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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari (tram. 202-00017/11) s’ha reunit el dia 27 de març de 
2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relator el diputat Raúl Moreno Montaña.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Maria Dolors Rovirola i Coromí, GP JS; Carmen de Rivera i Pla, GP Cs; Raúl 

Moreno Montaña, GP SOC; Marta Ribas Frías, GP CSP; Marisa Xandri Pujol, GP 
PPC; Gabriela Serra Frediani, GP CUP-CC

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
202-00036/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP Cs (reg. 54987; 55066; 55082).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.03.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 54657).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.03.2017 al 30.03.2017).
Finiment del termini: 31.03.2017; 12:00 h.
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

TEXT ELABORAT PER LA PONÈNCIA

Reg. 54986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
La Ponència de la Comissió del Reglament, nomenada el dia 16 de març de 2017 

i integrada pels diputats Roger Torrent i Ramió i Jordi Turull i Negre, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí; i Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, s’ha reunit al Palau del Parlament el 
dia 24 de març de 2017. Han assessorat la Ponència els lletrats Xavier Muro i Bas 
i Antoni Bayona Rocamora i l’assessora lingüística Margarida Sanjaume Navarro.

Als efectes del que disposa l’article 126 i concordants del Reglament del Parla-
ment, la Ponència proposa la següent:

Proposta de Reforma del Reglament del Parlament

Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació (addició d’un nou 
apartat)
1. Les comissions han de substanciar la compareixença de les autoritats o els 

funcionaris que, d’acord amb una llei, tenen l’obligació de comparèixer davant el 
Parlament.

1 bis Les persones designades pel Ple del Parlament per a exercir funcions re-
presentatives o executives han de comparèixer davant l’òrgan parlamentari que ho 
acordi per majoria absoluta.

2. Les comissions, per mitjà del president del Parlament, poden:
a) Demanar la informació i la documentació que necessitin al Govern, a qualse-

vol autoritat de la Generalitat i als ens locals de Catalunya. Les autoritats requerides, 
en un termini no superior als vint-i-un dies, han de facilitar el que se’ls ha demanat o 
bé han de manifestar al president del Parlament les raons fonamentades en dret per 
les quals no poden fer-ho, perquè ho comuniqui a la comissió que ho ha demanat. Si 
per raons de caràcter tècnic no fos possible trametre la documentació demanada, se 
n’ha de facilitar la consulta, a les dependències administratives que correspongui, 
a una delegació, designada per la comissió, integrada per representants de tots els 
grups parlamentaris i assistida per experts, si la comissió així ho acordava.

Addició de nous articles
Article 78 bis. Conciliació horària
La Mesa del Parlament i les meses de les comissions, en l’elaboració de l’ordre 

del dia, les convocatòries i l’ordenació dels debats, han de tenir en compte la conci-
liació horària en la determinació de l’horari d’inici i final de les sessions.

Article 93. Delegació de vot (addició a l’apartat 1)
1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin 

complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i de les comissions de les 
quals són membres poden delegar el vot en un altre diputat.

2. Els diputats poden delegar el vot en els supòsits d’hospitalització, malaltia 
greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La Mesa del Parlament ha 
d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació.

3. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Par-
lament, en el qual han de constar els noms de la persona que delega el vot i de la que 
rep la delegació, i també els debats i les votacions en què s’ha d’exercir o, si escau, la 
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durada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·licitud, estableix el pro-
cediment per a exercir el vot delegat, que pot incloure el vot telemàtic si és possible 
i es pot exercir amb plenes garanties.

Addició de nous articles
Article 125 bis. Integració d’iniciatives
1. Les iniciatives legislatives que tenen un contingut similar es poden integrar en 

una única tramitació si els proposants respectius ho acorden.
2. La Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha de de-

terminar el procediment per a integrar els textos de les iniciatives a què es refereix 
l’apartat 1.

Article 135. Requisits (modificació de l’apartat 2)
1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 

Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada 
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot tra-
mitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una propo-
sició de llei correspon al Ple del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus.

3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.

