanitaris 
i de maneig establerts per l’integrador, en cas que així s’hagi pactat, en tot el que no 
s’oposa a la normativa vigent.

b) Disposar de la mà d’obra necessària per al maneig i la cura del bestiar.
c) Fer-se càrrec dels pagaments corresponents als espais i les instal·lacions afec-

tats a la producció i al personal que treballa en l’explotació.
d) Facilitar l’accés de l’integrador i de les persones que aquest designi a les ins-

tal·lacions de l’explotació per a fer les actuacions que els corresponen, i també de les 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 90

persones i els vehicles que l’integrador designi per al subministrament i la retirada 
del bestiar.

e) Comunicar a l’integrador tota sospita de malaltia infecciosa que afecti els ani-
mals.

f) Mantenir l’explotació, els espais i les instal·lacions en les condicions legals i 
administratives requerides per a l’exercici de l’activitat i, particularment, en les con-
dicions ambientals d’higiene i sanitat adients.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves lletres
Esmena 176
GP Socialista (26)
D’addició d’una nova lletra g a l’article 625·8

Article 625-8. Obligacions de l’integrat
Són obligacions de l’integrat:
[...]
g) Comunicar al departament competent en la matèria de ramaderia el fet de 

portar a terme l’explotació de bestiar en règim d’integració, dades de l’integrador i 
qualsevol canvi d’aquesta situació.

Esmena 177
GP de Catalunya Sí que es Pot (33)
D’addició d’una nova lletra g al paràgraf article 625·8 de l’article 6

g) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia el fet 
de portar a terme l’explotació de bestiar en règim d’integració, dades de l’integrador 
i qualsevol canvi d’aquesta situació.

TEXT PRESENTAT

Article 625-9. Altres obligacions que deriven del contracte
Sens perjudici de les obligacions de les parts que estableixen els articles 625-7 i 

625-8, aquestes han d’estipular expressament en el contracte les obligacions que as-
sumeixen relatives a les actuacions següents:

a)  El subministrament dels aliments, els productes zoosanitaris, els serveis 
d’atenció veterinària i els altres béns o serveis que calguin per a la producció, en les 
condicions de qualitat i sanitat adients.

b) La direcció i la gestió sanitària de l’explotació
c) El compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal exigides per la 

normativa sectorial, el dels programes d’actuació agroambientals i el de les bones 
pràctiques ramaderes.

d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió correspo-
nent, i també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l’explota-
ció i el cost que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 178
GP de Junts pel Sí (21)
De modificació de l’article 6, article 625·9

Article 625-9. Constància expressa de les obligacions
En el contracte han de constar expressament les obligacions assumides per ca-

dascuna d’ells respecte de:
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a) El subministrament dels aliments, els productes zoosanitaris, els serveis 
d’atenció veterinària i els altres béns o serveis que calguin per a la producció, en les 
condicions de qualitat i sanitat adients.

b) La direcció i la gestió sanitària de l’explotació
c) El compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal exigides per la 

normativa sectorial, el dels programes d’actuació agroambientals i el de les bones 
pràctiques ramaderes.

d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió correspo-
nent, i també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l’explota-
ció i el cost que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.

Lletra b
Esmena 179
GP Socialista (27)
De supressió de la lletra b de l’article 625·9

Lletra c
Esmena 180
GP Socialista (28)
De supressió de la lletra c de l’article 625·9

Lletra d
Esmena 181
GP Socialista (29)
De supressió d’un incís de la lletra d de l’article 625·9

Article 625-9. Altres obligacions que deriven del contracte
[...]
d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió correspo-

nent, i també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l’explota-
ció i el cost que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 178 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 625-10. Responsabilitat per danys o infraccions
1. L’assumpció dels riscs produïts durant la vigència del contracte per ambdues 

parts es determina en funció de l’abast de les obligacions assumides.
2. L’integrador ha d’indemnitzar l’integrat pels danys i els perjudicis ocasionats 

per la mort o les malalties del bestiar quan siguin conseqüència de l’estat sanitari 
dels animals en el moment de llur lliurament o de la mateixa operació de descàrre-
ga en les instal·lacions convingudes. Així mateix, l’ha d’indemnitzar pels danys i els 
perjudicis soferts per raó del retard en el lliurament i la recollida del bestiar. L’inte-
grat, per la seva banda, ha de compensar l’integrador pels danys i els perjudicis que 
siguin conseqüència de la seva actuació, quan aquesta quedi provada.

3. Quan el poder de decisió sobre el compliment d’una obligació o precepte cor-
respon a l’integrador i la seva execució o aplicació a l’integrat, es considera que tots 
dos són responsables solidàriament, llevat que sigui possible l’atribució de la respon-
sabilitat a una de les parts perquè la seva actuació és causa directa de la contingèn-
cia o la infracció produïda.

4. En cas que en la carn dels animals a l’escorxador es detectin residus d’antibi-
òtics o d’altres substàncies prohibides, o substàncies que superin els límits màxims 
de presència autoritzats, se’n considera responsable el propietari o propietària dels 
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animals, llevat que l’actuació objecte d’infracció administrativa sigui imputable a 
l’integrat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 182
GP de Junts pel Sí (22)
De modificació de l’article 6, article 625·10

Article 625-10. Responsabilitat
1. L’abast de les obligacions derivades de la responsabilitat i de les infraccions 

de la normativa especifica durant la vigència del contracte determina en funció de 
l’abast de les obligacions assumides, per cada part.

2. L’integrador ha d’indemnitzar l’integrat:
a) Pels danys i els perjudicis ocasionats per la mort o les malalties del bestiar 

quan siguin conseqüència de l’estat sanitari dels animals en el moment de llur lliu-
rament o de la mateixa operació de descàrrega en les instal·lacions convingudes.

b) Pels danys i els perjudicis soferts per raó del retard en el lliurament i la reco-
llida del bestiar.

3. L’integrat ha de compensar l’integrador pels danys i els perjudicis que siguin 
conseqüència de la seva actuació.

4. Quan la decisió correspon a l’integrador i l’execució o aplicació a l’integrat, 
tots dos són responsables solidàriament, llevat que sigui possible atribuir la respon-
sabilitat a una de les parts.

5. En cas que en la carn dels animals a l’escorxador es detectin residus d’antibi-
òtics o d’altres substàncies prohibides, o substàncies que superin els límits màxims 
de presència autoritzats, se’n considera responsable el propietari o propietària dels 
animals, llevat que l’actuació objecte d’infracció administrativa sigui imputable a 
l’integrat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 182 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 625-11. Distribució de les indemnitzacions de l’Administració
1. El règim d’indemnitzacions per les malalties dels animals, és el següent:
a) El sacrifici obligatori dels animals i, si escau, la destrucció dels mitjans de 

producció que es considerin contaminats ha d’ésser indemnitzat per l’autoritat com-
petent, d’acord amb els barems aprovats oficialment i de la manera i en les condi-
cions establerts per reglament.

b) Són indemnitzables els animals que morin per causa directa després d’haver 
estat sotmesos a tractaments o manipulacions preventius o amb finalitats de diag-
nosi, o, en general, els que hagin mort en el context de les mesures de prevenció o 
lluita contra una malaltia com a conseqüència de l’execució d’actuacions imposades 
per l’autoritat competent.

c) Igualment, són indemnitzables els altres perjudicis greus que es produeixin, 
com els avortaments o les incapacitats productives permanents, sempre que es de-
mostri i s’acrediti la relació de causa a efecte amb el tractament aplicat.

2. Per a tenir dret a la indemnització, el propietari o propietària dels animals o 
dels mitjans de producció ha d’haver complert la normativa de sanitat animal apli-
cable en cada cas.

3. En cas que s’estableixi una indemnització per al propietari o propietària dels 
animals, aquest ha de compensar l’integrat de manera proporcional als dies d’estada 
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dels animals a l’explotació i també, si escau, de manera proporcional als altres per-
judicis derivats de la situació que ha donat lloc a la indemnització.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 183
GP de Junts pel Sí (23)
De modificació a l’article 6, article 625·11

Article 625-11. Indemnitzacions de l’Administració
1. Són indemnitzables, per l’autoritat competent, d’acord amb els barems apro-

vats oficialment i de la manera i en les condicions establerts per reglament:
a) El sacrifici obligatori dels animals i, si escau, la destrucció dels mitjans de 

producció que es considerin contaminats.
b) Els animals que morin per causa directa després d’haver estat sotmesos a trac-

taments o manipulacions preventius o amb finalitats de diagnosi, o, en general, els 
que hagin mort en el context de les mesures de prevenció o lluita contra una malaltia 
com a conseqüència de l’execució d’actuacions imposades per l’autoritat competent.

c) Els avortaments o les incapacitats productives permanents, i vicissituds anà-
logues sempre que es demostri i s’estableixi la relació de causal amb el tractament 
aplicat.

2. Per a tenir dret a la indemnització, el propietari o propietària dels animals o 
dels mitjans de producció ha d’haver complert la normativa de sanitat animal apli-
cable en cada cas.

3. En cas que s’estableixi una indemnització per al propietari o propietària dels 
animals, aquest ha de compensar l’integrat de manera proporcional als dies d’estada 
dels animals a l’explotació i també, si escau, de manera proporcional als altres per-
judicis derivats de la situació que ha donat lloc a la indemnització.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 183 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 625-12. Extinció
A més de les causes generals d’extinció de les obligacions, el contracte d’inte-

gració s’extingeix:
a) Pel fet d’haver arribat al termini establert en el contracte. En cas que una de 

les parts vulgui resoldre el contracte, ha d’avisar l’altra part per escrit amb una an-
telació mínima equivalent a la meitat del cicle productiu.

b) Per defunció o extinció de qualsevol de les parts contractants, un cop acabat 
el procés en curs, encara que no hagi finit la durada del contracte, llevat d’un acord 
entre el contractant supervivent i els successors del premort o del cas que els succes-
sors siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la 
producció afectada a la integració, cas en el qual tenen dret a succeir el premort en 
condicions idèntiques a les establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 184
GP de Junts pel Sí (24)
De modificació i addició a l’article 6, article 625·12

Article 625-12. Extinció
A més de les causes generals d’extinció de les obligacions, el contracte d’inte-

gració s’extingeix:
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a) Pel venciment del termini establert en el contracte.
En cas que una de les parts vulgui resoldre anticipadament el contracte, ha d’avi-

sar l’altra part per escrit amb una antelació mínima equivalent a la meitat del cicle 
productiu.

b) Per defunció o extinció de qualsevol de les parts contractants, un cop acabat 
el procés en curs, encara que no hagi finit la durada del contracte, llevat d’un acord 
entre el contractant supervivent i els successors del premort o del cas que els succes-
sors siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la 
producció afectada a la integració, cas en el qual tenen dret a succeir el premort en 
condicions idèntiques a les establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.

c) Per mort o extinció de la persona jurídica de qualsevol de les parts contractants, en 
el moment d’acabament del procés en curs, encara que no hagi vençut el termini del con-
tracte. En aquest cas no s’extingeix si hi ha acord entre el contractant supervivent i els 
successors del premort.

Quan els successors siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i 
directes en la producció afectada a la integració, aquests succeeixen el premort en les ma-
teixes condicions establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 184 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Aprovació del títol II, capítol VI, relatiu als contractes de 
finançament i de garantia, secció primera
S’aprova el títol II, capítol VI, secció primera, amb el contingut següent:

Capítol VI. Contractes de finançament i de garantia
Secció primera. El censal
Article 626-1. Concepte
Pel contracte de censal una persona transmet a una altra la propietat de béns con-

crets o d’una quantitat determinada de diners, i aquesta darrera s’obliga a pagar i els 
seus successors una prestació periòdica en diners i per temps indefinit.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 185
GP de Junts pel Sí (25)
D’addició a l’article 7, article 626·1

Article 626-1. Concepte
Pel contracte de censal una persona transmet a una altra la propietat de béns 

concrets o d’una quantitat determinada de diners, i aquesta darrera s’obliga a pagar 
a una persona i els seus successors una prestació periòdica en diners i per temps 
indefinit.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 185 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 626-2. Forma i contingut
1. El censal ha de constar en escriptura pública.
2. En el contracte ha de constar el capital rebut, la quantia de la prestació i la 

forma de pagament.
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3. També hi poden constar:
a) La quantitat convinguda a efectes de redempció, si el capital és en béns.
b) Les garanties que s’estableixin per assegurar el pagament de la prestació.
a) La clàusula d’estabilització del valor de la prestació.
b) El pacte de millora.
c) El pacte d’irredimibilitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 186
GP de Junts pel Sí (26)
De modificació de l’enumeració a l’article 7, article 626·2

Article 626-2. Forma i contingut
1. El censal ha de constar en escriptura pública.
2. En el contracte ha de constar el capital rebut, la quantia de la prestació i la 

forma de pagament.
3. També hi poden constar:
a) La quantitat convinguda a efectes de redempció, si el capital és en béns.
b) Les garanties que s’estableixin per assegurar el pagament de la prestació.
c) La clàusula d’estabilització del valor de la prestació.
d) El pacte de millora.
e) El pacte d’irredimibilitat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 186 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 626-3. Pensió
1. La pensió només pot consistir en diners i, si no s’ha pactat altrament, es paga 

per anualitats vençudes.
2. Són aplicables les normes de pagament i exigibilitat de les pensions relatives 

als censos.
3. La pensió es pot subjectar a una clàusula d’estabilització del valor.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 187
GP de Junts pel Sí (27)

De modificació a l’article 7, article 626-3, apartat 2
2. Són aplicables les normes d’inexigibilitat de les pensions relatives als censos.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 187 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 626-4. Garanties
1. El pagament de la prestació es pot assegurar amb una garantia personal o real, 

com també per mitjà d’un pacte de millora, per a garantir-lo o millorar la garantia 
que s’hagués establert.
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2. En cas de constitució d’una hipoteca s’aplica l’article 569-38 i la legislació hi-
potecària i no prescriu mentre no prescrigui la pensió, tot i que, a diferència d’aques-
ta que és per temps indefinit, es pot constituir per un termini predeterminat.

3. En cas de venda de la finca hipotecada es pot pactar que l’adquirent se subro-
gui en l’obligació de pagar les pensions i, si és el cas, la de millorar la finca, de ma-
nera que el venedor resti alliberat de les obligacions des que el creditor de la pensió 
consenti la subrogació de manera expressa o amb una conducta clara i concloent, 
llevat que l’adquirent sigui insolvent en el moment de la subrogació.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Article 626-5. Pacte de millora
1. Si s’ha constituït el censal amb pacte de millora, el censalista, que és el per-

ceptor de la pensió, no pot exigir, durant el temps estipulat, o si no hi ha temps esti-
pulat, fins després de transcorreguts cinc anys, la garantia, amb fiança o amb hipo-
teca, o el millorament de la que hagués estat establerta.

2. Si el pagador de la pensió incompleix el pacte de millora, pot ser compel·lit a 
restituir el capital del censal.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 188
GP de Junts pel Sí (28)

De modificació a l’article 7, article 626-5, apartat 1
Article 626-5. Pacte de millora
1. Si s’ha constituït el censal amb pacte de millora, el censalista, que és el per-

ceptor de la pensió, no pot exigir, durant el temps estipulat, o si no hi ha temps es-
tipulat, fins després de transcorreguts cinc anys, la garantia, personal o real, o el 
millorament de la que hagués estat establerta.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 188 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Article 626-6. Resolució
1. El perceptor de la prestació pot exigir la resolució del contracte i l’abonament 

dels danys i perjudicis:
a) Per manca de pagament de la prestació sempre que l’hagi requerida fefaent-

ment.
b) Per manca de constitució de les garanties pactades, en el termini de tres mesos 

comptats des que les ha exigit fefaentment.
2. La resolució del contracte no comporta en cap cas, la devolució de les pensions 

percebudes i no perjudica els tercers emparats per la legislació hipotecària.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.
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TEXT PRESENTAT

Article 626-7. Redempció
1. El pagador de la prestació pot extingir el censal mitjançant la redempció si 

està al corrent de pagament de les pensions vençudes. Llevat de pacte, la restitució 
es fa al constituent o als seus successors.

2. Es pot pactar que el censal sigui irredimible, però només temporalment, amb 
aplicació dels límits establerts per als censos.

3. La redempció es formalitza en escriptura pública pagant en diners la totalitat 
de l’import del capital rebut.

4. En el supòsit que no consti la valoració del capital aquest es determina, a efec-
tes de la redempció, a partir de la capitalització de la pensió inicial a l’interès legal 
del diner en el moment en què es va constituir.

ESMENES PRESENTADES

Addició d’un nou capítol
Esmena 189
GP de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent (4)
D’addició d’un nou capítol VII a l’article 7

Capítol VII. Les relacions amb els comunals
Secció primera. L’aprofitament de béns comunals
Article 627-1
Tenen la consideració de béns comunals aquells l’aprofitament dels quals corres-

pon al comú de veïns i veïnes d’un nucli. Aquest aprofitament es fa ordinàriament en 
règim d’explotació comuna o col·lectiva. Quan aquest sistema no és possible, l’apro-
fitament s’ha de regir pel costum o les ordenances locals i, en defecte d’aquestes, 
s’ha adjudicar per lots o per sorts entre els veïns.

Article 627-2
Els béns comunals poden pertànyer al conjunt del municipi quan aquest disposa 

d’un únic nucli. Si disposa de més d’un nucli és imprescindible que es trobi identifi-
cat el nucli o nuclis al qual es troba agregat el bé comunal.

Article 627-3
Els beneficiaris del gaudi directe del bé comunal són els veïns i veïnes d’un nucli 

que hi resideixen habitualment. La residència habitual ve determinada pel fet d’ha-
bitar en el nucli durant la majoria de dies de l’any i la voluntat de romandre-hi en 
aquells períodes en què per causes justificades se n’absenten.

Article 627-4
Quan el bé comunal genera un benefici pel seu ús per tercer aquest ha de revertir 

mitjançant l’ajuntament en el nucli al qual es troba agregat el bé comunal.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Aprovació de la part final
S’aproven les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals, amb el 

contingut següent:
Disposicions addicionals
Primera. Contractes de conreu. Assegurança
1. El cost de les assegurances que es contractin relatives al conreu de la finca és 

íntegrament a càrrec del conreador, llevat de pacte en contrari.
2. La manca d’assegurança dels riscos de l’activitat de conreu per part del conre-

ador no repercuteix en l’execució del contracte.
3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’entén sens perjudici de la normativa vi-

gent en matèria d’assegurances.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Segona. Junta d’Arbitratge i Mediació per als Contractes de Conreu  
i per als Contractes d’Integració
1. La Junta d’Arbitratge i Mediació dels Contractes de Conreu i dels Contractes 

d’Integració, adscrita al departament competent en la matèria, és l’òrgan competent 
per a resoldre extrajudicialment les qüestions litigioses.

2. Quan s’hagi pactat expressament en el contracte la clàusula de submissió ar-
bitral o s’hagi acordat posteriorment qualsevol de les parts pot accedir a la Junta. El 
laude de la Junta Arbitral és de compliment obligat per a les parts i es regeix pel que 
disposa la legislació d’arbitratge.

3. Amb caràcter voluntari i de i de comú acord, les parts també poden sol·licitar 
la intervenció de la Junta per tal que designi persona mediadora. El procediment de 
mediació es regeix pel que disposa la legislació específica.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 190
GP Socialista (30)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
El contracte d’integració s’ha d’inscriure en un registre específic de contractes 

d’integració que s’inclou en el Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya, al 
qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, de 31 de de-
sembre, d’orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d’acord amb la 
norma corresponent de creació de registre telemàtic de documents del departament 
competent en matèria de ramaderia.

La casa integradora té l’obligació d’inscriure els contractes d’integració en un 
termini de 6 mesos des de la seva signatura.

Esmena 191
GP de Catalunya Sí que es Pot (34)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera
El contracte d’integració s’ha d’inscriure en un registre específic de contractes 

d’integració que s’integra dins del Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya, 
al qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, de 31 de de-
sembre, d’orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d’acord amb la 
norma corresponent de creació de registre telemàtic de documents del departament 
competent en matèria de ramaderia. La casa integradora té l’obligació d’inscriure 
els contractes d’integració en un termini de 6 mesos des de la seva signatura.

Esmena 192
GP del Partit Popular de Catalunya (23)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera. Normes d’aplicació supletòria
Tots els contractes regulats en aquest llibre es regeixen supletòriament pel que 

disposi el dret comú contingut en el Codi Civil espanyol, Llei d’arrendaments Rús-
tics i la Llei Hipotecària, entre d’altres que li són aplicables.
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Esmena 193
GP de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent (5)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera de l’article 8

S’introdueix un nou article al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del següent literal:

Tercera
Article 205 bis. Nova afectació com a bé comunal
Article 205 bis 1. Es pot procedir a l’afectació com a béns comunals dels béns 

immobles de naturalesa rústica si, durant el període de vint-i-cinc anys, no han estat 
utilitzats en cap moment.

Article 205 bis 2. En aquest cas cal que així es constati per acord del Ple aprovat 
per majoria simple, amb notificació personal, si és possible, o edictal a qui consti 
com a propietari del bé.

Article 205 bis 3. Mentre no es produeixi l’adquisició per usucapió per part de 
l’Ajuntament, el propietari podrà desafectar el bé del seu caràcter comunal en qual-
sevol moment amb una comunicació dirigida a la corporació municipal.

Esmena 194
GP de Junts pel Sí (29)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera. Modificacions dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya.

1. Modificació del llibre primer del Codi civil de Catalunya
Es modifiquen les lletres a), b) i e) de l’article 121-16, que resten redactades de 

la manera següent:
a) En les pretensions de les quals siguin titulars persones menors d’edat o que 

tinguin la capacitat judicialment modificada mentre no disposin de representació le-
gal o mentre no hagin nomenat un apoderat, d’acord amb el que estableix l’article 
222-2.1, en l’àmbit de les seves funcions.

b) En les pretensions entre cònjuges, mentre dura el matrimoni, fins a la separa-
ció legal o de fet.

e) En les pretensions entre la persona que exerceix els càrrecs de tutor, curador, 
administrador patrimonial, defensor judicial o acollidor i la persona menor o que 
tingui la capacitat judicialment modificada, mentre es manté la funció corresponent.

2. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya
1) S’addiciona un apartat 4 a l’article 211-3, amb el redactat següent:
4. L’autoritat judicial s’ha de pronunciar expressament sobre la capacitat per 

exercir el dret de sufragi quan declari la modificació de la capacitat d’una persona, 
d’acord amb allò establert per la legislació processal i de règim electoral.

2) Es modifica l’apartat 2 de l’article 211-7, que resta redactat de la manera se-
güent:

2. La capacitat del menor emancipat es complementa amb l’assistència del còn-
juge o del convivent major d’edat en cas de matrimoni o de convivència estable en 
parella del emancipat, dels progenitors o, a manca d’aquests, del curador.

3) Se suprimeix la lletra a) de l’apartat 1, de l’article 211-8, que resta redactat de 
la manera següent:

Article 211-8. Formes d’emancipació
1. L’emancipació pot tenir lloc:
a) Per consentiment dels qui exerceixen la potestat parental o la tutela.
b) Per resolució judicial.
2. L’emancipació és irrevocable i s’ha de fer constar al Registre Civil. Mentre no 

s’inscrigui, no produeix efectes contra tercers.



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 100

4) Es modifica l’apartat 1 de l’article 222-21, que resta redactat de la manera 
següent:

1. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han de fer inventari del pa-
trimoni del tutelat, en el termini de dos mesos a partir de la presa de possessió del 
càrrec. El lletrat de l’Administració de justícia pot prorrogar aquest termini per cau-
sa justa fins a un màxim de dos mesos.

5) Es modifica l’article 222-29, que resta redactat de la manera següent:
Article 222-29. Conflicte d’interessos
En el cas de conflicte d’interessos amb el tutelat, si hi ha dos tutors o un tutor i 

un administrador patrimonial, la persona afectada és substituïda per l’altra. Si no-
més hi ha un tutor o si el conflicte d’interessos també hi és amb relació a la persona 
que l’hauria de substituir, el lletrat de l’Administració de Justícia ha de nomenar un 
defensor judicial.

6) Es modifica la lletra a) de l’article 223-1, que resta redactat de la manera se-
güent:

a) Els menors d’edat emancipats, si els progenitors han mort o han quedat impe-
dits per a exercir l’assistència prescrita per la llei, llevat del menor emancipat casat 
o convivent en parella estable amb una persona plenament capaç.

7) Es modifica la lletra b) de l’article 223-9, que resta redactat de la manera se-
güent:

b) El matrimoni o la convivència en parella estable del menor emancipat amb 
una persona plenament capaç.

8) Es modifica l’article 224-1, que resta redactat de la manera següent:
Article 224-1. Defensor judicial
El lletrat de l’Administració de justícia ha de nomenar un defensor judicial en 

els casos següents:
a) Si hi ha un conflicte d’interessos entre el tutor i el tutelat, o entre el curador i 

la persona posada en curatela.
b) Si ho exigeixen les circumstàncies de la persona que ha d’ésser tutelada, men-

tre la tutela no es constitueixi.
c) Mentre no es constitueixi la curatela de pròdigs o de persones en situació d’in-

capacitat relativa.
d) En els supòsits en què per qualsevol causa els tutors o curadors no exercei-

xin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi una altra persona per a 
l’exercici dels càrrecs.

e) En els altres casos determinats per la llei.
9) Es modifica l’article 224-2, que resta redactat de la manera següent:
Article 224-2. Nomenament
1. El lletrat de l’Administració de justícia nomena defensor judicial, d’ofici o a 

petició del ministeri fiscal, del tutor, del curador, del mateix menor o de qualsevol 
persona amb un interès legítim.

2. El nomenament ha de recaure en la persona que el lletrat de l’Administració 
de justícia cregui més idònia, tenint en compte el fet que determina el nomenament.

10) Es modifica l’article 224-3, que resta redactat de la manera següent:
Article 224-3. Actuació
En els casos de conflicte d’interessos, l’actuació del defensor judicial es limita als 

actes que n’hagin determinat el nomenament.
11) Es modifica l’article 231-26, que resta redactat de la manera següent:
Article 231-26. Ineficàcia per nul·litat, separació legal o divorci
Els capítols queden sense efecte si es declara nul el matrimoni, si hi ha separació 

legal o si el matrimoni es dissol per divorci, però conserven l’eficàcia:
a) El reconeixement de fills fet per qualsevol dels cònjuges.
b) Els pactes fets en previsió de la ruptura matrimonial.
c) Els pactes successoris en els casos en què ho estableix aquest codi.
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d) Els pactes que tenen els capítols com a instrument merament documental.
12) Es modifica l’apartat 1 de l’article 231-30, que resta redactat de la manera 

següent:
1. Correspon al cònjuge supervivent, no separat legalment, o de fet, la propietat 

de la roba, del mobiliari i dels estris que formen el parament de l’habitatge conjugal. 
Els dits béns no es computen en el seu haver hereditari.

13) Es modifica l’article 231-31, que resta redactat de la manera següent:
Article 231-31. Any de viduïtat
1. Durant l’any següent a la mort o declaració de mort d’un dels cònjuges, el 

supervivent no separat legalment o de fet que no sigui usufructuari universal del pa-
trimoni del premort té dret a continuar usant l’habitatge conjugal i a ésser alimentat 
a càrrec d’aquest patrimoni, d’acord amb el nivell de vida que havien mantingut els 
cònjuges i amb la importància del patrimoni. Aquest dret és independent dels altres 
que li corresponguin en virtut de la defunció del premort.

2. El cònjuge supervivent perd els drets a què fa referència l’apartat 1 si, durant 
l’any següent a la mort o declaració de mort del seu cònjuge, es torna a casar o 
passa a viure maritalment amb una altra persona, i també si abandona o negligeix 
greument els fills comuns en potestat parental. En cap cas no està obligat a tornar 
l’import dels aliments percebuts.

14) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 232-16, que resta redactat 
de la manera següent:

a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.
15) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 232-36, que resta redactat 

de la manera següent:
a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.
16) Es modifica la rúbrica del Capítol III, Títol III, Llibre II, que resta redactat 

de la manera següent:
Capítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació 

legal
17) Es modifica l’article 233-2, que resta redactat de la manera següent:
Article 233-2. Mesures definitives
1. Si els cònjuges arriben a un acord respecte de les mesures reguladores de la 

separació, el divorci o les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, han de for-
mular un conveni amb el contingut que escaigui de conformitat amb els apartats 4, 
5 i 6 d’aquest article.

2. Si els cònjuges tenen fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada 
judicialment que depenguin d’ells, han de presentar el conveni a l’autoritat judicial 
per a la seva aprovació. També han de fer-ho, en tot cas, si es tracta d’un conveni 
regulador de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni.

3. Si els cònjuges no es troben en els supòsits de l’apartat 2, poden formular el 
contingut del conveni davant de lletrat de l’Administració de Justícia o en escriptura 
pública davant de notari. En aquests casos, cal que els cònjuges intervinguin perso-
nalment en l’atorgament, estiguin assistits per lletrat en exercici i expressin la seva 
voluntat inequívoca de separar-se o divorciar-se.

4. Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat, el conveni regu-
lador ha de contenir:

a) Un pla de parentalitat, d’acord amb el que estableix l’article 233-9.
b) Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries 

com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els 
criteris d’actualització i, si ho han previst, les garanties.

c) Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no 
convisquin en el mateix domicili.

5. A més del que estableix l’apartat 4, el conveni regulador també ha de conte-
nir, si escau:
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a) La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne 
la modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les ga-
ranties.

b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.
c) La compensació econòmica per raó de treball.
d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comu-

nitat ordinària indivisa
6. A més del que estableixen els apartats 4 i 5, en el conveni regulador els còn-

juges també poden acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no 
tinguin recursos econòmics propis.

18) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-3, que resta redactat de la manera 
següent:

1. En els supòsits establerts per l’apartat 2 de l’article 233-2, els pactes adoptats 
en conveni regulador han d’ésser aprovats per l’autoritat judicial, llevat dels punts 
que no siguin conformes amb l’interès dels fills menors.

19) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-7, que resta redactat de la manera 
següent:

1. Les mesures establertes per un procés matrimonial o per un conveni atorgat 
davant notari o lletrat de l’administració de justícia es poden modificar, mitjançant 
una resolució judicial posterior, si varien substancialment les circumstàncies con-
currents en el moment de dictar-les. També es poden modificar, en tot cas, de comú 
acord entre els cònjuges dins de les seves facultats d’actuació.

20) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-8, que resta redactat de la manera 
següent:

1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació no alteren les responsabili-
tats que els progenitors tenen envers els fills d’acord amb l’article 236-17.1. En con-
seqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura 
que sigui possible, s’han d’exercir conjuntament.

21) Es modifica l’article 233-14, que resta redactat de la manera següent:
Article 233-14. Prestació compensatòria
1. El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptu-

ra de la convivència, resulti més perjudicada té dret a una prestació compensatòria 
que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni ni el que pugui 
mantenir el cònjuge obligat al pagament, tenint en compte el dret d’aliments dels 
fills, que és prioritari. En cas de nul·litat del matrimoni, hi té dret el cònjuge de bona 
fe, en les mateixes circumstàncies.

2. Es perd el dret a reclamar la prestació compensatòria si no se sol·licita en el 
primer procés matrimonial o s’estableix en el primer conveni regulador.

22) Es modifica l’article 233-15, que resta redactat de la manera següent:
Article 233-15. Determinació de la prestació compensatòria
Per a fixar la quantia i la durada de la prestació compensatòria, s’ha de valorar 

especialment:
a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte, si escau, la compensa-

ció econòmica per raó de treball o les previsibles atribucions derivades de la liqui-
dació del règim econòmic matrimonial.

b) La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la 
família durant la convivència, si això ha minvat la capacitat d’un dels cònjuges d’ob-
tenir ingressos.

c) Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges, tenint en compte llur 
edat i estat de salut i la manera com s’atribueix la guarda dels fills comuns.

d) La durada de la convivència.
e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau.
23) Es modifica l’apartat 2 de l’article 233-16, que resta redactat de la manera 

següent:
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2. Els pactes de renúncia no incorporats a un conveni regulador no són eficaços 
en allò que comprometin la possibilitat d’atendre les necessitats bàsiques del còn-
juge creditor.

24) S’addiciona una lletra e) a l’apartat 2 de l’article 233-24, amb el redactat 
següent:

e) De mutu acord entre els cònjuges o per renuncia del cònjuge beneficiari.
25) Es modifica l’article 234-6, que resta redactat de la manera següent:
Article 234-6. Acords assolits després del cessament de la convivència
1. Després del cessament de la convivència, els convivents poden acordar els 

efectes de l’extinció de la parella estable.
2. En el cas d’acords assolits després del cessament de la convivència, els convi-

vents de comú acord o un dels convivents amb el consentiment de l’altre poden sot-
metre a l’aprovació de l’autoritat judicial una proposta de conveni que inclogui tots 
els efectes que l’extinció hagi de produir respecte als fills comuns i entre els convi-
vents. Als acords inclosos en una proposta de conveni s’aplica l’article 233-3.

3. Si no hi ha fills comuns que depenen dels convivents, aquests poden regular els 
efectes de l’extinció de la parella estable per mitjà d’un conveni formulat davant del 
lletrat de l’administració de justícia o en escriptura pública davant de notari.

4. Els acords assolits fora de conveni es regeixen per l’article 233-5.
5. Si no hi ha acord entre els convivents, s’aplica el que estableix l’article 233-4.
26) Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 235-5, que resten redactats de la 

manera següent:
1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de la celebració del matrimoni 

i dins els tres-cents dies següents a la separació, legal o de fet, dels cònjuges o a la 
declaració de nul·litat o a la dissolució del matrimoni.

2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents a la separació legal o de 
fet dels cònjuges són matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència de les 
relacions sexuals entre els cònjuges...

27) Es modifica l’apartat 3 de l’article 235-16, que resta redactat de la manera 
següent:

3. En les accions de filiació, el lletrat de l’Administració de Justícia pot nomenar 
un defensor judicial si el fill ha d’intervenir per mitjà d’un representant legal i ho 
justifica el seu interès.

28) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 235-41, que resta redactat 
de la manera següent:

a) El cònjuge de l’adoptant, excepte en el cas de separació legal o de fet, o la per-
sona amb qui l’adoptant conviu en parella estable.

3. Modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’apartat 1 de l’article 333-9, que resta redactat de la manera se-

güent:
1. El patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data 

del tancament de l’exercici. Els comptes s’han de presentar al protectorat en el ter-
mini de trenta dies a comptar del dia en què s’aproven, per mitjà de documents en 
suport electrònic garantits amb els sistemes de signatura electrònica admesos per 
les administracions públiques.

4. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya
1) Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 421-17, que resta redactat de 

la manera següent:
b) Que es presenti davant el notari competent a fi que sigui adverat i es proto-

col·litzi.
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2) Es modifica l’article 421-18, que resta redactat de la manera següent:
Article 421-18. Adveració
1. El notari competent per a adverar el testament hològraf n’ha de comprovar 

l’autenticitat d’acord amb la llei.
2. Si resulta que el testament hològraf és autèntic, l’ha de protocol·litzar. Altra-

ment, l’ha de denegar.
3. Autoritzada o no la protocol·lització del testament hològraf, els interessats po-

den fer valer llurs drets en el judici corresponent.
3) Es modifica l’article 421-19, que resta redactat de la manera següent:
Article 421-19. Caducitat del testament
1. Els testaments hològrafs caduquen si no es presenten davant de notari compe-

tent en el termini de quatre anys comptats des de la mort del testador perquè siguin 
adverats i protocol·litzats.

2. Si durant el termini que fixa l’apartat 1 s’interposa una demanda per raó de 
l’estimació o desestimació de l’adveració, el testament s’ha de protocol·litzar en el 
termini de sis mesos comptats des del moment en què la resolució judicial esdevé 
ferma.

4) Es modifica l’apartat 1 de l’article 422-13, que resta redactat de la manera 
següent:

1. La institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions que s’hagin ordenat a 
favor del cònjuge del causant esdevenen ineficaços si, després d’haver estat atorgats, 
els cònjuges se separen de fet o legalment, o es divorcien, o el matrimoni és declarat 
nul, i també si en el moment de la mort hi ha pendent una demanda de separació, 
divorci o nul·litat matrimonial, llevat de reconciliació.

5) Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-4, que resta redactat de la manera se-
güent:

1. El càrrec de marmessor és voluntari, però una vegada acceptat, encara que 
sigui tàcitament, l’acceptant no es pot excusar de continuar en l’exercici del càrrec 
sense una causa justa apreciada pel lletrat de l’administració de justícia o pel no-
tari.

6) Es modifica l’apartat 2 de l’article 429-13, que resta redactat de la manera 
següent:

2. Si no s’ha fixat un termini per a complir l’encàrrec i els marmessors no l’han 
complert dins d’un any a comptar de l’acceptació del càrrec, qualsevol dels inte-
ressats pot sol·licitar al notari o al lletrat de l’Administració de justícia que siguin 
requerits perquè el compleixin en el termini que es fixi amb sanció de caducitat del 
càrrec i sens perjudici de les responsabilitats que resultin de la demora.

7) Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-15, que resta redactat de la manera 
següent:

1. Si no resta cap marmessor ni cap substitut en l’exercici del càrrec i no s’ha 
complert encara totalment la missió o l’encàrrec dels marmessors universals, o els 
encàrrecs atribuïts als particulars, qualsevol dels interessats en la successió pot sol-
licitar al lletrat de l’Administració de Justícia o al notari que, si ho creu procedent, 
designi un o més marmessors datius amb les mateixes funcions i facultats que els 
marmessors testamentaris.

8) Es modifica l’apartat 1 de l’article 442-6, que resta redactat de la manera se-
güent:

1. El cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de 
l’obertura de la successió n’estava separat legalment o de fet o si hi havia pendent 
una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els 
cònjuges s’haguessin reconciliat.

9) Es modifica l’apartat 2 de l’article 442-12, que resta redactat de la manera 
següent:
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2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’herència és acceptada a benefici 
d’inventari mitjançant resolució administrativa.

10) Es modifica l’apartat 1 de l’article 461-6, que resta redactat de la manera 
següent:

1. La repudiació de l’herència s’ha de fer de manera expressa en document pú-
blic.

11) Es modifica l’article 461-12, que resta redactat de la manera següent:
Article 461-12. Delació i interpel·lació judicial
1. El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència no està sotmès a termini.
2. Les persones interessades en la successió, incloent-hi els creditors de l’he-

rència o del cridat, poden sol·licitar al notari, un cop hagi transcorregut un mes a 
comptar de la delació, que requereixi personalment al cridat a fi què, en el termini 
de dos mesos, li manifesti si accepta o repudia l’herència, amb expressa advertència 
de que si no l’accepta s’entén que la repudia.

3. El requeriment personal al cridat es fa, com a mínim, en dues ocasions, en dies 
diferents i si aquest esdevé infructuós, el notari ha de fer el requeriment per correu 
certificat i, en cas de que no es pugui fer la notificació, s’ha de fer per edictes publi-
cats en els dos diaris de major tirada.

4. Un cop transcorregut el termini de dos mesos sense que el cridat hagi acceptat 
l’herència en escriptura pública, s’entén que la repudia, llevat que sigui un menor 
d’edat o un incapaç, cas en el qual s’entén que l’accepta a benefici d’inventari.

12) Es modifica l’apartat 2 de l’article 461-15, que resta redactat de la manera 
següent:

2. L’inventari de l’herència s’ha de formalitzar davant notari. Es pot aprofitar 
l’inventari pres per a detreure les quartes del fideïcomís o de l’herència gravada amb 
llegats. Tanmateix, l’inventari formalitzat per l’hereu en document privat que es pre-
senti a l’administració pública competent per a la liquidació dels impostos relatius a 
la successió també produeix els efectes legals del benefici d’inventari.

5. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
1) Es modifica l’apartat 2 de l’article 561-14, que resta redactat de la manera 

següent:
2. L’usdefruit, si s’ha constituït en consideració expressa al matrimoni o a la unió 

estable de parella dels afavorits, en cas de divorci, nul·litat o separació legal o de fet 
dels cònjuges o extinció de la relació de parella, s’extingeix totalment, llevat que es 
demostri que és una altra la voluntat del constituent o la constituent.

2) S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 565-11, amb el redactat següent:
5. Als efectes d’allò que disposa la lletra c) de l’apartat 1, el termini es pot inter-

rompre per notificació notarial al censatari o bé per nota al marge de la inscrip-
ció del cens que s’ha de practicar en virtut d’instància signada pel censalista amb 
aquesta finalitat.

3) Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-7, que resta redactat de la manera se-
güent:

3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden alienar el bé 
retingut per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents:

a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del 
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels creditors. 
Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de les que hi ha a la 
capital del districte notarial corresponent.

b) A la subhasta han d’ésser citats els deutors i, si són unes altres persones, els 
propietaris, de la manera que estableix la legislació notarial i, si no es troba alguna 
d’aquestes persones, per edictes. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de deu 
i un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en un dels 

Fascicle tercer
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diaris de més circulació en el municipi on hagi de tenir lloc i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

c) El tipus de la subhasta ha d’ésser l’acordat entre els creditors i els propietaris. 
Si no hi ha acord, el tipus ha d’ésser, com a mínim, igual a l’import de les obligaci-
ons que han originat la retenció més les despeses previstes per a l’alienació i el lliu-
rament del bé. No obstant això, es pot establir com a tipus l’import que resulti d’un 
peritatge tècnic aportat pels retenidors si és més alt que l’anterior.

d) Si a la subhasta no es presenta cap postura, els retenidors poden fer seu el bé 
si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del 
procediment.

4) Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-8, que resta redactat de la manera se-
güent:

3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden fer l’aliena-
ció per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents:

a) La subhasta s’ha de fer a la notaria del lloc on és situada la finca o, si n’hi ha 
més d’una, a la que li correspongui per torn.

b) Els retenidors han de requerir al notari o notària competent la iniciació del 
procediment i han d’aportar la inscripció en una escriptura pública de la constitució 
de la retenció o, si escau, la resolució judicial corresponent.

c) El notari o notària, després d’haver examinat la documentació presentada, ha 
de sol·licitar al Registre de la Propietat el certificat de domini i càrregues de la finca 
o el dret inscrits sobre els quals recau el dret objecte de la retenció. L’expedició del 
certificat s’ha de fer constar en el marge de la inscripció del dret de retenció.

d) Una vegada transcorreguts cinc dies hàbils des de la recepció del certificat 
del Registre de la Propietat, sense necessitat de requerir el pagament als deutors, el 
notari o notària ha de notificar l’inici de les actuacions als titulars del dret retingut, 
als propietaris de la finca si són unes altres persones i, en ambdós casos, si consta 
que es tracta de llur habitatge familiar, als cònjuges o als convivents.

e) Una vegada s’ha fet la notificació, els deutors i els propietaris poden paralitzar 
la subhasta dipositant davant del notari o notària, en els vint dies hàbils següents, 
l’import suficient per a satisfer el deute, amb els interessos corresponents i les despe-
ses originades fins al moment de fer el dit dipòsit. Una vegada transcorregut aquest 
termini, s’ha d’anunciar la subhasta, amb una antelació d’almenys quinze dies hà-
bils, en un dels diaris de més circulació en el municipi on s’ha de fer i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

f) El tipus de la subhasta és el que acorden els creditors i els propietaris d’acord 
amb l’article 569-7.

g) Si no es presenta cap postura a la subhasta, els retenidors poden fer seu el bé 
si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del 
procediment.

h) Una vegada adjudicada la finca o el dret retinguts, els seus titulars o, si s’hi 
neguen o no n’hi ha, l’autoritat judicial han d’atorgar una escriptura de venda a fa-
vor dels adjudicataris, que poden inscriure llur dret en el Registre de la Propietat. 
Les càrregues anteriors a l’adjudicació subsisteixen i les posteriors s’extingeixen i 
es cancel·len.

5) Es modifiquen les lletres c) i d) de l’apartat 4 de l’article 569-20, que resten 
redactats de la manera següent:

c) A la subhasta no s’admeten postures inferiors a l’import del deute garantit per 
la penyora més un 20% per les despeses del procediment.

d) Si el bé no s’aliena a la subhasta, els creditors poden fer seu el bé si atorguen 
una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del procediment.

6) Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 569-36, que resten redactats de la 
manera següent:
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Article 569-36. Hipoteca en garantia de pensions compensatòries
1. Els cònjuges amb dret a percebre una prestació compensatòria en forma de 

pensió o una pensió alimentària, en cas de nul·litat del matrimoni, divorci o separa-
ció legal, poden exigir que se’ls en garanteixi la percepció per mitjà d’una hipoteca 
sobre els béns dels cònjuges deutors.

2. Les condicions de la hipoteca es poden establir de comú acord entre els còn-
juges en el conveni regulador aprovat judicialment o atorgat davant notari o en un 
conveni posterior. Si no hi ha pacte, a petició del cònjuge o la cònjuge amb dret a 
pensió, l’autoritat judicial que ha conegut del procediment pot fixar les condicions 
per mitjà d’una resolució, donant audiència a ambdues parts.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 194 del GP de Junts pel Sí llevat de l’apartat 4.

TEXT PRESENTAT

Disposicions transitòries

Primera. Contractes de compravenda i de permuta
Les normes del llibre sisè del codi civil de Catalunya que regulen el contracte de 

compravenda i de permuta s’apliquen als contractes conclosos a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 195
GP del Partit Popular de Catalunya (24)
De supressió a la disposició transitòria primera

Primera. Contractes de compravenda i de permuta
Les normes del llibre sisè del codi civil de Catalunya que regulen el contracte de 

compravenda i de permuta s’apliquen als contractes conclosos a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Esmenes a l’Exposició de motius del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

TEXT PRESENTAT

Segona. Contractes de cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a 
canvi de construcció futura
Els Contractes de cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construc-

ció futura constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per les 
disposicions que els són aplicables, contingudes en la llei 23/2001.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Tercera. Contractes de conreu
Els contractes de conreu constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei 

es regeixen per les disposicions que els son aplicables contingudes a la llei 1/2008.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Quarta. Contractes aleatoris
Els violaris constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per 

les disposicions que els són aplicables, contingudes en la Llei 6/2000.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Contractes de finançament i de garantia
Els censals constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per 

les disposicions que els són aplicables, contingudes en la Llei 6/2000.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Sisena
Els contractes d’integració constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 

es regeixen per les disposicions que són aplicables contingudes a la Llei 2/2005, de 
4 d’abril de Contractes d’Integració.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

Addició de noves disposicions transitòries
Esmena 196
GP de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent (6)
D’addició d’una nova disposició transitòria setena de l’article 8

Setena
S’estableix un termini de seixanta dies naturals perquè aquell que hagi procedit a 

la venda d’hipoteques titulitzades, doni compliment a l’article 621-55 bis 2 d’aquest 
Codi.

Esmena 197
GP de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent (7)
D’addició d’una nova disposició transitòria setena de l’article 8

Vuitena
El govern revisarà, conjuntament amb els municipis, els inventaris de béns mu-

nicipals per tal de comprovar que els béns comunals hi apareixen com a tals i que 
a més s’hi fa constar el nucli concret al qual es troba agregat el bé comunal procu-
rant-ne la deguda inscripció al registre.



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 109 

Esmena 198
GP Socialista (31)
D’addició d’una nova disposició transitòria

Tots els contractes signats amb anterioritat a aquesta Llei s’hauran d’inscriure 
en el registre d’Explotacions Agràries de Catalunya en el termini de 6 mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria
Aquesta Llei substitueix:
1. Les disposicions del Decret Legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s’aprova 

el text refós de la Compilació del Dret civil de Catalunya.
2. Les disposicions de:
a) La Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.
b) La Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.
c) La Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi 

de construcció futura
d) La Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració.
e) La Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

Primera. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 464-11 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de 

la manera següent:
«Article 464-11. Garantia de conformitat
»1. Un cop feta la partició, els cohereus estan obligats, recíprocament i en pro-

porció a llur haver, a la garantia de la conformitat dels béns adjudicats, llevat que:
»a) La partició hagi estat feta pel causant i el testament no disposi el contrari o 

permeti presumir-ho de manera clara.
»b) Els cohereus l’excloguin expressament o hi renunciïn.
»c) La privació del bé procedeixi d’una causa posterior a la partició o la pateixi 

el cohereu adjudicatari per culpa pròpia.
»2. En cas de manca de conformitat per defectes materials, l’adjudicatari té dret 

a ésser compensat en diners per la diferència entre el valor d’adjudicació del bé i el 
valor que efectivament tenia a causa del vici.

»3. La responsabilitat derivada de la manca de conformitat dels béns adjudicats 
es regeix pels terminis establerts pels articles 621-29 i 621-44.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Segona. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya:
1. Es modifica l’article 531-13 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de 

la manera següent:



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 110

«Article 531-13. Garantia de conformitat
»1. Els donants no han de garantir ni els defectes jurídics ni els defectes mate-

rials dels béns donats.
»2. No obstant el que estableix l’apartat 1, els donants, si lliuren el bé sabent que 

és aliè o coneixent-ne els defectes ocults, han d’indemnitzar els donataris de bona 
fe pels perjudicis soferts.

»3. No obstant el que estableix l’apartat 1, els donants, si la donació és modal o 
amb càrrega, han de garantir la conformitat fins al valor del gravamen.»

2. Es modifica l’article 552-12 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent:

«Article 552-12. Efectes de la divisió
»1. La divisió atribueix a cada adjudicatari o adjudicatària en exclusiva la propie-

tat del bé o del dret adjudicat.
»2. La divisió no perjudica les terceres persones, que conserven íntegrament llurs 

drets sobre l’objecte de la comunitat o els que en resulten després de la divisió.
»3. Els titulars de crèdits contra qualsevol dels cotitulars poden concórrer a la 

divisió i, si es fa en frau de llurs drets, impugnar-la, però no la poden impedir.
»4. Els cotitulars estan obligats recíprocament i en proporció a llurs drets a ga-

rantir la conformitat per defectes jurídics i materials dels béns adjudicats.»
3. Es modifica l’article 568-1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de 

la manera següent:
«Article 568-1. Concepte
»1. Són drets d’adquisició voluntària els següents:
»a) L’opció, que faculta el seu titular per a adquirir un bé en les condicions esta-

blertes pel negoci jurídic que la constitueix.
»b) El tanteig, que faculta el seu titular per a adquirir a títol onerós un bé amb les 

mateixes condicions pactades amb un altre adquirent.
»c) El retracte, que faculta el seu titular per a subrogar-se en el lloc de l’adquirent 

amb les mateixes condicions convingudes en un negoci jurídic onerós una vegada 
ha tingut lloc la transmissió.

»d) El dret de redimir en la venda a carta de gràcia, que faculta al venedor per a 
readquirir el bé venut.

»2. El tanteig i el retracte són drets d’adquisició legals en els casos en què ho 
estableix aquest codi. Aquests drets es regeixen per la norma sectorial específica 
corresponent.»

4. S’incorpora una nova Secció cinquena en el capítol VIII del títol VI del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, amb la rúbrica «Dret de redimir en la venda a 
carta de gràcia» i s’incorporen els articles 568-28 a 568-32 amb la redacció següent:

«Secció cinquena. Dret de redimir en la venda a carta de gràcia
»Article 568-28. Concepte i règim jurídic
»El dret de redimir, com a dret d’adquisició voluntària que faculta al venedor per 

a readquirir el bé venut, es regeix per les normes d’aquesta secció i, en el seu defec-
te, per les normes del dret d’opció, en la mesura que siguin aplicables.

»Article 568-29. Durada
»La durada del dret de redimir és la pactada, però no pot superar els vint anys, si 

el bé venut és un immoble, o els tres anys, si és un bé moble. En el cas d’immobles, 
el termini del dret de redimir es pot fixar per la vida d’una o de dues persones deter-
minades existents en el moment d’ésser subscrit el contracte. Per excepció, si el ve-
nedor o els seus successors ocupen la finca venuda a carta de gràcia o la posseeixen 
per qualsevol títol, el dret de redimir no s’extingeix pel simple transcurs del termini 
pactat i cal un requeriment especial, amb fixació d’un nou termini improrrogable, 
que no pot ésser inferior a tres mesos.

»Article 568-30. Indivisibilitat
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El dret de redimir és indivisible, llevat que diferents coses siguin venudes a carta 
de gràcia en una mateixa compravenda i s’hi estableixi una part de preu individua-
litzada per a cadascuna. En aquest cas, es pot obtenir la redempció de cada cosa a 
mesura que se satisfà la part de preu corresponent.

»Article 568-31. Exercici
»Per a obtenir la redempció, el rediment ha de satisfer al titular de la propietat 

gravada:
»1. El preu fixat per a la redempció en el moment de la venda, que pot ésser di-

ferent del preu d’aquesta. Si no es fixa expressament cap preu per a la redempció, 
s’entén que aquest és el mateix de la venda, calculat en diners constants des de la 
data de la venda.

»2. Les addicions posteriors al preu el valor de les quals es justifiqui.
»3. Les despeses de reparació de la cosa, però no pas les de simple conservació.
»4. Les despeses útils, estimades en l’augment de valor que per elles hagi experi-

mentat la cosa al temps de la redempció, les quals no poden excedir el preu de cost 
ni, en cap cas, el vint-i-cinc per cent del preu fixat per a la redempció.

»5. El cost de les despeses inherents a la constitució de les servituds adquirides 
en profit de la cosa immoble venuda, calculat en diners constants des de la data de 
la venda.

»6. Les despeses de conreu relatives a la producció dels fruits pendents al temps 
de la redempció, llevat que el rediment autoritzi el titular de la propietat gravada a 
recollir-los al seu temps.

»7. Les despeses que hagi ocasionat el contracte de venda a carta de gràcia, in-
closos els impostos i el lluïsme, si ha estat pactat així.

»Article 568-32. Adquisició pel rediment
»1. Redimida la cosa venuda a carta de gràcia, resta lliure de les càrregues o els 

gravàmens que el comprador o els successius titulars de la propietat gravada li ha-
gin imposat des de la data de la venda, però el preu de la redempció resta afecte, 
fins on abasti, a l’abonament de tals càrregues o gravàmens. Amb aquesta finalitat, 
el propietari del bé redimit ha de dipositar o consignar el preu rebut a favor dels ti-
tulars de les esmentades càrregues o gravàmens, als quals ha de notificar l’exercici 
de la redempció i el dipòsit o la consignació constituïts a llur favor. No obstant això, 
el rediment pot resoldre els arrendaments notòriament gravosos que el propietari 
hagi realitzat.

»2. Al temps de la restitució, el titular de la propietat gravada ha d’indemnitzar 
el rediment per la disminució de valor que la cosa hagi sofert per causa imputable a 
ell mateix i als anteriors titulars.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Tercera. Habilitació
S’habilita al departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desen-

volupament del món rural, per tal que, reglamentàriament, en el termini de sis me-
sos, estableixi els models de contractes de conreu.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.
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TEXT PRESENTAT

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2016

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

Addició d’una nova disposició final
Esmena 199
GP de Junts pel Sí (30)
D’addició d’una nova disposició final tercera bis

Tercera bis. Derogació expressa de les lleis civils que ja no estan en vigor
Queden derogades les següents lleis:
a) Llei 10/1987, de 25 de maig de reforma de l’article 6 de la Compilació de Dret 

civil de Catalunya.
b) Llei 12/1988, de 21 de novembre, de modificació de la Llei 11/1985, de 13 de 

juny, de protecció de menors.
c) Llei 8/1990, de 9 d’abril, de modificació de la regulació de la legítima.
d) Llei 7/1991, de 27 d’abril, de filiacions.
e) Llei 39/1991, de 30 de desembre, de tutela i institucions tutelars.
f) Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació de la compilació en matèria de 

relacions patrimonials entre cònjuges.
g) Llei 10/1996, de 29 de juliol, d’aliments entre parents.
h) llei 11/1996, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, de 30 de desem-

bre, de tutela i institucions tutelars.
i) Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.
j) Llei 3/2005, de 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de família, 

de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella i de la Llei 40/1991, del Codi de suc-
cessions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela.

Esmena 200
GP de Junts pel Sí (31)
D’addició d’una nova disposició final tercera ter

Tercera ter. Addició d’una disposició transitòria vint-i-unena a la Llei 6/2006 del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als Drets reals

S’addiciona una disposició transitòria vint-i-unena a la Llei 6/2006 del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als Drets reals, amb el redactat següent:

«Disposició transitòria vint-i-unena. Aplicabilitat general a tots els drets de cens 
existents.

L’article 565-11.5 del Codi civil de Catalunya s’aplica a tots els censos, qualsevol 
que sigui la data de constitució. El còmput del termini comença a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana les esmenes 199 i 200 del GP de Junts pel Sí.
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Addició d’una nova disposició final
Esmena 201
GP de Junts pel Sí (32)
De modificació de la disposició final quarta

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2018.

Esmena 202
GP Socialista (32)
D’addició d’una nova disposició final cinquena

Disposició final cinquena. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
S’addiciona un nou capítol VII al Títol V del Llibre V del Codi civil de Catalunya
Capítol VII. Règim de la comunitat especial
Article 556-12 bis. Comunitat especial en els casos de compravenda d’immobles 

en construcció, rehabilitació, de cessió de finca o aprofitament urbanístic a canvi de 
construcció futura.

1. La quota del comprador en la comunitat constituïda correspon a la que tingui 
l’element en construcció o rehabilitació en el règim de propietat horitzontal en el 
qual s’integra un cop construït o rehabilitat.

2. La comunitat comporta l’exclusió de l’acció de divisió i dels drets d’adquisi-
ció preferent de caràcter legal entre propietaris de diferents habitatges, locals o ele-
ments de l’edifici en construcció o rehabilitació.

3. Finalitzada la construcció o rehabilitació, la quota del comprador dona lloc a 
la propietat separada sobre l’element que fou objecte del contracte.

4. El venedor pot atorgar escriptura d’obra nova i de constitució del règim de la 
propietat horitzontal si hi fa constar una descripció individualitzada de l’element 
venut tal i com apareix a l’escriptura de compravenda. La inscripció de l’esmentat 
element es practica a nom del comprador.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 201 del GP de Junts pel Sí.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar-ne la regulació del con-
tracte de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació de contractes 
regulats en lleis especials i substituir la Compilació del Dret civil de Catalunya, 
d’acord amb la previsió que es fa a l’article 3 f) de la Llei 29/2002, de 30 de desem-
bre, Primera llei del codi civil de Catalunya.

En el moment d’iniciar la regulació de la matèria civil que ha de contenir aquest 
llibre sisè calia formular una estructura sistemàtica que permetés de fer-hi incor-
poracions futures. Tenint en compte, doncs, el caràcter de codi obert, de formació 
successiva, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 4 i 6 de la mateixa 
Llei 29/2002, de 30 de desembre, s’ha optat per una estructura mínima, que pot ser 
necessari de completar més endavant, de manera que el llibre sisè es divideix, ini-
cialment, en tres títols.

El títol primer, relatiu a les disposicions generals, es reserva per a la regulació 
de les parts generals de l’obligació i del contracte, tenint en compte els principis que 
informen la contractació que afecta els consumidors. El títol segon es dedica a les 
fonts contractuals i ha de contenir els diferents tipus contractuals. El títol tercer s’ha 
de referir a les fonts no contractuals de l’obligació.
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En el títol segon, amb el propòsit de regular inicialment alguns contractes, s’ha 
fet necessari, també, de preveure una sistemàtica pròpia d’aquest títol, de manera 
que permeti agrupar, en el seu moment, els diferents tipus contractuals. En aquest 
sentit, s’ha previst una organització per capítols i seccions, que encaixen en el siste-
ma de numeració del nostre Codi civil.

El contracte de compravenda és el paradigma regulatori dels contractes d’inter-
canvi. En el dret vigent hi ha quatre regulacions potencialment aplicables al con-
tracte de compravenda. Dues d’elles, els articles 325 i ss. del Codi de comerç de 
1885, juntament amb els articles 1445 i ss. del Codi civil de 1889, varen oferir un 
cos normatiu de referència, complet en el cas de la compravenda civil i fragmentari 
en el de la compravenda mercantil, però han quedat superades després de més d’un 
segle d’història. Les regulacions més modernes vigents, sobre compravenda inter-
nacional de mercaderies i venda a terminis de béns mobles, són parcials. Finalment, 
la Compilació del dret civil de Catalunya, aprovada per la Llei 40/1960, de 21 de 
juliol, i reformada al 1984, incloïa disposicions aïllades en matèria de compravenda, 
particularment relacionades amb la rescissió per lesió i la venda a carta de gràcia. 
La regulació actual que es proposa de la compravenda té molt en compte el procés 
de construcció del dret privat europeu de contractes.

En la subsecció primera i senyaladament en la definició del contracte de compra-
venda, es remarca la seva naturalesa de contracte obligatori, segons el qual el vene-
dor s’obliga a lliurar el bé i el comprador a pagar el preu, però sobretot es destaquen 
dos trets bàsics del modern dret de la compravenda: el bé ha de ser conforme amb 
el contracte, i el venedor i el comprador s’obliguen, respectivament, a transmetre la 
titularitat del dret i a rebre el bé.

La llei pretén assolir una regulació unificada del contracte, sense establir dos 
textos paral·lels per a la compravenda en general i la compravenda de consum res-
pectivament, per a promoure una interpretació integradora de la compravenda, i 
sens perjudici de les normes que es contenen en el Codi de Consum de Catalunya.

La regulació de la compravenda de consum incorpora les normes establertes per 
les Directives comunitàries en la matèria (Directiva 1999/44/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 25 de maig de 1999, sobre determinats aspectes de la venda i les 
garanties dels béns de consum i té en compte la Directiva 2011/83/UE, de 25 d’octu-
bre, sobre drets dels consumidors). La caracterització de la compravenda de consum 
és així la tradicional, conforme amb la qual el venedor actua amb un propòsit rela-
cionat amb la seva activitat empresarial o professional i el comprador ho fa amb un 
de diferent a les activitats esmentades. Nogensmenys, s’ha seguit el criteri extensiu 
segons el qual les persones jurídiques poden ser considerades consumidores.

En la línia de les regulacions clàssiques de la compravenda, codi civil i codi de 
comerç, el seu objecte es defineix de manera àmplia, d’acord amb els articles 511-1 
i 511-2 del Codi civil de Catalunya, i s’especifica que també el poden constituir els 
béns futurs, així com els que hagin de ser produïts, manufacturats o fabricats.

Les regles sobre determinació del preu es fan ressò de la tendència legislativa de 
la no necessitat de fixar-lo inicialment en el contracte, a la vegada que aclareixen 
l’exigència que en les compravendes de consum les referències al preu final han de 
ser enteses com incloent els tributs corresponents.

La incorporació de la compravenda a prova o assaig té en compte la bona pràc-
tica de sistemes comparats, com ara l’alemany, i resta centrada en la seva caracterit-
zació com a compravenda amb condició suspensiva.

La regulació del deure d’informació incorpora una de les directrius bàsiques del 
modern dret europeu de contractes i surt al pas de l’asimetria d’informació que pu-
gui haver-hi entre venedor i comprador a favor del primer. Així, el precepte intro-
dueix un deure d’informació, en benefici del comprador, que permet incrementar la 
transparència contractual, tot i tenint en compte els estàndards raonables d’integra-
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ció d’aquest deure i molt destacadament els que resultin de la bona fe i l’honradesa 
dels tractes.

La regulació de les arres s’inspira en la tradició, i distingeix, però, nítidament 
entre arres confirmatòries i penitencials i, com és el cas de moltes disposicions de 
la llei, té com a finalitat integrar contractes que en molts casos no faran referència 
específica al règim volgut per les parts.

La subsecció segona regula les obligacions del venedor, que bàsicament consis-
teixen en lliurar el bé, així com els seus accessoris i els documents relacionats, en 
transmetre la titularitat del dret i en garantir que el bé és conforme al contracte. En 
el marc del dret europeu en curs d’elaboració i específicament en el dret de la com-
pravenda, en el qual la prestació característica és la del venedor, convenia destacar 
que, a més de l’obligació tradicional del lliurament del bé, dels accessoris i dels do-
cuments relacionats, el venedor ha de transmetre la titularitat i ha de garantir que 
el bé és conforme. Les idees cardinals són que en el contracte de compravenda el 
venedor ja no s’obliga només a transmetre la possessió legal i pacífica del bé venut, 
sinó la titularitat del dret, tot admetent el pacte exprés de reserva d’aquesta trans-
missió com a garantia.

La regulació de l’obligació de lliurament distingeix entre la transmissió de la 
possessió i la posada a disposició, tenint en compte que el contracte faci la previsió 
del transport a càrrec del venedor o del comprador.

Es regulen detalladament les circumstàncies de l’obligació de lliurament (temps 
i lloc) i s’incorporen al dret de la compravenda el tractament normatiu de la qüestió 
relativa a la negativa injustificada del comprador a rebre el bé. La posició central del 
lliurament es reflecteix en la regla general de transmissió de riscos en el moment 
del lliurament del bé o dels documents que el representin, amb les especificitats dels 
casos en els quals els béns venuts són objecte de transport o són venuts en trànsit.

Com ja s’ha assenyalat, la subsecció tercera sobre conformitat és una de les grans 
innovacions. L’obligació de conformitat pretén aconseguir que el bé lliurat al com-
prador correspongui a allò pactat, atenent no només a les especificacions del con-
tracte, sinó també als criteris proposats per la llei per valorar si es dona la referida 
correspondència. Es generalitzen, a tota compravenda, els criteris de conformitat 
introduïts per la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
de maig, sobre determinats aspectes de la venda i les garanties dels béns de consum 
i, per tant s’ha considerat que l’aptitud del bé lliurat per a l’ús particular manifestat 
pel comprador al venedor al contractar ha de constituir també un d’aquests criteris. 
La normativa sobre instal·lació incorrecta o manca de lliurament dels accessoris i 
documents relacionats especifica dos supòsits típics que poden constituir manca de 
conformitat i el règim jurídic de cadascun d’ells a efectes de responsabilitat del ve-
nedor. Es determina que la manca de conformitat rellevant és la que existeix en el 
moment de transmissió del risc i que en la compravenda de consum es presumeix 
que ho és aquella que es manifesti en els sis mesos posteriors al moment de trans-
missió del bé. La integració del contracte té lloc amb les manifestacions prèvies del 
venedor, les quals es consideren rellevants a efectes de determinar l’existència de 
manca de conformitat. En el cas de la compravenda de consum la integració abasta 
a aquelles manifestacions públiques fetes per qualsevol tercer que hagi intervingut 
en la comercialització, publicitat o etiquetat dels béns. S’exclou la responsabilitat 
del venedor per manca de conformitat si el comprador la coneix o no la pot ignorar 
fonamentadament, tot i limitant estrictament la seva exoneració en la compravenda 
de consum. Es tracta així de buscar un equilibri entre la licitud de vendre objectes 
que no siguin conformes quan la part compradora n’és conscient i ho accepta, i la 
necessària protecció dels compradors en un contracte com la compravenda en el que 
normalment els venedors disposen de més informació sobre els béns venuts que els 
compradors. Encara que naturalment el venedor no respongui de la manca de con-
formitat imputable al comprador, es tracta de delimitar les circumstàncies que ge-
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neren tal imputabilitat. La regulació del deure d’examen del bé venut té en compte 
les directrius que resulten de les regulacions contemporànies de la compravenda, tot 
i fent palès que els consumidors no estan obligats a examinar els béns que compren. 
En tot cas, però, el comprador ha de notificar la manca de conformitat, llevat el cas 
què el venedor la conegués, no la pogués ignorar o hagués garantit la conformitat 
expressament.

En la línia proposada per la tradició i la legislació europea sobre protecció del 
consumidor, s’estableix un termini breu de responsabilitat per la manca de confor-
mitat, de dos anys de durada, tot i salvant naturalment el cas que la manca de con-
formitat resulti de l’existència de drets o pretensions de tercers, supòsit específica-
ment regulat i que substitueix la regulació tradicional en matèria d’evicció.

La subsecció quarta regula les obligacions del comprador, bàsicament les de pa-
gar el preu, rebre el bé, com també els documents relacionats. Les disposicions de 
la subsecció aborden alguns dels problemes més recurrents de la pràctica de la com-
pravenda i específicament aquells que es relacionen amb el temps i lloc de pagament 
del preu, i l’obligació de rebre el bé, que incorpora el principi de col·laboració entre 
les parts i el supòsit de l’especificació per part del comprador de les característiques 
del bé venut. S’estableix un deure de conservar el bé a càrrec del comprador que 
pretengui rebutjar-lo per manca de conformitat.

La subsecció cinquena inclou una regulació unitària dels remeis del comprador 
i del venedor. El principi d’unitat de remeis és avui en dia un criteri acceptat i calia 
superar la tradició del doble règim jurídic, de l’incompliment en general i dels vicis 
materials i jurídics del bé. Els remeis que no siguin incompatibles són acumulables 
entre sí i, en tot cas, ho són amb la indemnització dels danys efectivament causats. 
La regulació dels remeis ha tingut en compte el principi de preservació del contrac-
te en supòsits tals com els de compliment anticipat del venedor que lliura un bé no 
conforme, o fins i tot de lliurament d’un bé no conforme una vegada ha vençut el 
termini, en els quals el text admet, en interès del contracte i del tràfic jurídic, que 
el venedor assabentat de la manca de conformitat ofereixi corregir-la, tot i que ho 
contrapesa amb fortes facultats del comprador a rebutjar la correcció si té motius 
raonables per a fer-ho o l’incompliment és essencial.

Es preveu un termini de tres anys, per a la extinció dels remeis, a reserva del que 
puguin disposar altres lleis, a comptar des del moment en que les accions o preten-
sions de la part haguessin pogut ser exercitades, llevat del cas de manca de confor-
mitat en el qual el còmput del termini s’inicia des de què el comprador coneixia o 
podia conèixer la manca de conformitat.

S’incorpora una nova regulació de l’avantatge injust (subsecció sisena) en l’àmbit 
subjectiu, amb la finalitat d’evitar casos clars d’abús d’una de les parts envers l’altre 
tot vetllant alhora per la justícia de l’intercanvi, en sintonia amb els textos interna-
cionals del dret contractual europeu. En l’àmbit objectiu, es manté i es generalitza 
l’antiga doctrina de la laesio enormis per a resoldre supòsits de greu desequilibri de 
les prestacions. S’estableix una acció de rescissió, renunciable només amb posterio-
ritat a la conclusió del contracte, i la part legitimada pot demanar al tribunal en tot 
cas l’adaptació del contracte.

La subsecció setena incorpora especialitats de la compravenda immobiliària que 
la pràctica notarial i registral catalana havia ja prefigurat. Així, es regulen les fa-
cultats de desistiment per al cas en el qual el contracte hagi inclòs una previsió del 
finançament del preu per tercers que finalment queda frustrada. La regulació sobre 
indicació de la superfície de l’immoble pretén millorar la regla tradicional i clari-
ficar la distinció entre compravendes segons el mode de determinació del preu, si-
gui per referència a la cabuda, mesura o superfície de l’immoble, o consisteixi en 
una quantitat global. En tot cas, se salva la possibilitat que el contracte estableixi, o 
del seu contingut resulti, que les parts s’han volgut apartar de la regla legal, que és 
clarament dispositiva. Es constitueix i regula el règim jurídic d’una comunitat espe-
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cífica en els casos de compravenda d’un habitatge, local o altre element d’un edifici 
en construcció i rehabilitació. Per últim s’ofereix una regulació ponderada de la con-
dició resolutòria explícita.

Pel que fa a la conservació de la compravenda a carta de gràcia, aquesta llei in-
corpora la part relativa al contracte, però, mitjançant una disposició final es modi-
fica el llibre cinquè, concretament, l’article 568-1.1 i s’introdueix una nova secció 
cinquena, amb la rúbrica «el dret de redimir en la venda a carta de gràcia» i amb 
els articles 568-28 a 568-32, tot això amb la finalitat de regular adequadament el 
dret de redimir com a modalitat de dret d’adquisició preferent de caràcter voluntari.

La secció segona del capítol primer es dedica al contracte de permuta, com a 
contracte diferent de la compravenda i de la cessió de solar o d’aprofitament urbanís-
tic a canvi de construcció futura, es precisa la seva qualificació jurídica en funció de 
la contraprestació pactada i s’estableix el mateix règim jurídic de la compravenda.

És objecte d’aquesta Llei, també, incorporar al Codi civil, amb les modificacions 
oportunes, els tipus contractuals que fins ara es trobaven regulats en lleis especials 
de caràcter patrimonial, de manera que constitueixen matèries que han de ser objec-
te del llibre sisè del Codi civil i sense perjudici que la resta de matèria civil objecte 
de la competència legislativa de la Generalitat de Catalunya pugui ser legislada en 
el futur i, atès el caràcter de codi obert, pugui ser-hi incorporada successivament.

Les lleis vigents que s’inclouen ara a la sistemàtica del Codi civil són:
Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.
Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.
Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de 

construcció futura.
Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració.
Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.
Les modificacions efectuades es refereixen, d’una banda, als canvis de redacció 

relatius al gènere de les persones, en el sentit que s’han redactat en gènere masculí 
les referències a les persones, tenint en compte l’harmonització de tot el llibre sisè 
i d’acord amb l’article 7 de la Llei 29/2002, redactat per la Llei 10/2008, de 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions; d’altra 
banda, a les actualitzacions derivades de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de pro-
moció de l’activitat econòmica.

En la secció tercera del capítol primer s’hi incorpora el contracte de cessió de 
finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura, respecte del qual se 
n’ha precisat tant la denominació com alguns aspectes relatius al concepte, a l’ad-
quisició de l’obra per part del cedent i a l’incompliment.

El capítol tercer, relatiu als contractes sobre objecte aliè, ja que el segon es reser-
va per als contractes sobre activitat aliena, es dedica a incorporar la Llei 1/2008, de 
20 de febrer, de contractes de conreu. Atès que no tots els contractes regulats per la 
referida llei són contractes de conreu, i tenint en compte la conveniència de precisar 
el règim jurídic dels diferents contractes, s’estableixen tres seccions diferenciades. 
La primera, amb les subseccions corresponents, es dedica a les disposicions gene-
rals dels contractes de conreu, a l’arrendament rústic, la parceria i la masoveria. La 
secció segona, a partir de l’anterior arrendament amb finalitats de protecció del pa-
trimoni natural, incorpora un nou contracte de custòdia del territori, que es tipifica 
a partir del títol de constitució contractual i amb independència del dret personal o 
real constituït, i la secció tercera regula l’arrendament per a pastures.

El capítol quart es refereix als contractes aleatoris, de manera que de la Llei 
6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques, la part relativa al violari s’incorpo-
ra en una secció primera i la regulació d’un nou contracte d’aliments en una secció 
segona.

La regulació del contracte d’aliments es deriva de l’article 237-14, del paràgraf 
III d) de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Cata-
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lunya, relatiu a la persona i família, i de l’article 4.3, de la Llei 22/2000, de 29 de 
desembre, d’acolliment de persones grans, que es refereix succintament a un pacte 
d’aliments, el qual ha permès una regulació més desenvolupada i actualitzada del 
contracte d’aliments. Aquesta regulació i el fet que el pacte d’acolliment, a banda de 
qüestions dubtoses relatives a la seva naturalesa onerosa i aleatòria, a més d’efectes 
successoris, no ha tingut un arrelament pràctic, fins el punt que el Registre d’acolli-
ment de persones grans no s’ha arribat a desenvolupar reglamentàriament, han per-
mès de prescindir de la tipificació del referit pacte d’acolliment.

En el capítol cinquè es fa la regulació per als contractes de cooperació i en una 
secció primera s’hi incorpora la Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració, 
degudament sistematitzada i actualitzada, especialment pel que fa a la delimitació 
de les obligacions contractuals i administratives de les parts.

El capítol sisè es dedica als contractes de finançament i de garantia, de manera 
que, en una secció primera, es regula el contracte de censal, amb l’objectiu innova-
dor de readaptar aquesta institució a la seva finalitat de finançament a llarg termi-
ni, com alternativa al préstec. Partint de la Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions 
periòdiques, el censal es configura com un contracte de finançament en el qual, a 
canvi de la percepció d’un capital la devolució del qual mai no pot ser exigida pel 
prestamista i és potestativa per al prestatari, aquest només resta obligat a satisfer 
una pensió per temps indefinit.

Respecte de la derogació de la Compilació, atesa la seva significació en l’orde-
nament jurídic de Catalunya i amb la idea de continuïtat, s’utilitza la formula de la 
substitució normativa, malgrat que, certament, es pot considerar que es tracta d’una 
norma derogatòria.

Finalment, en seu de dret transitori, s’estableix la no aplicació immediata de la 
nova llei als contractes conclosos amb anterioritat a la seva entrada en vigor. Se se-
gueix, dons, el criteri general en virtut del qual cada contracte es regeix segons les 
disposicions vigents en el moment de la seva conclusió, de manera que, si hi ha ha-
gut algun canvi en aquella regulació, la nova llei s’aplicarà als contractes posteriors 
a la seva entrada en vigor.

ESMENES PRESENTADES

Paràgraf 1
Esmena 203
GP de Junts pel Sí (33)
De modificació i addició del primer paràgraf de l’exposició de motius

L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar-ne la regulació del con-
tracte de compravenda i de permuta, del contracte de mandat, la modificació i la in-
corporació dels contractes regulats per lleis especials i substituir la Compilació del 
Dret civil de Catalunya, d’acord amb la previsió que es fa a l’article 3 f) de la Llei 
29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del codi civil de Catalunya.

Esmena 204
GP del Partit Popular de Catalunya (25)
De supressió al paràgraf primer

Exposició de motius
L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar-ne la regulació del con-
tracte de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació de contractes 
regulats en lleis especials i substituir la Compilació del Dret civil de Catalunya, 
d’acord amb la previsió que es fa a l’article 3 f) de la Llei 29/2002, de 30 de desem-
bre, Primera llei del codi civil de Catalunya.
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En el moment d’iniciar [...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 203 del GP de Junts pel Sí.

Paràgraf 2
Esmena 205
GP del Partit Popular de Catalunya (26)
D’addició al paràgraf segon

[...] civil de Catalunya.
En el moment d’iniciar la regulació de la matèria civil que ha de contenir aquest 

llibre sisè calia formular una estructura sistemàtica que permetés de fer-hi incor-
poracions futures d’acord amb el que disposa l’article 129 de l’EAC i el dret comú. 
Tenint en compte, doncs, el caràcter de codi obert, [...].

Paràgraf 5
Esmena 206
GP del Partit Popular de Catalunya (27)
De modificació del paràgraf cinquè,

[...] en matèria de compravenda, particularment relacionades amb la rescissió per 
lesió i la venda a carta de gràcia, figures que es milloren normativament en aquest 
llibre.

En la subsecció primera i senyaladament [...].

Paràgrafs 6 a 21
Esmena 207
GP del Partit Popular de Catalunya (28)
De supressió de tot el text dels paràgraf sisè a vint·i·unè

Paràgraf 23
Esmena 208
GP del Partit Popular de Catalunya (29)
De supressió del paràgraf vint·i·tresè

Paràgraf 35
Esmena 209
GP del Partit Popular de Catalunya (30)
D’addició al paràgraf trenta·cinquè

Respecte de la derogació de la Compilació, atesa la seva significació en l’orde-
nament jurídic de Catalunya i amb la idea de continuïtat, s’utilitza la formula de la 
substitució normativa, malgrat que, certament, es pot considerar que es tracta d’una 
norma derogatòria. Respecte de les lleis de Dret comú i les lleis supletòries que li 
sigui d’aplicació a les figures contractuals regulades a aquest llibre, s’ha utilitzat la 
fórmula d’incloure a la disposició addicional setena una clàusula de tancament en 
forma de remissió legal.

Finalment, en seu de dret transitori [...].

Addició de nous paràgrafs
Esmena 210
GP de Junts pel Sí (34)
D’addició de nous paràgrafs després del paràgraf 29è de l’exposició de motius

En la secció tercera del capítol primer s’hi incorpora el contracte de cessió de 
finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura, respecte del qual se 
n’ha precisat tant la denominació com alguns aspectes relatius al concepte, a l’ad-
quisició de l’obra per part del cedent i a l’incompliment.
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En el Títol 2, capítol 2, dedicat als contractes sobre activitat aliena, s’hi regulen 
el contracte de mandat i la gestió d’afers aliens, tot i que no és un contracte, calen 
unes regles per al cas que no sigui ratificada.

La Secció primera es reserva per a la regulació futura de les disposicions gene-
rals relatives a tots els contractes de serveis. Es parteix d’una idea de «serveis» en 
sentit ampli, que pot incloure diversos tipus contractuals com el d’obra, de prestació 
d’informació i assessorament, de disseny, dipòsit o mandat, entre d’altres.

La Secció segona es dedica a la regulació del mandat en sentit estricte, és a dir, 
el mandat representatiu, que implica la legitimació i l’obligació d’actuar per part 
del mandatari. No es regula el mandat no representatiu o simple ni la representació 
o la situació, dita imprecisament, de representació indirecta, que en realitat no és 
tal representació. Aquestes matèries s’hauran de regular o bé en seu de disposicions 
generals relatives al contracte, en el títol 1 del Llibre sisè, o bé en el Llibre Primer 
del nostre Codi Civil, com a institució jurídica transversal.

La regulació que es proposa situa, doncs, el contracte de mandat en l’àmbit dels 
contractes de serveis i, en particular, de gestió, més enllà d’una mera relació de con-
fiança o d’amistat, i posa èmfasi en la gestió d’afers jurídics per encàrrec del man-
dant i d’acord amb les seves instruccions.

El mandat confereix una legitimació per a actuar, com ho fa l’atorgament d’un 
poder mitjançant un negoci unilateral d’apoderament, que implica, dons, una repre-
sentació, i al mateix temps el mandatari assumeix una obligació d’actuar a diferèn-
cia, per tant, del poder, com també, de la gestió d’afers aliens.

La regulació té com a punt central les instruccions del mandant, les quals 
marquen l’àmbit i l’extensió del mandat, al marge sempre de la possibilitat de ra-
tificació en els casos d’actuació extralimitada. Llevat que hi estigui facultat ex-
pressament, el mandatari només pot realitzar actes d’administració ordinària. Es 
regulen els supòsits d’autocontractació, o també de doble mandat, sota la regla 
subjectiva d’autorització expressa o la regla objectiva de determinació precisa del 
contingut del contracte, que ja evita el risc de lesió dels interessos del mandant. 
S’estableix una actuació personal del mandatari, de manera que la substitució o la 
delegació requereixen autorització expressa i, respecte de l’execució del mandat, 
es determina que el mandatari ha d’actuar amb la diligència d’una persona rao-
nable. Es regulen els casos de pluralitat de mandataris i de mandants, la rendició 
de comptes i la restitució de tot allò rebut o obtingut per l’execució del mandat. 
Pel que fa a l’extinció del mandat, se n’estableixen les causes i es determinen unes 
regles específiques per a la revocació per part del mandant, amb atenció especial 
al pacte d’irrevocabilitat.

La Secció tercera inclou uns preceptes relatius a la gestió d’afers aliens sense 
mandat, reconeguda per alguns preceptes d’aquest Codi com l’article 231-4.4, en 
relació amb l’actuació d’un dels cònjuges en la direcció de la família, o els supòsits 
d’aliments per compte d’altri dels articles 237-7, 237-11 i 237-12.2.

Malgrat que és una institució jurídica que, tradicionalment, es tracta en seu de 
fonts no contractuals de les obligacions, i en concret de les derivades de fets i actes 
lícits, i que se sol incloure en la definició, també tradicional, de quasicontracte, la 
present regulació s’aparta d’aquesta sistemàtica.

Efectivament, la gestió d’afers aliens es presenta com una institució residual res-
pecte del mandat, precisament pel fet que la ratificació de la gestió implica l’apli-
cació de les regles del mandat. Ara bé, en defecte de ratificació, cal determinar les 
obligacions derivades de la gestió d’afers aliens, que es basen en un acte voluntari 
no negocial, no només perquè els efectes jurídics són independents de la intenció o 
voluntat subjacent en la conducta del gestor, sinó, a més, perquè el gestor no s’obliga 
a partir d’una declaració de voluntat, sinó pel propi acte de gestió.

La gestió d’afers aliens es configura com un instrument de solidaritat o auxili 
mutu entre particulars, lluny, però, de tot acte d’ingerència indeguda. És una gestió 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 121 

desinteressada amb el propòsit d’atendre un afer aliè en interès o utilitat del seu ti-
tular i no es fonamenta i no s’ha de confondre amb l’ànim de liberalitat, el qual no 
es pot presumir.

S’evidencia que calen unes regles per al supòsit de fet de la gestió d’afers aliens, 
centrades fonamentalment en el deure de diligència exigible al gestor en funció de 
l’afer gestionat, el deure de comunicació i de rendició de comptes i, sobre tot, el seu 
rescabalament i indemnitat, sense, però, cap dret de retribució encara que es tracti 
d’un professional. En definitiva, doncs, es vol delimitar l’àmbit de la gestió d’afers 
aliens, quan no siguin aplicables les regles del contracte de mandat.

Finalment, en seu de dret transitori, se segueix la regla de no aplicació immedia-
ta de la nova llei als supòsits anteriors a la seva entrada en vigor, la nova llei s’apli-
carà a aquells actes que tinguin lloc després de la seva entrada en vigor.

Esmena 211
GP de Junts pel Sí (35)
D’addició de nous paràgrafs després del paràgraf 34è de l’exposició de motius

El capítol sisè es dedica als contractes de finançament i de garantia, de manera 
que, en una secció primera, es regula el contracte de censal, amb l’objectiu innova-
dor de readaptar aquesta institució a la seva finalitat de finançament a llarg termi-
ni, com alternativa al préstec. Partint de la Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions 
periòdiques, el censal es configura com un contracte de finançament en el qual, a 
canvi de la percepció d’un capital la devolució del qual mai no pot ser exigida pel 
prestamista i és potestativa per al prestatari, aquest només resta obligat a satisfer 
una pensió per temps indefinit.

S’introdueix una Disposició final tercera, per la qual es modifiquen diversos lli-
bres del Codi civil com a conseqüència de la nova regulació de la Jurisdicció Vo-
luntària, la qual atribueix diverses competències que, fins ara restaven en l’àmbit 
de l’Autoritat Judicial i, ara, al desjudicilitzar-se, han passat a ser competència del 
Notariat i del lletrat de l’Administració de Justícia. Es tracta de posar a l’abast del 
ciutadà, per a conèixer de determinats expedients que preveu la llei i que s’ha con-
siderant adient introduir en el Codi, uns procediments i un model de justícia més 
simple i àgil, sense pèrdua d’eficàcia i exigència tècnica, de manera que, a més, això 
permetrà descongestionar els jutjats de l’excés de càrrega que tenen actualment en 
benefici dels particulars que accedeixin als Tribunals, d’aquest mateixos, i de la prò-
pia Administració, que podrà reduir costos estructurals en aquest capítol.

S’han respectat els criteris que la regulació de la Jurisdicció Voluntària té 
presents per a seguir atribuint certes matèries a la Autoritat Judicial, com tam-
bé, els criteris que té per a atribuir certes matèries en exclusiva al Notariat o al 
Lletrat de l’Administració de Justícia, o inclús a tots dos de forma alternativa. En 
conseqüència, s’ha realitzat una revisió de cada un dels llibres del Codi civil de 
Catalunya, i quan s’ha considerat necessari s’han donat solucions pròpies en el 
Codi civil, sempre conformes amb els principis que l’inspiren o que degut a tenir 
diferents efectes que a la legislació estatal, como és, per exemple, el cas de la in-
terpel·lació judicial.

La modificació de l’article 211-3. Capacitat d’obrar, ve donada arran de la peti-
ció plantejada per les famílies i les entitats tutelars que tenen al seu càrrec persones 
amb la capacitat modificada i que en el tràmit judicial de modificació de la capaci-
tat, han estat desposseïdes del dret de sufragi actiu i passiu; es planteja una reforma 
adreçada a fer que l’Autoritat Judicial s’hagi de pronunciar expressament en relació 
amb aquest tema a l’hora de decidir sobre la modificació de la capacitat de la per-
sona. És una reivindicació que fa temps que venen plantejant i que s’ha considerat 
necessari introduir en el Codi.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana les esmenes 210 i 211 del GP de Junts pel Sí.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Jordi Orobitg i Solé, José María Espejo-Saavedra Conesa, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, Joan Coscubiela Conesa, Esperanza García González i Benet Salellas i Vilar

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió de Tre Borràs, directora del Servei de Drogo-

dependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp) (tram. 352-00664/11).
Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica 

i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid (tram. 352-00665/11).
Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-

gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament (tram. 352-
00666/11).

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farma-
cologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00667/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, assagista i professor 
(tram. 352-00668/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, professor d’antropologia so-
cial de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-00669/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la cà-
tedra extraordinària «Drogues Segle xxi» de la Universitat Complutense de Madrid 
(tram. 352-00670/11).

Proposta d’audiència en comissió de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en 
polítiques internacionals sobre drogues (tram. 352-00671/11).

Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de de la Junta Na-
cional de Drogues d’Uruguai (tram. 352-00672/11).

Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, el licor, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica) (tram. 352-00673/11).

Proposta d’audiència en comissió de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat (tram. 352-00674/11).

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció 
i Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (tram. 352-
00675/11).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Ramón Morcillo, representant de l’associa-

ció Regulació Responsable (tram. 352-00676/11).
Proposta d’audiència en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut 

Basc de Criminologia (tram. 352-00677/11).
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Proposta d’audiència en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret (tram. 352-
00678/11).

Proposta d’audiència en ponència de Fermín Les, membre de Representación 
Cannábica de Navarra (tram. 352-00679/11).

Proposta d’audiència en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista (tram. 
352-00680/11).

Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de 
l’Audiència Provincial de Barcelona (tram. 352-00681/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista 
(tram. 352-00682/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Aitor Brion, representant de la Federació 
Basca d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis (tram. 352-00683/11).

Proposta d’audiència en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp) (tram. 352-00684/11).

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica 
i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid (tram. 352-00685/11).

Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament (tram. 352-
00686/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat (tram. 
352-00687/11).

Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez Avilés, doctora en dret 
internacional (tram. 352-00688/11).

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió de Marta Torrens, coordinadora del Grup de 

Recerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques 
(tram. 352-00689/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Veïns de 
la Plaça de Las Navas (tram. 352-00690/11).

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, en representació 

de la Fundació Salut i Comunitat (tram. 352-00691/11).
Proposta d’audiència en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la 

Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 
352-00692/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICE-
ERS (tram. 352-00693/11).

Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez, en representació de la 
fundació ICEERS (tram. 352-00694/11).

Proposta d’audiència en ponència de Zara Snapp, en representació de la Comis-
sió Global de Polítiques de Drogues (tram. 352-00695/11).

Proposta d’audiència en ponència de Martín Barriuso, assessor en el procés de 
regulació del cànnabis a l’Uruguai (tram. 352-00696/11).

Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Miró, advocat especialista en 
dret penal i professor de criminologia de la Universitat de Barcelona (tram. 352-
00697/11).

Proposta d’audiència en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp) (tram. 352-00698/11).

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica 
i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid (tram. 352-00699/11).

Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament (tram. 352-
00700/11).
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farma-
cologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00701/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat (tram. 
352-00702/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia so-
cial de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-00703/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Cà-
tedra Extraordinària «Drogues Segle xxi» de la Universitat Complutense de Madrid 
(tram. 352-00704/11).

Proposta d’audiència en ponència de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en 
polítiques internacionals sobre drogues (tram. 352-00705/11).

Proposta d’audiència en ponència de Milton Romani, secretari de de la Junta Na-
cional de Drogues de l’Uruguai (tram. 352-00706/11).

Proposta d’audiència en ponència de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica) (tram. 352-00707/11).

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió de Tre Borràs, directora del Servei de Drogo-

dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp) (tram. 352-00708/11).
Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica 

i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid (tram. 352-00709/11).
Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-

gues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament (tram. 352-
00710/11).

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farma-
cologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00711/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat (tram. 
352-00712/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia so-
cial de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-00713/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Cà-
tedra Extraordinària «Drogues Segle xxi» de la Universitat Complutense de Madrid 
(tram. 352-00714/11).

Proposta d’audiència per escrit de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polí-
tiques internacionals sobre drogues (tram. 352-00715/11).

Proposta d’audiència per escrit de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional 
de Drogues de l’Uruguai (tram. 352-00716/11).

Proposta d’audiència per escrit de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica) (tram. 352-00717/11).

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma Som el 

que Cultivem (tram. 352-00719/11).
Proposta d’audiència en comissió de Martín Barriuso, assessor en el procés de 

regulació del cànnabis a l’Uruguai (tram. 352-00720/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jaime Prats, president de l’Associació de 

Tastadors de Cànnabis de Collsacabra (tram. 352-00721/11).
Proposta d’audiència en comissió de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquia-

tria de la Universitat Autònoma de Barcelona, de Barcelona (tram. 352-00722/11).
Proposta d’audiència en comissió de Tre Borràs Cabacés, directora del Servei 

de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp) (tram. 352-
00723/11).
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Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, president de la Societat 
Espanyola de Recerca sobre Cannabinoides i membre del Comitè Científic de l’As-
sociació Internacional per als Medicaments Cannabinoides (tram. 352-00724/11).

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, director de l’Institut 
Català de Farmacologia (tram. 352-00725/11).

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Maldonado, catedràtic de farma-
cologia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 
352-00726/11).

Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament (tram. 352-
00727/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordi-
nador de l’àrea de prevenció de la Fundació Salut i Comunitat (tram. 352-00728/11).

Proposta d’audiència en comissió de David Pere Martínez, coordinador de la 
Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 
352-00729/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICE-
ERS (tram. 352-00730/11).

Proposta d’audiència en comissió de Constanza Sánchez, doctora en dret inter-
nacional (tram. 352-00731/11).

Proposta d’audiència en comissió de Zara Snapp, en representació de la Comissió 
Global de Polítiques de Drogues (tram. 352-00732/11).

Proposta d’audiència en comissió de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en 
polítiques internacionals sobre drogues (tram. 352-00733/11).

Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de la Junta Naci-
onal de Drogues de l’Uruguai (tram. 352-00734/11).

Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica) (tram. 352-00735/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Amber Marks, directora del Centre de Justí-
cia Penal (tram. 352-00736/11).

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Miró, advocat especialista en 
dret penal i professor de criminologia de la Universitat de Barcelona (tram. 352-
00737/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirec-
tor de la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues (tram. 
352-00738/11).)

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i 
metodologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distàn-
cia (tram. 352-00739/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia so-
cial de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-00740/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Cà-
tedra Extraordinària «Drogues Segle xxi» de la Universitat Complutense de Madrid 
(tram. 352-00741/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Oliva, inspector del Cos de Mossos 
d’Esquadra (tram. 352-00742/11).

Proposta d’audiència en comissió del subdirector general de Drogodependències 
(tram. 352-00718/11).
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PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PER TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 03.11.2016

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya (tram. 352-00750/11).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis (tram. 352-00751/11).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (tram. 352-00752/11).

Proposta d’audiència en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i 
Material Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola (tram. 352-00753/11).

Proposta d’audiència en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i 
professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram. 352-00754/11).

Proposta d’audiència en ponència de Raquel Peyraube, directora de la clínica de 
l’ICEERS (tram. 352-00755/11).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors (tram. 352-00756/11).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres 
(tram. 352-00757/11).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Salut, 22.09.2016, DSPC-C 205

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades  
en Ponència
Compareixença en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodepen-

dències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp) (tram. 353-00172/11).
Compareixença en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i bio-

logia molecular de la Universitat Complutense de Madrid i codirector del Grup de 
Senyalització per Cannabinoides (tram. 353-00173/11).

Compareixença en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i 
inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament (tram. 353-00174/11).

Compareixença en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut Català de Farmaco-
logia (tram. 353-00175/11).

Compareixença en ponència d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i me-
todologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància 
(tram. 353-00176/11).

Compareixença en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social de 
la Universitat Rovira i Virgili (tram. 353-00177/11).

Compareixença en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, directora de la 
Càtedra Extraordinària «Drogues Segle xxi» de la Universitat Complutense de Ma-
drid (tram. 353-00178/11).

Compareixença en ponència de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de 
Drogues de l’Uruguai (tram. 353-00179/11).

Compareixença en ponència de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat (tram. 353-00180/11).

Compareixença en ponència de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i 
Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (tram. 353-
00181/11).

Compareixença en ponència de Ramón Morcillo, representant de l’associació 
Regulació Responsable (tram. 353-00182/11).
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Compareixença en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut Basc de 
Criminologia (tram. 353-00183/11).

Compareixença en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret (tram. 353-
00184/11).

Compareixença en ponència de Fermín Les, membre de Representación Canná-
bica de Navarra (tram. 353-00185/11).

Compareixença en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista (tram. 353-
00186/11).

Compareixença en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de la 
secció sisena de l’Audiència Provincial de Barcelona (tram. 353-00187/11).

Compareixença en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista (tram. 
353-00188/11).

Compareixença en ponència de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Re-
cerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (tram. 
353-00189/11).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Veïns de la 
Plaça de Las Navas (tram. 353-00190/11).

Compareixença en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador 
de l’Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat (tram. 353-00191/11).

Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Uni-
tat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-
00192/11).

Compareixença en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS 
(tram. 353-00193/11).

Compareixença en ponència de Gabriel Miró, advocat especialista en dret pe-
nal i professor de criminologia de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00194/11).

Compareixença en ponència de Jaime Prats, president de l’Associació de Tasta-
dors de Cànnabis de Collsacabra (tram. 353-00195/11).

Compareixença en ponència de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00196/11).

Compareixença en ponència de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacolo-
gia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 353-
00197/11).

Compareixença en ponència d’Albert Oliva, inspector del Cos de Mossos d’Es-
quadra (tram. 353-00198/11).

Compareixença en ponència de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en políti-
ques internacionals sobre drogues (tram. 353-00199/11).

Compareixença en ponència de Barbara Brohl, responsable de les divisions d’im-
postos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica) (tram. 353-00200/11).

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Comissió
Compareixença en comissió d’una representació de la plataforma Som el que 

Cultivem (tram. 353-00201/11).
Compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió pro-

motora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector 
de la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues (tram. 353-
00202/11).

Aportacions per escrit o per via electrònica d’organitzacions, grups 
socials i experts acordades
Aportació escrita d’Aitor Brion, representant de la Federació Basca d’Associaci-

ons de Persones Usuàries de Cànnabis (tram. 343-00056/11).
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Aportació escrita de Constanza Sánchez Avilés, doctora en dret Internacional 
(tram. 343-00057/11).

Aportació escrita de Zara Snapp, en representació de la Comissió Global de Po-
lítiques de Drogues (tram. 343-00058/11).

Aportació escrita de Martín Barriuso, assessor en el procés de regulació del càn-
nabis a l’Uruguai (tram. 343-00059/11).

Aportació escrita d’Amber Marks, directora del Centre de Justícia Penal de la 
Universitat Queen Mary de Londres (tram. 343-00060/11).

Compareixences d’autoritats i funcionaris públics de la Generalitat 
(canvi de tramitació fora del Procediment Legislatiu)
Compareixença del subdirector general de Drogodependències (tram. 357-

00206/11).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Salut, 03.11.2016, DSPC-C 240

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 

Catalunya (tram. 353-00239/11).
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (tram. 353-00240/11).
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (tram. 353-00241/11).
Compareixença en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i Mate-

rial Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola (tram. 353-00242/11).
Compareixença en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i profes-

sor de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram. 353-00243/11).
Compareixença en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la Secretaria Na-

cional de Drogues i de l’Institut de Regulació i Control del Cànnabis de l’Uruguai 
(tram. 353-00244/11).

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors (tram. 353-00245/11).

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres (tram. 
353-00246/11).

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts (canvi de 
tramitació en aportacions per escrit)
Mesa de la CS, 11.11.2016

Compareixença en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret (tram. 353-
00184/11).

Compareixença en ponència de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en políti-
ques internacionals sobre drogues (tram. 353-00199/11).

Compareixença en ponència de Barbara Brohl, responsable de les divisions d’im-
postos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica) (tram. 353-00200/11).
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TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts 
davant la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de 
llei de les Associacions de Persones 

El dia 10 d’octubre de 2016
Compareixença en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i 

inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament (tram. 353-00174/11).
Compareixença en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador 

de l’Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat (tram. 353-00191/11).
Compareixença en ponència de Jaime Prats, president de l’Associació de Tasta-

dors de Cànnabis de Collsacabra (tram. 353-00195/11).
Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Uni-

tat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-
00192/11).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Regulació Res-
ponsable (tram. 353-00182/11).

Compareixença en ponència de Fermín Les, membre de Representación Canná-
bica de Navarra (tram. 353-00185/11).

El dia 14 d’octubre de 2016
Compareixença en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodepen-

dències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp) (tram. 353-00172/11).
Compareixença en ponència de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Re-

cerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (tram. 
353-00189/11).

Compareixença en ponència de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i 
Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (tram. 353-
00181/11).

El dia 17 d’octubre de 2016
Compareixença en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia 

de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut Català de Farmaco-
logia (tram. 353-00175/11).

Compareixença en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut Basc de 
Criminologia (tram. 353-00183/11).

Compareixença en ponència de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat (tram. 353-00180/11).

Compareixença en ponència de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00196/11).

El dia 24 d’octubre de 2016
Compareixença en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social de 

la Universitat Rovira i Virgili (tram. 353-00177/11).
Compareixença en ponència de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacolo-

gia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 353-
00197/11).

Compareixença en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de la 
secció sisena de l’Audiència Provincial de Barcelona (tram. 353-00187/11).

Compareixença en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i bio-
logia molecular de la Universitat Complutense de Madrid i codirector del Grup de 
Senyalització per Cannabinoides (tram. 353-00173/11).

Compareixença en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista (tram. 353-
00186/11).
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Compareixença en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista (tram. 
353-00188/11).

Compareixença en ponència de Gabriel Miró, advocat especialitzat en dret pe-
nal i professor de criminologia de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00194/11).

El dia 28 d’octubre de 2016
Compareixença en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, directora de la 

Càtedra Extraordinària «Drogues Segle xxi» de la Universitat Complutense de Ma-
drid (tram. 353-00178/11).

Compareixença en ponència de Xavier Sellart, cap de l’Àrea Central d’Anàlisi de 
la Criminalitat (tram. 353-00198/11).

El dia 7 de novembre de 2016
Compareixença en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS 

(tram. 353-00193/11).
Compareixença en ponència de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de 

Drogues de l’Uruguai (tram. 353-00179/11).
Compareixença en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la Secretaria Na-

cional de Drogues i de l’Institut de Regulació i Control del Cànnabis de l’Uruguai 
(tram. 353-00244/11).

Compareixença en ponència d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i me-
todologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància 
(tram. 353-00176/11).

El dia 14 de novembre de 2016
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (tram. 353-00241/11).
Compareixença en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i Mate-

rial Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola (tram. 353-00242/11).
Compareixença en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i profes-

sor de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram. 353-00243/11).

El dia 21 de novembre de 2016
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 

Catalunya (tram. 353-00239/11).
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 

Municipis (tram. 353-00240/11).
Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-

dors (tram. 353-00245/11).
Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres (tram. 

353-00246/11).

Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts 
davant la Comissió de Salut el dia 24 de novembre de 2016
Compareixença en comissió d’una representació de la plataforma Som el que 

Cultivem (tram. 353-00201/11).
Compareixença del subdirector general de Drogodependències (tram. 357-

00206/11).
Compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió pro-

motora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector 
de la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues (tram. 353-
00202/11).
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Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts rebudes

El 28 de novembre de 2016
Aportació escrita d’Aitor Brion, representant de la Federació Basca d’Associaci-

ons de Persones Usuàries de Cànnabis (tram. 343-00056/11).

El 30 de novembre de 2016
Aportació escrita de Zara Snapp, en representació de la Comissió Global de Po-

lítiques de Drogues (tram. 343-00058/11).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 02.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al 
millorament del sistema de salut
202-00042/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 42320; 42931).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 02.12.2016 al 12.12.2016).
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de 
gènere
202-00043/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 02.12.2016 al 19.12.2016).
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP·CC

Reg. 43762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Bus-
quet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 
109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 
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Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques

Exposició de motius

I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa tant a la OCDE com 

a Espanya i Catalunya és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 
2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45% men-
tre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada des-
igualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per reduir-la, evitant 
penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els tributs, a 
més de ser el principal mitjà per obtenir els recursos necessaris per al sosteniment 
de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per atendre principis i les finalitats socials, entre els que es 
troba el de la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ser regressius. 
L’impost sobre actius no productius de persones jurídiques que es pretén crear és 
un dels casos de figura tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. 
D’una banda, es grava de manera progressiva els actius no productius que estan en 
mans de persones jurídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu 
al sotmetre a una major pressió fiscal les persones jurídiques que tinguin un major 
volum d’actius improductius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient per-
què pot incentivar un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius que 
no generen rendibilitat econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a 
l’impost intentin utilitzar el seu patrimoni de manera més eficient substituint actius 
improductius per altres més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el pro-
pòsit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen en tras-
lladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, es oportú crear l’impost sobre actius no productius (IANP) que 
té per objecte gravar els actius no productius de les persones jurídiques amb la fi-
nalitat de desincentivar les possibles estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència 
en la utilització d’aquests actius de contingut econòmic i contribuir, en part, a una 
certa redistribució.

II
La Llei comprèn 14 articles, estructurats en 3 capítols, i dues disposicions addi-

cionals i dues disposicions finals.
En el capítol, dedicat als elements essencials, s’inicia amb la descripció de l’ob-

jecte de l’impost que consisteix en gravar determinats béns i drets de les persones 
jurídiques i societats civils amb objecte mercantil no productius atès que aquesta 
circumstància –tal i com s’ha exposat anteriorment– interfereix negativament en la 
funció social de la propietat, en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés so-
cial i econòmic i en la distribució equitativa de la renda.
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Pel que fa al fet imposable (article 2), es fixa en la tinença de determinats actius 
no productius situats a Catalunya i que són els béns immobles i determinats vehi-
cles a motor, embarcacions i aeronaus. El mateix article especifica què s’entén per 
actiu no productiu: aquell que no està afecte directament a cap activitat econòmica, 
es destina a un ús o aprofitament privatiu o, en el cas de béns destinats a lloguer, ho 
són a utilitat de determinades persones vinculades o no són sotmesos a una explo-
tació comercial.

L’article 3 estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva i objectiva.
El contribuent (article 4) ho són les persones jurídiques i les societats civils amb 

objecte mercantil. Aquestes han de tenir un representant quan no siguin residents 
(article 5).

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, l’article 6 defineix la base 
imposable segons el tipus de bé gravat. La base liquidable resulta d’aplicar el mí-
nim exempt que correspongui dels establerts l’article 7: el mínim exempt general de 
500.000 euros o el mínim exempt específic de 100.000 euros per al cas que la base 
imposable no inclogui cap bé immoble. La quota íntegra es determina per l’aplicació 
sobre la base liquidable de la tarifa progressiva de l’article 8. I l’article 9 estableix la 
deducció, en el seu cas, de l’impost sobre habitatges buits que hagi gravat l’immoble 
corresponent en l’exercici anterior.

Per la seva part, l’article 10 fixa la data de meritació de l’impost el 30 de juny de 
cada any.

Els capítols II i III, fan referència a les normes de gestió i aplicació del tribut i al 
règim sancionador, respectivament.

Proposició de llei

Capítol I. Elements essencials de l’impost 

Article 1. Objecte de l’impost 
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part o que haurien 
de formar part de l’actiu de les persones jurídiques i de societats civils amb objecte 
mercantil, atès que la seva tinença contravé la funció social de la propietat i interfe-
reix negativament en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés social i econò-
mic i en la distribució equitativa de la renda.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la tinença, per part de persones jurídiques i so-

cietats civils amb objecte mercantil, en la data de la meritació de l’impost, dels se-
güents actius, quan no siguin productius i estiguin situats a Catalunya: 

a) Béns immobles
b) Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls.
c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.
e) Aeronaus
2. La tinença dels actius ve determinada pels següents fets: 
a) la possessió, per títol de propietat, usdefruit o ús; 
b) l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 

d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de 
domini.

c) l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entén que els béns a què fa referència l’apartat 1 anterior no són productius, 
als efectes d’aquest impost, quan es doni qualsevol de les següents circumstàncies: 

a) Quan no estan afectes directament a cap activitat econòmica o de servei públic.
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b) Quan es destinen a activitats, usos o aprofitaments privats.
c) Quan, essent objecte de lloguer, es produeixi algun dels següents supòsits: 
c.1) que els béns estiguin llogats als propietaris, socis o partícips de la persona 

jurídica o a persones o entitats vinculades a aquests. S’entén per persones o entitats 
vinculades les que ho són als efectes de l’impost sobre societats.

c.2) que els béns no estiguin sotmesos a explotació comercial.
4. No són actius improductius, a efectes d’aquest impost, els béns immobles des-

tinats a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips 
de la societat o entitat.

5. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost: 
a) els béns immobles que estiguin radicats en territori català.
b) els vehicles a motor de què siguin titulars els contribuents d’aquest impost 

amb domicili fiscal a Catalunya.
c) les embarcacions i aeronaus que estiguin amarrades o guardades i estaciona-

des, respectivament, en territori català durant més de 183 dies dels dotze mesos an-
teriors a la data de meritació de l’impost.

Article 3. Exempcions 
Estan exempts de l’impost: 
a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els Organismes In-

ternacionals amb seu a Catalunya.
c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals 

i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma 
exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

Article 4. Contribuent
Són contribuents les persones jurídiques i societats civils amb objecte mercantil 

que, a la data de meritació de l’impost ostentin la tinença dels actius no productius 
als que fa referència l’article 2.1.

Article 5. Representants dels contribuents no residents 
Els contribuents que siguin no residents han de nomenar una persona física o ju-

rídica residents perquè els representi davant l’Administració tributària de Catalunya 
en relació a les seves obligacions per l’impost sobre actius no productius, i han de 
comunicar aquest nomenament, degudament acreditat, abans de la data de merita-
ció de l’impost.

Article 6. Base imposable 
1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots 

els actius no productius a què es refereix l’article 2, amb deducció de les càrregues i 
gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels béns i drets subjectes 
i no exempts a l’impost.

2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles se-
güents: 

a) Els béns immobles i els drets que recauen sobre aquests es computen de con-
formitat amb les regles de valoració de l’impost sobre el patrimoni.

b) Els vehicles a motor, les embarcacions i les aeronaus es valoren pel seu valor 
de mercat, fixat d’acord amb les taules de valoració de vehicles usats aprovades als 
efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i 
de l’impost sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.

c) Els béns dels quals se sigui cessionari del seu ús com a conseqüència d’una 
operació d’arrendament financer es computen segons el valor determinat per les 
normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats.
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d) En el cas que no resultin d’aplicació les regles anteriors, els béns i drets s’han 
de valorar pel seu valor de mercat.

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol 

Article 8. Quota íntegra 
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable fins a 
(euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base liquidable 
fins a (euros)

Tipus 
aplicable (%)

0,00 0,00 500.000,00 0,25%
500.000,00 1.250,00 1.000.000,00 0,50%

1.500.000,00 6.250,00 1.500.000,00 0,75%
3.000.000,00 17.500,00 En endavant 1,00% 

Article 9. Deducció de la quota íntegra 
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

Article 10. Meritació
L’impost es merita el 30 de juny de cada any.

Capítol II. Gestió i aplicació del tribut

Article 11. Autoliquidació de l’impost
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en els terminis i condicions 
que s’estableixin per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller o consellera 
del departament competent en matèria d’hisenda.

Article 12. Gestió, recaptació i inspecció de l’impost
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost corresponen a l’Agència Tribu-

tària de Catalunya, d’acord amb el que estableix la seva llei reguladora.

Article 13. Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dictats en l’àmbit 

de l’impost, es pot interposar un recurs de reposició potestatiu o bé una reclamació 
econòmica administrativa davant de la Junta de Finances.

Capítol III. Règim sancionador

Article 14. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost és el vigent per als tri-

buts propis de la Generalitat.
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Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Autorització a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat
Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya es poden mo-

dificar els elements de quantificació de l’impost.

Disposició addicional segona. Normativa supletòria
En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la desenvolupen.

Disposicions finals

Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final segona. Autorització de desenvolupament reglamentari
Es faculta el Govern per a què dicti les disposicions necessàries per a desenvo-

lupar i aplicar aquesta Llei.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS; Mireia 

Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS, GP CUP-CC (reg. 43763).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme 
educatiu amb infants i joves
250-00555/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 42932).
Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les 
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 42933 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en la Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i 
de suport a persones amb VIH/sida a Hondures (tram. 250-00636/11), presentada el 
dia 21 d’octubre de 2016 i amb número de registre 39133.

On hi diu: 
«2. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-

munitat internacional que exigeixin al Govern d’Hondures mecanismes de protecció 
efectiva de la integre les persones organitzades als moviments socials d’Hondures 
una investigació imparcial i amb recursos suficients sobre els greus crims dels que 
s’acusa a diversos integrants dels governs del Perú entre el 1995 i el 2000, als efectes 
d’establir la veritat dels fets ocorreguts en aquest període.»

Hi ha de dir: 
«2. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-

munitat internacional que exigeixin al Govern d’Hondures mecanismes de protecció 
efectiva de la integritat física i la vida de les persones organitzades als moviments 
socials LGTBI d’Hondures.»

On hi diu: 
«3. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-

munitat internacional que exigeixin al Govern del Perú l’establiment d’un adequat 
mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes d’aquesta abominable 
pràctica, que se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual i 
col·lectiva, que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar, i»

Hi ha de dir: 
«3. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la comu-

nitat internacional que exigeixin al Govern d’Hondures l’establiment d’un adequat 
mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes d’aquesta abominable 
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pràctica, que se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual 
i col·lectiva, que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar.»

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es 
construeixin al Vallès
250-00667/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels 
trens accessibles del servei de rodalia
250-00668/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i 
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00669/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de 
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial 
entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la 
bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
250-00672/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència 
sanitària
250-00674/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac 
vint-i-quatre hores al dia
250-00675/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya
250-00676/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució de suport als drets civils i polítics de la 
població kurda de Turquia en l’àmbit municipal
250-00678/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

D’acord amb l’article 105 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel pro-
cediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
02.12.2016 al 05.12.2016).
Finiment del termini: 07.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis 
ulcerosa
250-00679/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de 
Santa Coloma de Gramenet
250-00680/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el 
tecnoestrès
250-00681/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa 
secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant 
Joan de Vilatorrada
250-00683/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la defensa dels càrrecs electes a 
Turquia
250-00684/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de 
Guatemala
250-00685/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen 
de la mel
250-00686/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en 
matèria de tabac
250-00688/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia 
inflamatòria intestinal
250-00689/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la 
democratització de la televisió pública
250-00690/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les 
persones transgènere
250-00691/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del 
vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes 
i sancions de trànsit
250-00699/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres 
centralitzada per als centres sanitaris integrats a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Institut Català de la Salut
250-00701/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de 
transmissió sexual entre els joves
250-00702/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats 
democràtiques
250-00703/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures 
pediàtriques pal·liatives
250-00704/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre una 
red de unidades de cuidados pediátricos paliativos, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Anualmente, alrededor de un millar de niños y adolescentes en Cataluña nece-

sitan curas paliativas como tratamiento de sus enfermedades, sean estas crónicas, 
avanzadas o terminales.

Cada año mueren unos 500 niños en Cataluña de los cuales aproximadamente la 
mitad lo hacen por una enfermedad que hace previsible su muerte.

Hay evidencia de la relación entre la edad del niño y la información que recibe 
sobre la muerte, así como diferencia estadísticamente significativa entre la informa-
ción que sabe el niño y la que reciben sus padres. Los niños de entre 3 y 6 años tie-
nen más información acerca de su propia muerte que los niños de edades compren-
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didas entre 7 y 11 años. Se atribuye a que, en el primer grupo, el concepto mágico 
de la muerte facilita la comunicación acerca del estadio terminal de su enfermedad.

El apoyo emocional, el acompañamiento psicosocial del niño y su familia, y la 
habilidad para transmitir la información necesaria es parte muy importante en este 
tipo de cuidados.

Cataluña actualmente dispone del programa PADES (Programa d’atenció domi-
ciliaria i equips de suport) que básicamente atiende a población adulta y no llega a 
cubrir las necesidades específicas de la atención pediátrica de cuidados paliativos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat
1. Crear una red de unidades de cuidados pediátricos paliativos de tal manera 

que cada provincia cuente con, al menos, un hospital de referencia del Institut Català 
de la Salut que disponga de una de estas unidades.

2. Establecer mecanismos de coordinación entre la red de unidades de cuidados 
pediátricos paliativos y las unidades del programa PADES, anteriormente mencio-
nado.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre la retirada de barracones y construcción del Institut Jaume Salvador i Pedrol de 
Sant Joan Despí, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí tiene su sede principal 

en la calle Sant Martí de l’Erm pero, además, desde el curso 2013-2014 dispone de 
otro equipamiento que está situado a una distancia de más de kilómetro y medio de 
la sede principal del instituto.

En este segundo equipamiento se ubican 5 aulas de 1º de ESO y 5 aulas de 2º de 
ESO, totas ellas en barracones prefabricados que presentan claras deficiencias in-
teriores como pobre luz natural y escaso tamaño de las aulas, y que están ubicados 
en un solar que no tampoco reúne las condiciones exteriores adecuadas. Entre otras 
deficiencias, el espacio destinado a patio tiene la superficie de tierra y en días de llu-
via queda embarrado y totalmente impracticable.

La distancia desde este precario núcleo de barracones a la sede central del ins-
tituto imposibilita que estos alumnos de 1º y 2º de ESO puedan hacer uso con nor-
malidad de los equipamientos comunes de su sede central.

La carencia y precariedad de las instalaciones del Institut Jaume Salvador i Pe-
drol se pone aún más de manifiesto si se tiene en cuenta que la ratio de alumnos 
por clase está muy sobrepasada y supera los 30 alumnos en la mayoría de las aulas.
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Junto a todas estas carencias, también hay que mencionar que el Institut Jaume 
Salvador i Pedrol goza de justo reconocimiento por lo que respecta a su nivel or-
ganizativo, función pedagógica y resultados educativos, lo que refleja la dedicación 
y profesionalidad de su personal docente y de gestión, sin que ello pueda servir de 
justificación para ocultar la precariedad e insuficiencia de instalaciones adecuadas.

La actual carencia de instalaciones será aún más importante en años venideros, 
dado que el barrio de Les Begudes, situado en vecindad con el núcleo de barraco-
nes, está en plena y rápida expansión demográfica.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya considera prioritaria la eliminación de los módulos 

prefabricados del Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí, para garanti-
zar el mantenimiento de la calidad de la educación de sus alumnos.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Destinar los recursos necesarios para la redacción del proyecto de construc-

ción de un nuevo edificio para el Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí 
que cubra las necesidades actuales y se adecúe a la previsión de futuras necesidades 
de plazas educativas dada la expansión demográfica del municipio.

b. Incluir una partida en los próximos presupuestos de la Generalitat de Catalun-
ya, y en los años sucesivos si fuese necesario, para la adjudicación y construcción 
del nuevo edificio del Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí.

c. Comunicar este acuerdo al equipo directivo y el AMPA del Institut Jaume Sal-
vador i Pedrol, así como al Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a 
Malàisia
250-00706/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 42909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol 

Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant el mes de novembre del 2016 les autoritats de Malàisia han arrestat di-

verses persones que ocupaven destacades posicions en l’oposició al govern malaisi. 
De manera destacada, aquests arrestos s’han dirigit contra la Gabungan Pilihanraya 
Bersih dan Adil (Coalició per unes eleccions netes i justes), just el dia anterior a la 
celebració d’un gran míting del moviment Bersih per demanar la dimissió del Pri-
mer Ministre malaisi, Najib Razak. El moviment Bersih porta reclamant eleccions 
netes i justes, un govern transparent, l’enfortiment de la democràcia parlamentària, 
garanties pel dret a dissentir, l’empoderament de Sabah i Sarawak, i diverses refor-
mes institucionals, entre elles la de la legislació electoral, des del 2007. També re-
clamen que cessi el gerrymandering dels districtes electorals de cara a les eleccions 
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futures a Malàisia, i denuncien l’abús de poder del Primer Ministre. L’any 2015 unes 
200.000 persones es van manifestar en suport a les seves demandes.

Segons el Director Adjunt d’Amnistia Internacional per al Sud-Est Asiàtic i el 
Pacífic, «aquests arrestos són els darrers en una sèrie d’intents, crus i de mà dura, 
d’intimidar els activistes de la societat civil de Malàisia i altres defensors dels Drets 
Humans».

Entre les persones detingudes es troben la portaveu del moviment Bersih, Maria 
Chin Abdullah, així com Mandeep Singh, també membre de la direcció del movi-
ment Bersih, dirigents estudiantils com Anis Syafiqah Yusof, o parlamentaris com 
Anthony Loke, o S. Arutchelvan.

També ha estat detingut el parlamentari de l’Estat de Perak, Howard Lee, per-
tanyent a l’opositor Partit d’Acció Democràtica, president de la Joventut Socialista 
del Partit d’Acció Democràtica, i President de la Unió Internacional de la Joventut 
Socialista (IUSY). En el moment de presentació d’aquesta proposta de resolució, 
Howard Lee es troba retingut a la comissaria central de la policia estatal malàisia, 
a Kuala Lumpur, sense assistència lletrada, atès que s’ha negat l’accés als advocats 
que ho han intentat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya
1. Reclama que es posin immediatament en llibertat de totes les persones detin-

gudes recentment per raons polítiques a Malàisia i el cessament de totes les deten-
cions per motius polítics al país, i fa una crida al respecte als drets civils i humans 
que els assisteixen a elles i al conjunt de la ciutadania malàisia.

2. Reclama que no s’impedeixi l’assistència lletrada a les persones recentment 
detingudes per raons polítiques a Malàisia.

3. Insta al Govern de la Generalitat a expressar, per mitjà dels canals adients i als 
fòrums als que tingui accés, preocupació per la situació exposada, i a traslladar les 
reclamacions contingudes als punts anteriors.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol 

Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes 
sords
250-00707/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a millorar l’atenció a 
alumnes sords, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Al mes de novembre de 2016 alguns alumnes sords d’estudis postobligatoris van 

rebre la notícia que de manera imminent veurien encara més reduïdes les hores amb 
intèrpret de llengua de signes dins les classes. Han rebut aquesta notícia en una reu-

Fascicle quart
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nió a través de les direccions dels centres on estudien i d’un adjunt a la direcció del 
Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA).

Les persones sordes signants són persones la llengua natural i vehicular de les 
quals és la llengua de signes i tenen la necessitat d’accedir a la comunicació i in-
formació de l’entorn sense barreres de cap tipus, tal i com estableix la Llei 17/2010 
de la Llengua de Signes Catalana, que estipula la modalitat educativa bilingüe com 
el projecte educatiu en què coexisteix la llengua de signes catalana, com a matèria 
d’estudi i llengua vehicular en la comunicació i l’accés al currículum escolar, i les 
llengües orals i escrites oficials, que també són objecte d’aprenentatge.

A data d’avui no se sap quin és el número exacte d’alumnes sords afectats per 
aquesta reducció d’hores. El que sí se sap és que a Barcelona hi ha alumnes afectats 
a quatre centres (la major part són alumnes de l’Escola del Treball, Can Batlló i Pont 
del Dragó) i que aquests nois i noies veuen el seu futur cada dia més difícil i limitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al De-

partament d’Ensenyament, a 
1. Adoptar les mesures pertinents per tal que els alumnes sords disposin dels 

ajuts necessaris per tenir suport totes les hores lectives i que es compleixin la Llei 
13/2014 d’Accessibilitat i la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana, per tal 
de garantir la igualtat d’oportunitats.

2. Garantir la modalitat educativa bilingüe com el projecte educatiu en què co-
existeix la llengua de signes catalana, com a matèria d’estudi i llengua vehicular en 
la comunicació i l’accés al currículum escolar, i les llengües orals i escrites oficials, 
que també són objecte d’aprenentatge.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre 
els anys 1936 i 1990
250-00708/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 42953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Sendra Vellvè, diputat, Magdalena Casa-

mitjana i Aguilà, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre els anys 1936 i 1990, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Rela-
cions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, en els darrers any i de forma reiterada han rebut di-

verses preguntes i iniciatives interessant-se per la desaparició de nens tant en els 
anys de la dictadura de Franco com fins ben entrada la democràcia.

En aquesta legislatura s’ha rebut diverses peticions de l’entitat Sos Bebès Roba-
dos demanant assessorament, protecció i suport a les seves reclamacions. Les parts 
afectades demanen que hi hagi un reconeixement pel patiment inhumà de mares i 
dels fills que hagin pogut estar sostrets dels seus entorns familiars i sol·liciten una 
resposta adequada per part de les administracions públiques.
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El Parlament de Catalunya, atenent la legislació internacional, estatal i de Cata-
lunya vigent: 

L’article 8 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans reconeix 
el «dret humà a la vida familiar», sense ingerències externes, d’aquestes mares i al-
tres familiars afectats.

L’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional el tipifica com a delicte recollit 
pel Dret internacional i prohibit, que, a més, no prescriu. La desaparició forçosa es 
un delicte continuat i una vulneració permanent dels drets humans. L’obligació d’in-
vestigar perdura fins que es trobi la persona desapareguda i, per tant, fins aleshores 
no finalitza l’obligació de l’Estat d’investigar i sancionar els responsables.

L’article 25 de la Convenció internacional per a la protecció de totes les persones 
contra les desaparicions forçoses, ratificada per l’Estat espanyol el febrer de 2011, 
estableix que «els Estats parts han d’adoptar les mesures necessàries per buscar i 
identificar els nens víctimes de desaparició forçosa». En sentit semblant es pronun-
cia el protocol de Nacions Unides per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de per-
sones, especialment dones i infants, que va ratificar l’Estat espanyol el desembre del 
2003.

L’article 10 de la Constitució espanyola estableix que «la dignitat de la persona, 
els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personali-
tat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la 
pau social» i que «les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la 
Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de 
Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries rati-
ficats per Espanya».

L’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya propugna que «els poders pú-
blics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que 
reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal 
de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres 
tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen 
els drets i les llibertats fonamentals. I l’article 54 estableix que la Generalitat i els 
altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria 
històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la 
lluita pels drets i les llibertats democràtiques.

Tenint en compte el marc legislatiu i les demandes de les entitats, la necessitat 
d’aclarir els fets que aquestes entitats denuncien, i valorant que els fets requereixen 
una anàlisi profund i de caràcter transversal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de crear un Grup de treball 

per estudiar el cas de la desaparició de nadons i infants tant en els anys de la dicta-
dura de Franco com fins ben entrada la democràcia i donar suport a les famílies que 
fa dècades que demanen l’esclariment dels fets. Aquest grup de treball podrà convi-
dar a participar en les seves reunions a experts, representants de les diferents unitats 
del Govern afectades, així com també a representants d’associacions i entitats que hi 
estiguin relacionades, amb l’objectiu de conèixer en més detall la situació i elaborar 
un informe de conclusions.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Sendra Vellvè, Magdalena Casamitjana 

i Aguilà, diputats, GP JS
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Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci 
Sanitari del Maresme
250-00709/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 42954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Assumpta Es-

carp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) gestiona l’Hospital de Mataró, que 

atén una població, segons la seva àrea d’influència, de 265.551 habitants. Pel que fa 
a la Salut Mental, la seva població de referència és de 427.105 persones. A més de 
l’Hospital de Mataró, el CSdM actualment també gestiona serveis sanitaris d’Aten-
ció Primària, serveis sociosanitaris i residencials.

El CSdM pateix des de la seva creació dificultats de finançament, especialment 
pel que fa referència a les inversions; el seu creixement a partir del l’any 2000 amb 
serveis d’atenció primària i, posteriorment l’any 2003, amb els Serveis de Prevenció 
Assistencials i Sociosanitaris (PASS) no van contribuir a la millora del dèficit histò-
ric, al qual es va donar solució mitjançant la sol·licitud de crèdits a llarg termini. El 
pagament dels capitals d’aquests préstecs no ha tingut compensació pressupostària 
fins a 2013, quan el dèficit financer acumulat era de 30,8 milions d’euros.

Concretament, des del 2011 l’Hospital de Mataró pateix una reducció important 
de pressupost, amb empitjorament de l’accessibilitat, disminució de la plantilla i dis-
minució de retribucions de la resta de treballadors, els quals estan pendents encara 
del retorn de la paga extraordinària pendent del 2012.

A aquesta realitat cal sumar-hi una altra preocupació, vist que des de fa anys en 
els pressupostos del CSdM no es consigna la globalitat de l’import d’amortitzacions 
tal i com constaten els informes anuals d’auditoria, patint en conseqüència una greu 
descapitalització. Recentment, el CSdM ha realitzat una Auditoria tècnica d’estruc-
tures, instal·lacions i equipaments que estima un volum d’inversions en obres, ins-
tal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control de 23.700.678 €, dels quals 
10.437.918 € serien per actuacions urgents i prioritàries.

Des de l’any 2014, davant aquesta preocupant situació, la Comissió de Salut del 
Parlament de Catalunya ha aprovat quatre resolucions: la Resolució 638/X, sobre la 
recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Ma-
taró; la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del 
Maresme, la Resolució 1113/X, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de 
Mataró per al 2015 i Moció 23/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de l’atenció sanitària (Punt 5).

Aquestes resolucions han estat executades només en una mínima part, i en con-
seqüència a l’infrafinançament i el dèficit, en data 14 d’octubre de 2015, la Comissió 
Delegada de la Comissió Interdepartamental per a la Sostenibilitat Econòmica del 
Sistema Sanitari de Catalunya certifica la retirada del règim especial d’autonomia 
de gestió del CSdM, la qual cosa fa la seva gestió més dificultosa en el dia a dia.

Un nou incompliment de les resolucions es plasmarà enguany, amb la derivació 
de 60 pacients en espera de pròtesis de genoll a l’Hospital del Sagrat Cor.

La manca de resposta a la greu situació que passa el CSdM, tant per el que fa al 
finançament com a les inversions, així com per la situació de saturació i sobrecàr-
rega del personals assistencial, és insostenible. En el seu conjunt aquestes circums-
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tàncies posen en risc els guanys de qualitat assistencial assolits al llarg dels darrers 
anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar una solució definitiva a la extrema descapitalització del Consorci Sani-

tari del Maresme, que contempli un pla d’inversions amb prioritats segons categoria 
urgent i no urgent, per la realització, incorporació o reposició d’obres, instal·lacions, 
equipaments i sistemes d’informació i control. Les inversions urgents es dotaran 
econòmicament de manera immediata, amb aportacions extraordinàries. Les no ur-
gents s’inclouran, amb una partida pressupostària, en un calendari d’execució dins 
del període 2018-2020 segons criteris de prioritat, de manera que el 2018 es pugui 
recuperar l’autonomia de gestió.

2. Incrementar el pressupost del Contracte Programa del CSdM de manera que 
es corregeixi el seu infrafinançament crònic, contemplant una dotació per fer front a 
les jubilacions dels professionals integrats de l’ICS, l’ampliació de l’hospitalització a 
domicili i els costos de personal de la nova unitat d’observació d’urgències.

3. Dotar al CSdM d’una partida econòmica per a la recuperació del 24,04% de la 
paga extraordinària del 2012, prevista a l’acord del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya GOV/33/2015 i del 20,77% previst en el Reial Decret Llei 4/2016.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 42957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari 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 
perquè el Conca recuperi les seves funcions originals, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 6/2008, del 13 de maig va ser la que va crear el Consell Nacional de la 

Cultura i de les Arts. El preàmbul d’aquesta llei explicitava la necessitat de crear 
aquesta institució d’aquesta manera: «Transcorreguts més de vint-i-cinc anys des 
de la recuperació de les llibertats democràtiques i de la restauració de les seves ins-
titucions nacionals, la societat catalana ha assolit un grau de maduresa que obliga 
els poders públics a replantejar el model de gestió cultural i de suport i foment a la 
creació artística vigents i adequar-lo a les exigències i als nous reptes que es plan-
tegen. L’oportunitat de crear el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts neix en 
constatar la necessitat de generar noves fórmules de polítiques culturals i de suport 
a la creació. A aquesta raó, però, s’hi ha d’afegir el convenciment que cal mantenir 
la política de foment i expansió de la cultura i de les arts al marge de les conjuntures 
polítiques, concretes i accidentals, i que, en tot cas, la societat, únic titular dels ac-
tius culturals del país, ha de participar en les decisions que hi incideixen a partir del 
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model que representen els consells de les arts, arts councils, que des del 1946 han 
proliferat, sobretot, en països d’òrbita anglosaxona.»

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es va crear: «com a ens de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia, amb els objectius de vetllar pel desenvolu-
pament de l’activitat cultural i artística a Catalunya, col·laborar en l’ordenament de 
la política cultural i organitzar la política de foment de la creació artística, d’acord 
amb el Programa marc de cultura, sens perjudici de l’acció de foment que acomplei-
xen els òrgans del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i altres enti-
tats adscrites al Departament, com l’Institut Català de les Indústries Culturals i la 
Institució de les Lletres Catalanes»

I també especificava la llei que: «per a assegurar la independència dels membres 
del Consell, aquests han d’ésser nomenats pel Parlament en una llista única, d’entre 
persones amb experiència i prestigi reconegut en l’àmbit cultural, tenint presents 
criteris generacionals, territorials i d’igualtat de gènere.»

La llei 11/2011, del 29 de setembre, coneguda com a llei òmnibus, va modificar 
alguns dels articles de l’anterior llei i en va afegir de nous, especialment per suplir 
alguns mancances que provocaven el canvis.

Atès, que la cultura no pot ser una eina de confrontació política i atès que el Con-
ca va ser creat amb aquesta voluntat,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Recuperar els següents preceptes que s’havien suprimit de la Llei 6/2008: 
a) A l’article 3: El Consell Nacional [...] cultural i organitzar la política de suport 

i de promoció de la creació artística.
b) Recuperar la lletra e de l’article 4: Participar en l’elaboració del Programa 

marc de cultura, per tal de definir les línies estratègiques i els objectius nacionals.
c) A la lletra f de l’article 4: especialment en el vessant de la creació artística.
d) La lletra i de l’article 4: Decidir sobre el suport a creadors i a entitats respecte 

a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística, establert per 
l’article 15, d’acord amb el contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts i el Programa marc de cultura del Govern.

e) La lletra l de l’article 4: Fomentar la col·laboració i les actuacions conjuntes 
en l’àmbit cultural amb institucions i entitats dels diferents territoris de parla i de 
cultura catalanes i cloure acords i convenis amb altres òrgans de naturalesa cultural 
de l’Estat, d’altres comunitats autònomes o internacionals.

f) La lletra e de l’article 5: La Comissió d’Ajuts.
g) El punt 2 de l’article 6: El Plenari del Consell és integrat per onze membres.
h) Tot l’article 15: Fons de promoció i foment de la creació artística i cultural: El 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per a complir el que disposa l’article 
4.i, j i n, es dota anualment d’un fons atribuït pel Govern per mitjà del pressupost del 
departament competent en matèria de cultura, d’acord amb el contracte programa 
del Consell i el Programa marc de cultura.

2. Mantenir de la Llei 11/2011: 
a) La lletra d de l’article 62, que modificava l’article 3 de l’anterior llei: Organit-

zar un sistema d’auditoria cultural dels equipaments i les subvencions públics que 
tingui en compte la promoció de la cultura i el seu retorn social.

b) Les lletres j, k i n de l’article 63, que modificaven l’article 4 de l’anterior llei: 
j) Avaluar els contractes programa que regeixen les relacions entre el departament 
competent en matèria de cultura i els equipaments culturals dels quals l’Adminis-
tració de la Generalitat és titular o en els quals participa. k) Elaborar les auditories 
culturals dels equipaments culturals de titularitat de l’Administració de Generalitat 
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i de les entitats públiques o privades que li ho encomanin, i també fer una auditoria 
biennal sobre la repercussió cultural de les subvencions concedides i fer-la pública. 
n) Vetllar per la presència i la protecció de les llengües pròpies de Catalunya i de 
l’Aran en l’àmbit de la creació artística.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar 
l’homofòbia en l’esport
250-00711/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución contra la 
homofobia en el deporte, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña fue pionera en la promulgación de una ley que defiende y garantiza 

explícitamente los derechos y libertades de las personas del colectivo LGTBI. La 
aprobación de la ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de les-
bianas, gays, bisexuales, trangéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, 
la bifobia y la transfobia fue un estallido de alegría para todas aquellas personas y 
colectivos que habían padecido odio, discriminación y trato vejatorio por su condi-
ción sexual.

Sin embargo, todavía existen ámbitos sociales en los que persisten tabús y prejui-
cios lgtbifóbicos que en otros ámbitos de la sociedad no son tan evidentes. En este 
sentido y paradójicamente uno de ellos es el deporte y su práctica colectiva. Y es 
que es paradójico que un ámbito caracterizado, en la mayoría de las ocasiones, por 
ser una herramienta útil de integración social y de consecución de la igualdad efec-
tiva entre personas en general esté dando la espalda a este objetivo cuando se trata 
de diferencias relativas a la condición sexual.

De hecho, prácticamente en ningún otro contexto social la participación de per-
sonas homosexuales es tan escasa o tan poco visible. En nuestro país, el deporte en 
general, y el fútbol en particular, constituye un ámbito de dominación masculina, 
con una clara tendencia a rechazar a aquellas personas que se salen de las normas 
socialmente aceptadas. En este sentido, el carácter heteronormativo del fútbol ha 
provocado que la homosexualidad sea un tema tabú, silenciada en la mayoría de los 
casos pues es fuente de múltiples conflictos.

Lamentablemente esta lacra tiene y ha tenido funestas consecuencias. Así, por 
ejemplo, el 2 de mayo de 1998 el jugador inglés Justinus Fashanu se quitó la vida, 
tras una larga depresión por la persecución a la que fue sometido en el medio depor-
tivo por su condición sexual en su carrera como jugador profesional de fútbol. Por 
ello, el 19 de febrero, día de su nacimiento, se celebra en varios países el Día Inter-
nacional contra la Homofobia en el Deporte.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
1) Diseñar una estrategia global de erradicación de las conductas lgtbifóbicas en 

la práctica del deporte federado en Cataluña, con especial atención a su difusión a 
través de los medios de comunicación.

2) Reconocer y premiar a las federaciones, clubes y deportistas que adopten y 
apliquen estándares de tolerancia cero ante las conductas lgtbifóbicas.

3) Fomentar la adopción de políticas de admisión y participación inclusivas en la 
práctica de deporte federado que garanticen la igualdad de tratamiento de las per-
sonas.

4) Realizar campañas informativas destinadas principalmente hacia el colectivo 
joven con el objetivo de prevenir el acoso y la estigmatización por motivos de orien-
tación sexual en el deporte, en centros educativos y deportivos.

5) Declarar el día 19 de febrero Día Internacional contra la Homofobia en el De-
porte y poner en marcha una campaña institucional de información y sensibilización 
de la población.

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista 
en el debat i la discussió del Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la par-
ticipación del sector cooperativista en el debate y discusión del Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito 
de las cooperativas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Lamentablemente la historia de muchas secciones de crédito en Cataluña se ha 

caracterizado por su desaparición a consecuencia de situaciones de insolvencia. Es-
tas situaciones han comportado en muchos casos el peligro de desaparición del aho-
rro de muchos cooperativistas y depositantes en dichas instituciones. Ciertamente, 
la política, o más bien la ausencia de política, de supervisión prudencial indepen-
diente por parte de la Generalitat sobre este tipo de entidades ha propiciado las su-
cesivas crisis de entidades.

En consecuencia, es conveniente plantear la introducción de mecanismos de ga-
rantía para garantizar, en caso de futuras insolvencias, del dinero de pequeños aho-
rradores y depositantes de este tipo de garantías, al estilo de los fondos de garantías 
colectivos que han ido siendo introducidos en las políticas de supervisión prudencial 
de las entidades financieras.

En este sentido, la tramitación del projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
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les cooperatives (Tram. 353-00169/11) (en adelante, el «Projecte») es una excelente 
oportunidad para abordar la profesionalidad e independencia en la supervisión pru-
dencial de este tipo de entidades.

No obstante, es indispensable asegurar durante esta tramitación un amplio de-
bate y consenso en la adopción de cualquier medida que afecte el normal funciona-
miento de las secciones de crédito de las cooperativas.

Lamentablemente, el Govern de la Generalitat omitió someter dicho Projecte y 
su contenido al preceptivo dictamen del Consell Superior de la Cooperació, órgano 
consultivo y de participación del sector cooperativista de Cataluña, y el cual, con-
forme a la Ley 12/2015, de 9 julio, de Cooperativas de Cataluña, debe dictaminar 
sobre cualquier norma que afecte al sector.

Esta circunstancia, además de una desaire al sector cooperativista de Cataluña, 
ha hurtado la posibilidad realizar un debate abierto, participativo y profundo en el 
órgano de participación cooperativa oficial.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
1. Someter el Projecte a debate y dictamen en el seno del Consell Superior de la 

Cooperació.
2. Remitir con carácter urgente el correspondiente dictamen al Parlament de Ca-

taluña.

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall dels 
informes d’execució del pressupost de la Generalitat
250-00713/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desglossament 
i nivell de detall dels informes d’execució del pressupost de la Generalitat, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya no només ha d’aprovar els Pressupostos de la Gene-

ralitat de Catalunya, també ha de controlar i fiscalitzar la seva execució. És mitjan-
çant el control de la seva execució que sabem el que realment es gasta, els possibles 
desviaments i el cost final.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya publica un informe mensual sobre l’execució pressupostària, però ho 
fa amb un nivell de detall molt inferior al desglossament que ofereixen els pressu-
postos i això impedeix que es pugui realitzar el control i seguiment de la despesa 
dels diners públics de forma efectiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a
1. Publicar els informes mensuals d’execució pressupostària amb el mateix detall 

i la mateixa estructura que els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
2. Publicar els informes de l’execució pressupostària en formats reutilitzables.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució  
del pressupost de la Generalitat
250-00714/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el control parla-
mentari de l’execució del pressupost de la Generalitat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els diputats al Parlament de Catalunya tenen l’obligació de controlar i fiscalitzar 

l’execució dels pressupostos aprovats. És necessari saber, per tant, on es gasten real-
ment els diners públics, els possibles desviaments i el cost final.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya publica un informe mensual sobre l’execució pressupostària, però ho 
fa amb un nivell de detall molt inferior al desglossament que ofereixen els pressu-
postos de la Generalitat i amb un nivell d’informació sobre les desviacions pressu-
postàries clarament insuficient.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a comparèixer tri-

mestralment, a través del conseller d’Economia i Hisenda en el si de la comissió 
parlamentària corresponent, per tal de presentar un informe de compliment de l’exe-
cució mensual del pressupost i per informar de les raons de les desviacions que s’ha-
gin produït.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb 
origen en la repressió de la dictadura franquista
250-00715/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 43068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les trames de 
sostracció de nadons amb origen en la repressió de la Dictadura franquista, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Diverses investigacions històriques, així com organitzacions de víctimes de la 

sostracció de nadons, denuncien que, amb origen en la immediata postguerra de la 
Guerra Civil espanyola, van anar sorgint diverses trames de sostracció de menors, 
que haurien estès la seva activitat fins ben entrada l’etapa democràtica.

El que inicialment començà com una política de repressió, amb la sostracció dels 
fills de les republicanes i opositores al franquisme privades de llibertat, i l’entrega 
dels nadons a famílies que garantissin la seva educació en termes preferits per la 
Dictadura, va desenvolupar-se fins a esdevenir una activitat en la que el lucre dels 
participants a la trama és també un factor a tenir en compte.

Les víctimes d’aquest tipus de pràctica eren, sovint, mares solteres, molt joves, o 
bé parelles en situació d’especial vulnerabilitat, tot i que l’engany i la manipulació 
també van donar-se en altres situacions.

Tot i la naturalesa especialment execrable de les diverses situacions denunciades, 
el cert és que la investigació policial i judicial d’aquestes trames i dels diversos casos 
concrets topa encara avui amb moltes dificultats, ja que l’ocultació i la manipulació 
de documents formaven part de la pràctica denunciada.

És per això que es requereix un especial esforç de les autoritats públiques per contri-
buir a l’aclariment dels fets i per cercar formes de justícia i reparació per a les víctimes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat a presentar, a la major brevetat possible, un 

projecte de Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la digni-
ficació de les fosses comunes, que contingui l’ampliació de l’objecte de la llei per 
abastar els casos de sostracció de menors i adequats mecanismes per a la investiga-
ció, reconeixement, justícia i reparació d’aquests casos, així com el reconeixement 
de la condició de víctimes per a les persones afectades per les situacions descrites.

2. Insta al Govern de la Generalitat a cercar els mecanismes i fórmules més adi-
ents per facilitar la tasca d’investigació en els casos en els que es sospiti que hi ha 
hagut una sostracció de menor, en especial pel que fa a l’accessibilitat de les dades 
que puguin ser d’interès per l’aclariment del cas.

3. Insta al Govern de la Generalitat a crear un Servei d’Informació a Afectats i 
Afectades per la Possible Sostracció de Nadons, per facilitar orientació i atenció a 
les víctimes, i a coordinar els seus esforços amb el servei creat a nivell estatal, en 
especial pel que fa al fitxer de perfils genètics i al creuament de dades.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de 
violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 43069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jordi 

Orobitg i Solé, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució per a la defensa dels drets de les víctimes de violència masclista a 
l’àmbit judicial, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El 25 de novembre es commemora el Dia internacional contra la violència de 

gènere. Malgrat els avenços establerts per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desem-
bre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei catala-
na 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la 
violència envers les dones continua sent una de les violacions més greus dels drets 
humans al nostre territori. Cal recordar que la responsabilitat de les institucions en 
la defensa dels drets de les dones no acaba en la fase legislativa.

La Llei 1/2004 va establir la creació dels jutjats de violència sobre la dona 
(VIDO) i l’especialització dels procediments i dels professionals (jutges, fiscals i 
advocats) en l’àmbit de la violència de gènere. Aquest marc legal és adequat però 
les dades semblen mostrar que les dones víctimes de violència masclista no sempre 
reben una resposta efectiva per part de les administracions.

Hi ha múltiples factors de caràcter interpersonal, intrapersonal i sociocultural 
que dissuadeixen a les dones a l’hora de denunciar els fets o demanar protecció i 
suport davant casos de violència masclista. I quan les dones superen tots aquests 
obstacles i posen els fets en coneixement de les administracions, no sempre reben 
una resposta efectiva.

Davant d’aquesta realitat, les autoritats públiques han de fer tot el possible per 
millorar el sistema de protecció integral contra la violència masclista i garantir 
l’efectivitat de les mesures acordades. Per fer-ho, cal avaluar la implementació pràc-
tica de la Llei 1/2004 i de la Llei 5/2008 en l’àmbit judicial català amb l’objectiu 
d’identificar i corregir els punts febles del sistema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme, en col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de Cata-

lunya, una avaluació de la implementació de la Llei 1/2004 a l’àmbit judicial cata-
là, tenint en compte la informació quantitativa i qualitativa sobre la diligència dels 
processos judicials, la formació especialitzada dels advocats del torn d’ofici, la seva 
disponibilitat en el moment de la denúncia o l’existència de prejudicis i de tracte ir-
respectuós per part del funcionariat, entre d’altres. L’avaluació ha de servir per ob-
tenir informació sobre les possibles deficiències en la implementació de la Llei i el 
seu impacte en els drets de les dones i nenes víctimes de violència de gènere, i així 
poder adoptar mesures per respondre millor a les seves necessitats específiques.

2. Instar el Govern de l’Estat a: 
a) Realitzar una avaluació d’abast estatal de la implementació de la Llei orgànica 

1/2004 a l’àmbit judicial, tenint en compte la informació quantitativa i qualitativa 
sobre la diligència dels processos judicials, la formació especialitzada dels advocats 
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del torn d’ofici, la seva disponibilitat en el moment de la denúncia o l’existència de 
prejudicis i de tracte irrespectuós per part del funcionariat, entre d’altres. L’avalu-
ació ha de servir per obtenir informació sobre les possibles deficiències en la im-
plementació de la Llei i el seu impacte en els drets de les dones i nenes víctimes de 
violència de gènere, i així poder adoptar mesures per respondre millor a les seves 
necessitats específiques.

b) Dur a terme les reformes legislatives necessàries per garantir el compliment 
del Conveni d’Istanbul, d’onze de maig de 2011, sobre la prevenció i la lluita contra 
la violència contra les dones i la violència domèstica.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, diputat, GP JS 

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin 
analitzar la situació social d’infants i joves
250-00717/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 43072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari 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 obtenir dades que permetin analitzar la situació d’infants i joves a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, Llei 14/2010, 

diu en el seu preàmbul que «les aspiracions col·lectives en el context europeu han 
consolidat i, fins i tot, incrementat el desig d’aconseguir més benestar i una vida més 
saludable i de més qualitat per a tota la població, i els infants i adolescents hi són 
inclosos. En aquest sentit, el concepte de prevenció té una importància clau, entès 
com el conjunt d’actuacions socials anticipatòries destinades a evitar les situacions 
no desitjades i a afavorir les situacions favorables. Les ciències humanes i socials 
han anat progressant en el coneixement dels anomenats indicadors de risc, que són 
dades que ens mostren que hi ha probabilitats que les situacions esdevinguin per-
judicials per a les persones implicades. Les societats occidentals han avançat força 
en el desplegament d’actuacions per a disminuir les probabilitats d’esdeveniments 
negatius quan es concentren factors de risc, i les actuacions socials vers la població 
infantil i adolescent no poden quedar excloses d’unes polítiques socials preventives 
i de promoció de la salut i del benestar, tant de les adreçades a amplis conjunts de 
població de manera genèrica, com de les destinades a atendre casos concrets, de 
manera personalitzada.

L’article 19 d’aquesta mateixa llei exigeix un coneixement rigorós i divulgació de 
la realitat social en base a quatre punts: 

1. La informació general i estadística sobre la situació social dels infants i els 
adolescents a Catalunya ha d’estar a disposició de tota la ciutadania de Catalunya, 
com a base de les polítiques d’infància, i s’ha d’assegurar la desagregació de totes 
les dades per sexe, edat i diversitat funcional. Els estudis i les dades sobre el benes-
tar, les desigualtats i les situacions de risc a Catalunya s’han de disposar de manera 
desagregada per territoris.
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2. Els poders públics han de fomentar la realització i la divulgació de treballs 
d’investigació i informes sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base 
de les polítiques d’infància.

3. Els poders públics han de col·laborar en la realització dels informes preceptius 
que, amb destinació al Comitè dels Drets de l’Infant, elabora l’Estat amb relació a 
l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. Igual-
ment, han de difondre aquests informes i les recomanacions i els suggeriments que 
provinguin del Comitè esmentat.

4. Els poders públics han de fomentar la col·laboració entre les universitats i la 
iniciativa privada en la confecció d’estudis i informes sobre la situació social dels 
infants i els adolescents a Catalunya, i en l’aplicació de les polítiques i els programes 
d’atenció i protecció dels infants i els adolescents.

Així mateix, el Pacte per a la infància a Catalunya diu: «A fi d’avaluar les po-
lítiques d’infància, cal reforçar els mecanismes de recopilació i anàlisi sistemàtica 
de dades que permetin fer un seguiment periòdic tant de la situació de la infància i 
l’adolescència com de les mesures implementades a partir d’un sistema d’indicadors 
homogeni i comparable. A partir d’aquests indicadors es crearà un índex de desen-
volupament infantil (IDI) com a mesura de progrés nacional per al desenvolupament 
de la infància i l’adolescència.»

Atès que manquen indicadors i dades a Catalunya i fent-nos ressò del manifest 
de la Taula per a la infància i l’adolescència de Catalunya (TIAC)

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un sistema d’indicadors, complet i consensuat, a Catalunya que per-

meti avaluar les polítiques d’infància.
2. Redactar periòdicament un Informe sobre la situació de la infància a Catalu-

nya seguint els criteris del Comitè dels drets de l’infant.
3. Crear un índex de Desenvolupament Infantil per a Catalunya

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 43073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari 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 
d’impuls als consells d’infants i joves, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els nens i nenes són subjectes de ple dret, així ho recull la Convenció sobre els 

drets dels infants de les Nacions Unides (1989) i, a Catalunya, la Llei dels Drets i 
Oportunitats en la Infància i la Adolescència (LDOIA) 14/2010. Tots dos instru-
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ments reconeixen als infants drets civils, socials i polítics que els presenten com a 
ciutadans i ciutadanes actius.

L’article 27 de la Llei dels Drets i Oportunitats en la Infància i la Adolescència 
del 14/2010 estableix la necessitat de crear òrgans de participació infantil en l’àmbit 
nacional i el Sistema català de serveis socials.

Els consells d’infants i joves i altres experiències de participació infantil són ins-
truments de participació, on les noies i els nois exerceixen el seu dret a ser escoltats 
i a assumir les seves responsabilitats com a ciutadans de ple dret.

El Consell d’infants i joves és un òrgan estable on desenvolupar els projectes col-
lectius propis de l’edat en un aprenentatge de les bases de la democràcia i de sensibi-
lització, difusió i defensa dels drets dels infants, especialment del dret a la participa-
ció. En la seva constitució haurien de ser-ne membres nois i noies que representin els 
alumnes dels centres educatius, els moviments de lleure, els grups amb necessitats 
específiques o simplement elegits aleatòriament entre els nois i noies de la població. 
És un projecte que incideix en la construcció de valors, sota l’ampli paraigua de la 
participació, amb la intencionalitat de disposar un espai ciutadà de participació dels 
nens i nenes, i en el qual els processos que se segueixen són tan importants com el 
resultat final.

Els consells d’infants i joves constitueixen, doncs, un imprescindible i potent ins-
trument a l’abast dels nois i noies, que els permet exercir el seu dret de ciutadania 
i implicar-se i actuar amb l’objectiu de transformar-se, transformar el seu entorn i 
incidir en les polítiques públiques.

Atès que actualment, tenint en compte que hi ha 948 municipis a Catalunya, no 
arriben a 40 els consells d’infants i joves, i és d’aquí que surt el Consell Nacional, 
el qual no té prou representativitat, i fent-nos ressò del manifest de la Taula per a la 
infància i l’adolescència de Catalunya (TIAC).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure, a través dels ajuntaments, la creació de consells d’infants i joves 

que realment siguin representatius de la població territorial a la qual pertanyen: 
centres escolars, centres de lleure, centres d’esport, grups amb diversitat funcional, 
grups d’immigrants, grups de refugiats...

2. Acompanyar el procés de reconducció del Consell Nacional d’infants i joves 
de Catalunya, segons el document de les bases que va regir la seva constitució, de 
manera que en resulti un Consell independent, però amb el suport i acompanyament 
de la Generalitat, que haurà de facilitar que el mateix consell es doti de l’estructura 
i funcionament que cregui convenient.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
actualización de las retribuciones de los abogados de turno de oficio y asistencia 
al detenido, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El artículo 24 de la Constitución Española señala que «todas las personas tienen 

derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefen-
sión».

«Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a 
la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada con-
tra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, 
a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí 
mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

Al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva 
el art. 119 de la propia Constitución previene que la justicia será gratuita cuando así 
lo disponga la ley, y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia en los 
recursos para litigar.

Con todo ello, nuestra Norma Fundamental diseña un marco constitucional re-
gulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una acti-
vidad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer 
que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de 
recursos económicos.

La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2 recoge el 
mandato constitucional y remite, para la regulación del sistema de justicia gratuita, 
a la ley ordinaria. En virtud de esta reserva de ley, corresponde al legislador ordina-
rio dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema 
de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos. En este sentido se dio 
cumplimiento a través de la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita.

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema 
rápido y eficaz de justicia gratuita se articula sobre la base de un servicio público, 
prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos públicos. En con-
secuencia, el reconocimiento a la digna labor que realizan los abogados del turno de 
oficio, pese a la escasez de medios de que son dotados es una vocación de servicio 
público que no puede estar sometido a las reglas de mercado y la libre competencia.

Y, así, en muchas ocasiones esa entrega y dedicación de los abogados no es su-
ficientemente correspondida desde las distintas administraciones públicas. Las re-
tribuciones a los abogados que ejercen en el turno de oficio y asistencia al detenido, 
que es evidente que están muy por debajo del precio de mercado, sufrieron varios re-
cortes en los módulos del turno de oficio entre los años 2011 y 2013 que supusieron 
una rebaja media de un 5%. Estos recortes se acabaron el año 2014, con una conge-
lación del precio de los módulos y en 2015 y 2016 se produjeron pequeños aumentos 
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de un 0,5% y de un 1,25% de media respectivamente. Sin embargo estos aumentos 
quedan aún muy lejos de la rebaja acumulada durante los tres años de recortes.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Firmar el convenio que establece la prestación del Servicio del turno de oficio 

y asistencia al detenido durante el año 2017, compensando en este periodo la rebaja 
sufrida en los últimos años.

2. A partir de esa compensación, actualizar las retribuciones que perciban los 
abogados de turno de oficio en todos los ámbitos jurisdiccionales, asi como los abo-
gados que realicen asistencia al detenido adecuándolos al coste de la vida real.

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00720/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 1 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030, 
así como las 169 metas conexas, son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido 
participar.

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos.» (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En con-
creto, el Objetivo 1 de la Agenda 2030 versa sobre poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo.

Por todo ello, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 1de la Agen-

da 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 1de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00721/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 2 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podi-
do participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos.» (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 2 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nu-
trición y promover la agricultura sostenible.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementa el Objetivo 2 de la Agen-

da 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
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3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 2 de 
la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00722/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 3 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podi-
do participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 3 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 3 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 3 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 172

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00723/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podi-
do participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 4 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 4 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 4 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 173 

Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00724/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 5 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 5 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 5 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 174

Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00725/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 6 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podi-
do participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos.« (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 6 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 6 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 6 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 175 

Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00726/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 7 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podi-
do participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 7 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 7 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 7 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 176

Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00727/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 8 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 8 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 8 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 8 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 177 

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00728/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 9 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 9 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclu-
siva y sostenible y fomentar la innovación

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 9 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 9 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 178

Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00729/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 10 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 10 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 10 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 179 

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00730/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 11 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podi-
do participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 11 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, se-
guros, resilientes y sostenibles

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 11 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 11 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 180

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00731/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 12 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En particular, el Objetivo 12 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 12 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 12 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00732/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 13 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 13 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta en la elaboración de todas sus políticas la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 13 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 13 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00733/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 14 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En particular, el Objetivo 14 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recur-
sos marinos para el desarrollo sostenible

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 14 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 14 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00734/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 15 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 15 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 15 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 15 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00735/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 16 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 16 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 16 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00736/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 17 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En particular, el Objetivo 17 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 17 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 17 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 



BOPC 275
1 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 186

Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al 
tractament penitenciari
250-00737/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución aumento 
de personal destinado a tratamiento penintenciario, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Sobre la necesidad de aumento de plantilla del Personal de Tratamiento Peni-

tenciario.
El modelo Catalán de Justicia tiene como prioridad la reinserción del interno. 

Para ello, y desde la plena asunción de las competencias sobre Prisiones, se ha arbi-
trado desde el Govern de la Generalitat equipos de tratamiento para ayudar al inter-
no al objeto de dicha reinserción que es la base y el eje del llamado Modelo Catalán. 
Dichos equipos constan de Psicólogos, Juristas y Trabajadores Sociales que asisten 
al interno durante su estància en prisión.

No obstante lo anterior, el personal de tratamiento sufre una elevada presión de 
Trabajo, dado los ratios muy elevados de personal que tienen que atender, y lo que 
es más importante, lograr el objectivo y fin último de su Trabajo, la reinserción com-
pleta del interno después de su salida de prisión, y evitar la reincidència.

En estos momentos, y segun datos del propio Departament de Justicia a 31 de 
Agosto de 2016, hay 8.678 internos en las distintos centros penitenciarios.

Para atender a estas personas, hay 153 psicólogos, 112 juristas y 148 trabajado-
res sociales.

Hace 20 años que no se hacen oposiciones para estos cuerpos, lo que supone ade-
más un alto índice de precariedad de todo el colectivo de tratamiento.

La convocatòria de oposiciones para Psicólogos en el mes de Mayo de 2017 don-
de saldrán 80 plazas a concurso, 43 plazas de Juristas en Diciembre de 2017, y 70 
Plazas de Trabajadores Sociales para Junio de 2018, evidencian la necesidad de cu-
brir estas plazas, y la necesidad de hacer una oferta pública de ocupación a cubrir 
hasta que se incorporen las personas que aprueben dicha oposición, dado lo alejada 
en el tiempo de las tres convocatòries aludidas de personal de tratamiento.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
Por todo ello, el Parlament de Cataluña, insta al Govern de la Generalitat a: 
Ampliar la plantilla de Psicólogos, Juristas y Trabajadores Sociales de Trata-

miento en un numero suficiente para garantizar el derecho Constitucional del in-
terno a su reinserción social y laboral, hasta la futura incorporación definitiva del 
personal que apruebe las convocatòries previstas de oposiciones Mayo de 2017 de 
Psicólogos, en Diciembre de 2017 de Juristas y en Junio de 2018 de Trabajadores 
Sociales.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la formació específica per als 
funcionaris i el personal interí de les presons
250-00738/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre for-
mación específica para funcionarios de prisiones, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La formación continua de los trabajadores de la administración y su efectividad 

como garantía de un mejor servicio al ciudadano es uno de los grandes retos actua-
les para las diferentes administraciones públicas.

Este reto es especialmente importante para la administración penitenciaria pues-
to que los trabajadores al servicio de la misma deben garantizar la máxima efectivi-
dad los derechos fundamentales (integridad, intimidad, etc.) de los ciudadanos pri-
vados de libertad y a la vez garantizar y vigilar el debido cumplimiento de las penas. 

En consecuencia, es indispensable establecer la formación continua y específica 
como prioridad de la administración de justicia para todos sus servidores públicos. 

Actualmente los actuales programas de formación básica están injustificadamen-
te destinados solamente a servidores públicos que tengan la condición de funciona-
rios y no a aquellos que, a pesar de ser trabajadores de la administración de justicia 
en centros de reclusión, son interinos.

Por otra parte, el personal de colectivo de educadores sociales que forman parte 
de los equipos de tratamiento y son básicos para la reinserción al trabajar con los in-
ternos en turnos de mañana y tarde, de lunes a domingo, esta carga laboral y la falta 
de coordinación les impide recibir cualquier tipo de formación.

Asimismo, la formación inicial básica solamente se imparte en los momentos 
iniciales de la carrera profesional de los profesionales de prisiones y en ocasiones, 
su duración, estructura y contenido demuestra que es más un trámite formal que una 
auténtica y útil formación capaz de dotar de herramientas y competencias necesa-
rias para la prestación de un servicio de calidad.

Muestra de ello es lo sucedido en el año 2016, en la que los interinos contratados 
para prestar sus servicios en un centro penitenciario reciben una formación de ape-
nas 5 días en el centro Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) 
y en algunos casos, dicha formación se limitó a un solo curso de 3 horas, lo que, 
evidentemente, repercute en el servicio, y puede repercutir en el derecho del inter-
no a ser correctamente tratado, con la misma profesionalidad que lo haría personal 
funcionario con una formación más adecuada.

En consecuencia, debería establecerse un conjunto de programas e itinerarios de 
formación continua de alcance general y de contenido relevante y efectivo destinado 
para todo el personal que preste servicio en los centros penitenciarios.

Además y en relación con el personal de tratamiento (psicólogos, educadores 
sociales y juristas), adicionalmente a la formación específica referida a su función, 
estos profesionales deberían recibir formación a criterios de seguridad y prevención 
de conflictos y protocolos de seguridad y coordinación con los funcionarios de vi-
gilancia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Diseñar e implementar un currículum formativo destinado, con carácter gene-

ral, al personal que sirve a los ciudadanos en la administración de la justicia y espe-
cialmente, al personal adscrito a centros penitenciarios.

2. Incluir en dicho currículum cursos específicos en materia de autoprotección 
personal y de gestión de la información en la relación con el interno.

3. Garantizar el acceso a la formación inicial y continua a todo el personal que se 
encuentra sirviendo en centros penitenciarios con independencia del régimen legal 
que aplique a su relación laboral concreta (interinos, funcionarios de carrera, etc.).

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de 
Mossos d’Esquadra
250-00739/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los ata-
ques informáticos al Sindicat de Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 27 de octubre de 2016 el Sindicat de Mossos d’Esquadra (en adelante, 

SME) sufrió un nuevo ataque a sus servidores, que según indican las declaraciones 
de su secretario general apuntaban a sus bases de datos. Este nuevo ataque no fruc-
tificó y no logró sus objetivos gracias a no superar las barreras informáticas con las 
que cuenta el sistema informático del SME.

Cabe recordar que la unidad de delitos informáticos de los Mossos d’Esquadra 
supervisa desde el primer ataque donde lograron obtener información confidencial 
referente a 5540 policías.

Entendiendo que el Cesicat fue creado en su origen para dar cobertura, investiga-
ción y seguridad y ser una herramienta más, útil, también en este sentido y con es-
tas finalidades. Y más aún cuando cabe recordar cuando ya ha habido otros ataques 
como los producidos en la madrugada del pasado 18 de mayo. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar las medi-

das pertinentes para que el Cesicat se ponga al servicio del Departamento de Delitos 
Informáticos de los Mossos d’Esquadra, dependiente del Departamento de Interior, 
para optimizar las investigaciones, indagaciones y averiguaciones oportunas para 
descubrir a los «hackers» o piratas informáticos que llevan a cabo estos ataques.

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP C’s
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 42956).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.12.2016 al 16.12.2016).
Finiment del termini: 19.12.2016; 12:00 h.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a 
Catalunya (II): condicions d’escolarització»
360-00014/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’oficina itinerant del Síndic de 
Greuges: vint anys escoltant les persones arreu de Catalunya»
360-00015/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00016/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 43407).
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe sobre els drets de l’infant 2016 que recull les prin-

cipals actuacions que el Síndic ha dut a terme al llarg de l’any en defensa dels drets 
de l’infant, i que afecten drets de la Convenció de les Nacions Unides que han pogut 

http://www.parlament.cat/document/publicacions/181831.pdf
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ser vulnerats o no protegits suficientment per les administracions i que han suposat 
l’emissió de recomanacions per part del Síndic.

Aprofitem l’avinentesa per suggerir-vos que el debat d’aquest informe pugui ser 
realitzat a la Comissió d’infància.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en 
l’avenç de la defensa dels drets dels infants, et saludem atentament,

Cordialment,

Barcelona, 25 de novembre de 2016
Rafael Ribó, síndic; M. Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels in-

fants i adolescents

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
244-00010/11

ACORD

La Mesa del parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2016, 
d’acord amb el que estableix l’article 81.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de 
Portaveus ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al quart període 
de sessions (gener - juliol 2017):

Gener: 25 i 26
Febrer: 8 i 9; 22 i 23
Març: 8 i 9; 22 i 23
Abril: 5 i 6; 26 i 27
Maig: 17 i 18; 31
Juny: 1; 14 i 15; 28 i 29
Juliol: 12 i 13; 26 i 27
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00006/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 43858 / Coneixement: Presidència del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Santamaría Santigosa, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Re-

glament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
El diputat, Sergio Santamaría Santigosa; vist i plau, Alejandro Fernández Ál-

varez, portaveu, GP PPC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 84/XI, sobre la posada en 
marxa d’una campanya institucional sobre el trastorn de l’espectre 
autista
290-00072/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42731 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 84/XI, sobre la 
posada en marxa d’una campanya institucional sobre el trastorn de l’espectre autista 
(tram. 290-00072/11), us informo del següent:

En relació amb la resolució adoptada pel Parlament de Catalunya, que insta el 
Govern a posar en marxa, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb 
trastorn mental i addiccions, una campanya institucional per a informar i sensibilit-
zar sobre el trastorn de l’espectre autista (TEA), cal dir que el Govern ha treballat 
en la producció i emissió d’una càpsula de lluita contra l’estigma en salut mental per 
a ser emesa als següents mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als: televisió (TV3, C33, Esports 3 i 3/24) i ràdio (Cat Ràdio, Cat Música, Icat i Cat 
Info). I també per a 8TV, RAC1 i RAC105.

La campanya informativa es va emetre del 29 de gener a l’11 de febrer de 2016.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat incorporarà en les accions del Pla in-

tegral per al període 2017-2019 consensuades amb el sector de la salut mental, la 
constitució d’una comissió amb professionals experts i amb les associacions de fa-
miliars per elaborar una campanya institucional per a informar i sensibilitzar sobre 
els trastorns de l’espectre autista.

Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 99/XI, sobre la variant de la 
carretera C-14 al pas per Tàrrega
290-00087/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42687 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 99/XI, sobre la 
variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega (tram. 290-00087/11), us informo del 
següent:

El Govern, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, ha actuat per 
a la millora de la seguretat viària de la travessera de la C-14 al seu pas per Tàrrega, 
amb la instal·lació d’uns semàfors a la zona de l’Institut. Aquesta actuació s’ha fet 
d’acord amb l’Ajuntament.



BOPC 275
1 de desembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 193 

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està analitzant, d’acord 
amb l’Ajuntament de Tàrrega, la possibilitat d’una nova proposta de vial de circum-
val·lació o variant urbana de Tàrrega que permeti desviar el trànsit del nucli urbà 
d’aquesta població, amb unes característiques que faran que sigui més viable la pro-
gramació de les obres a curt o mig termini.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 129/XI, sobre l’Hospital de la 
Seu d’Urgell
290-00116/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 43200 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 129/XI, sobre l’Hos-
pital de la Seu d’Urgell (tram. 290-00116/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a de la Resolució, i tal com va anunciar el conseller de Salut 
el passat mes de març, des del Departament de Salut hi ha la voluntat d’anar recu-
perant de manera gradual el pressupost de l’Hospital de La Seu d’Urgell durant els 
propers anys.

Cal tenir en compte que la Fundació Sant Hospital (FSH) arrossega un impor-
tant dèficit econòmic que ha estat objecte de diversos plans de viabilitat i d’empresa 
al llarg dels darrers 25 anys. Les xifres de tancament de l’any 2015 presenten, per 
primer cop en 7 anys, un petit superàvit de 36.000 euros, però la situació continua 
sent molt delicada, per l’important pes de l’endeutament de la institució (15,5 mi-
lions d’euros).

Pel que fa a les activitats contractades, no hi ha hagut disminució de les tipologi-
es objecte de contracte per part del CatSalut, si bé en els darrers anys han minvat els 
imports, el que ha obligat el centre a reestructurar la seva oferta assistencial. L’any 
2011, per acord de Govern, es va autoritzar el Servei Català de la Salut a atorgar un 
pagament a compte a la FSH per import de 4,5 milions d’euros, per tal d’ajudar al 
sosteniment i funcionament de la FSH, que el centre ha de retornar progressivament.

En aquest sentit, el Departament de Salut ha iniciat la recuperació de l’increment 
de les tarifes de l’Hospital, suposant un import de més de 400.000 euros l’any 2015 
i amb una previsió de 140.000 euros pel 2016. Així mateix, per l’any 2017, subjecte 
a l’escenari pressupostari, està previst un increment de l’activitat contractada que 
suposaria prop de 380.000 euros addicionals.

Quan al punt b, el president del Govern i el conseller de Salut es van reunir amb 
el Patronat de la Fundació Sant Hospital el dia 4 de març 2016, per tal d’abordar la 
situació del centre i plantejar les mesures que es poden dur a terme per garantir un 
pressupost adequat perquè el deute no posi en perill la viabilitat i sostenibilitat del 
servei.

Barcelona, 24 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 141/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013
290-00128/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42987 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 141/XI, sobre l’In-
forme de fiscalització 26/2015 d’Intracatalònia, SA, corresponent al 2013, (tram. 
290-00128/11), us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació,  de les actuacions que s’han 
portat a terme.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Informe de compliment de la Resolució 141/XI del Parlament de Catalunya, so-

bre l’informe de fiscalització 26/2015 d’Intracatalònia, SA, corresponent al 2013, 
(Número de Tramitació: 290-00128/11)

En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent que el Govern ha seguit 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que recull l’informe 
de fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013. El Depar-
tament de la Presidència ha reforçat el seguiment d’aquesta entitat pública i els ins-
truments de control de la gestió.

Miquel Gamisans Martín, secretari

Control del compliment de la Resolució 175/XI, sobre el tancament 
de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes
290-00162/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42926 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 175/XI, sobre el tan-
cament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes (tram. 290-00162/11), 
us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació: «la programació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter 
territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de 
Catalunya per a garantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els 
drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares, o els tutors. Aquesta pro-
gramació ha de garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada esco-
larització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï 
la cohesió social.»
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El Departament d’Ensenyament ha d’adequar l’oferta inicial a la nova realitat 
demogràfica per tal de preservar la cohesió social que la Llei d’Educació estableix i 
evitar que sigui la demanda de llocs escolars la que defineixi l’oferta final.

El Departament d’Ensenyament, de manera consensuada amb les Administra-
cions locals i amb l’acord de la comunitat educativa, ha establert que la ràtio en els 
centres amb una alta complexitat sigui de 22 places.

També us informo que el curs escolar 2016-2017 s’ha produït una davallada en 
la demanda de llocs escolars superior a 7.000 sol·licituds, i l’oferta de llocs escolars 
ha disminuït en menys de 2.000 places, en conseqüència, s’ha produït una reducció 
general en les ràtios en els centres educatius.

En el marc del desplegament normatiu de l’establert a l’article 44 de la Llei 
12/2009, d’educació, el Departament d’Ensenyament està treballant en l’elaboració 
del Projecte de Decret pel qual s’establiran els criteris i el procediment d’elaboració 
de la programació de l’oferta educativa del servei d’educació de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària, donant 
compliment als principis generals d’equitat, eficàcia, eficiència i economia establerts 
en els articles 196 i 197 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

D’acord amb l’establert en la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, el Departament d’Ensenyament publica 
en la següent adreça d’Internet tota la informació relativa als concerts educatius:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/cen-
tres/centres-concertats/concert-educatiu-unitats-alumnes-dotacio-plantilles/

El Departament d’Ensenyament publica en el DOGC totes les convocatòries de 
subvencions i les subvencions atorgades.

Barcelona, 14 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 179/XI, sobre l’oferta 
educativa a Mollet del Vallès
290-00166/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42927 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 179/XI, sobre 
l’oferta educativa a Mollet del Vallès (tram. 290-00166/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació: «la programació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter 
territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de 
Catalunya per a garantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els 
drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares, o els tutors. Aquesta pro-
gramació ha de garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada esco-
larització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï 
la cohesió social.»

El Departament d’Ensenyament ha d’adequar l’oferta inicial a la nova realitat 
demogràfica per tal de preservar la cohesió social que la Llei d’Educació estableix i 
evitar que sigui la demanda de llocs escolars la que defineixi l’oferta final.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/centres-concertats/concert-educatiu-unitats-alumnes-dotacio-plantilles/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/centres-concertats/concert-educatiu-unitats-alumnes-dotacio-plantilles/
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El Departament d’Ensenyament, de manera consensuada amb les Administra-
cions locals i amb l’acord de la comunitat educativa, ha establert que la ràtio en els 
centres amb una alta complexitat sigui de 22 places.

També us informo que el curs escolar 2016-2017 s’ha produït una davallada en 
la demanda de llocs escolars superior a 7.000 sol·licituds, i l’oferta de llocs escolars 
ha disminuït en menys de 2.000 places, en conseqüència, s’ha produït una reducció 
general en les ràtios en els centres educatius.

El curs 2016-2017 han quedat vacants 47 llocs escolars en els ensenyaments de 
primer curs d’educació infantil de segon cicle.

En el marc del desplegament normatiu de l’establert a l’article 44 de la Llei 
12/2009, d’educació, el Departament d’Ensenyament està treballant en l’elaboració 
del Projecte de Decret pel qual s’establiran els criteris i el procediment d’elaboració 
de la programació de l’oferta educativa del servei d’educació de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària, donant 
compliment als principis generals d’equitat, eficàcia, eficiència i economia establerts 
en els articles 196 i 197 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

El Departament d’Ensenyament, en el marc de la corresponsabilitat amb l’Ajun-
tament de Mollet del Vallès, tenint en compte la disponibilitat pressupostària i l’op-
timització dels recursos mantenint la qualitat de l’ensenyament, proposa que l’edifici 
que ocupa l’Escola El Bosc sigui la ubicació definitiva de l’Institut Aiguaviva, quan 
aquest estigui disponible.

Barcelona, 14 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 182/XI, sobre l’acolliment en 
família aliena
290-00168/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42883 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 del Reglament del Parlament de 

Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 182/XI sobre l’acolliment en 
família aliena (290-00168/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions 
que s’han impulsat per a fer efectiva la resolució.

Barcelona, 20 de novembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informe que durant l’any 2016 des de l’Institut Català de l’acolliment i de 

l’Adopció s’ha elaborat un Pla estratègic de promoció de l’acolliment familiar. 
Aquest Pla es fonamenta en tres eixos bàsics que es basen en els següents punts:

– Procés participatiu de tots els agents implicats en els processos d’acolliment
– Pla de suport a les famílies acollidores
– Actuacions de divulgació i sensibilització. Campanya de promoció
Un dels aspectes que es van considerar importants en l’elaboració del Pla es-

tratègic va ser la necessària participació de les persones, col·lectius i professionals 
que –des de diferents àmbits– formen part dels processos d’acolliment familiar. En 
aquest procés participatiu es van dissenyar una sèrie d’actuacions que permetien do-
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nar veu als agents implicats en espais i formats de participació diferents. De tot això 
se’n deriven jornades i actuacions com les següents:

– 10 juny 2016: Jornada sobre acolliment familiar al COSMOCAIXA .Participa-
ció de famílies, professionals, joves acollits. Més de 300 persones inscrites.

– 17 de juny de 2016: Convocatòria amb famílies, professionals d’infància i pro-
fessionals d’acolliment elaboració d’un document DAFO que permet analitzar les 
oportunitats de millora en aquests processos.

– 28 de setembre, Jornada de treball entre professionals d’infància DGAIA i de 
l’ICAA per tractar temes concrets del procés d’acolliment

– 15 de novembre de 2016. Sessió de treball sobre els acolliments professionalit-
zats, participant famílies, ICIF i ICAA

– 22 de novembre 2016 jornada de tancament de tot el treball realitzat i indica-
cions i recomanacions

Amb tot, un altre dels aspectes que es buscava treballar era el d’incrementar el 
suport a les famílies acollidores com un dels eixos d’actuació dins el Pla estratègic 
de promoció de l’Acolliment familiar. Així, amb aquesta implementació de noves 
mesures que recolzessin la tasca de les famílies acollidores es podia intervenir des 
de dues perspectives diferents:

Pel què fa a l’àmbit econòmic es buscava poder augmentar el complement a les 
prestacions econòmiques que reben les famílies acollidores.

La tercera part del Pla estratègic comporta les accions per donar a conèixer la 
mesura de l’acolliment familiar i així poder incrementar el nombre de persones que 
puguin fer-se càrrec d’un infant. Creiem que calen actuacions de divulgació, sensi-
bilització i, per aquest motiu, es durà a terme en els propers mesos una campanya 
de promoció de l’acolliment familiar.

En relació amb aquesta campanya cal dir que el proper 28 de novembre 2016 es 
farà la presentació a Sabadell, en el marc de la primera edició de «la setmana de 
l’acolliment» que aquesta ciutat s’ha ofert a participar i col·laborar. Durant una set-
mana es farà presència activa de l’acolliment familiar en diferents actes a la ciutat 
per donar-ho a conèixer al màxim possible de famílies. A partir d’aquestes dates es 
portaran a terme falques publicitàries a diferents mitjans de comunicació, televisió, 
ràdio i premsa. La campanya s’allargarà a l’any 2017.

Així doncs, esperem que aquest pla estratègic possibiliti l’increment de les famí-
lies acollidores a Catalunya, en els diferents programes existents per evitar l’interna-
ment de molts infants que no poden romandre amb la seva família d’origen.

En un altre ordre de coses us faig saber que s’ha constituït un grup de treball 
format per una representació dels tècnics de l’ICAA, una representació de les insti-
tucions col·laboradores d’integració familiar i de representants de les famílies aco-
llidores per tal d’elaborar un anàlisi en profunditat sobre la necessitat de professi-
onalitzar algun tipus d’acolliment. Les conclusions serviran per entendre perquè el 
ritme d’increment d’UCAE ha estat lent i quines són les modificacions que cal fer 
per aconseguir més famílies acollidores amb aquest perfil.

Per últim, vull esmentar també que el pla estratègic per promoure l’acolliment 
familiar que s’ha explicat anteriorment va en la línia d’aconseguir que tots els in-
fants de 0 a 6 anys que estan protegits per l’administració visquin i creixin amb una 
família d’acollida.
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 69/XI, sobre la reforma fiscal
390-00069/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016

Control del compliment de la Moció 70/XI, sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments que fan emmalaltir
390-00070/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016

Control del compliment de la Moció 71/XI, sobre l’atenció primària 
sanitària
390-00071/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016

Control del compliment de la Moció 72/XI, sobre l’educació infantil
390-00072/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016

Control del compliment de la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia 
i el rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets 
humans pels cossos de seguretat
390-00073/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al juliol 
del 2016
337-00020/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 42828 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio durant el mes de juliol de 2016,  i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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