Article 138. La tramitació en comissió de les proposicions de 
llei d’iniciativa legislativa popular i el debat subsegüent en el Ple 
(modificació de l’apartat 4.d)
1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa le-

gislativa, la comissió promotora pot participar en la tramitació davant la comissió 
parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions següents:

a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament estableix per a les compa-
reixences de les organitzacions i els grups socials en el procediment legislatiu, abans 
que s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.

b) Proposar compareixences de persones i entitats en el tràmit a què fa referència 
la lletra a. Aquestes compareixences han d’ésser sotmeses a votació de la comissió 
legislativa corresponent.

c) Designar un representant perquè assisteixi a la primera reunió de la ponència 
nomenada per la comissió.

d) Participar, per mitjà del seu representant, amb veu però sense vot, en les reu-
nions de la ponència.

2. Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple 
comença amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.

3. La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2, ha 
de designar un representant i un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la 
comissió. El representant i el suplent han d’ésser membres de la comissió promotora.

4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o 
queixes relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la 
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a 
comptar de la recepció de les dites propostes o queixes.

Article 158. Mocions (modificació de l’apartat 2)
1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva 

posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar la 

moció fins a les dotze del migdia del primer dilluns o del primer dia hàbil després del 
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dia en què es va substanciar la interpel·lació. Les mocions subsegüents a interpel·la-
cions substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden 
presentar fins al dilluns de la setmana anterior en la qual hauran d’ésser tramitades.

3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les 
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària 
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.

4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al 
qual pertany qui l’ha formulada, poden presentar-hi esmenes fins a una hora abans 
de la sessió en què s’ha de tramitar. Les esmenes que s’hi presenten han d’ésser con-
gruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.

5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest 
reglament per a les propostes de resolució.

Palau del Parlament, 24 de març de 2017
Roger Torrent i Ramió, Jordi Turull i Negre, GP JS; Mireia Boya e Busquet, GP 

CUP-CC (en substitució de la diputada Anna Gabriel i Sabaté)

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS (reg. 55067).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària sol·licitat per una cinquena part de diputats, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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, 28.03.2017.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de 
Montbui
250-00851/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54942)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la redac-
ció d’un nou estudi de la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui corresponent a 
la carretera C-1413a, d’acord amb els criteris territorials.
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Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana
250-00852/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54941)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar la se-
guretat viària de la carretera C-1415b en el seu encreuament amb el camí de Caldes 
de Montbui, punt quilomètric 3,1 i a impulsar les actuacions de millora d’aquest en-
creuament i les que s’escaiguin fruit d’aquesta anàlisi.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Establir les mesures de reducció de la velocitat i altres mesures de protecció 
adients –passos de vianants i millora de la il·luminació existent– que permeti l’ac-
cés dels vianants en condicions de seguretat que travessen la C-1415b en el seu en-
creuament amb el camí de Caldes de Montbui, punt quilomètric 3,1, per accedir als 
comerços existents o que es dirigeixen a peu cap al centre del municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana.

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als 
territoris ocupats de Palestina
250-00857/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54924 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54924)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. El Parlament de Catalunya subscriu les resolucions del Parlament Europeu 
sobre el reconeixement de l’Estat de Palestina (2014/2964 (RSP))) i sobre el rol de la 
UE en el procés de pau a l’Orient Mitjà (2015/2685 (RSP)), així com les resolucions 
de Nacions Unides.

2. El Parlament de Catalunya reitera que, amb independència de la classificació o 
consideració legal que les colònies i assentaments israelians als territoris ocupats de 
Palestina tinguin per al Govern d’Israel, absolutament tot assentament o colònia als 
territoris ocupats de Palestina són il·legals de conformitat amb el Dret Internacional.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya 
a alinear-se amb els posicionament del Parlament Europeu, Nacions Unides i el 
Quartet per expressar, a través dels canals i mitjans al seu abast, la seva preocupa-
ció per l’ampliació d’assentaments en terres palestines, i a comprometre el conjunt 
de l’actuació del Govern, amb la defensa dels drets humans i amb el respecte al dret 
internacional i al dret internacional humanitari.
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Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00858/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54937 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54937)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Presentar al Parlament, dins del balanç d’activitat anual de l’acció exterior 
del Govern, quina ha estat la participació de la Generalitat en els esmentats orga-
nismes internacionals.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració del Govern
250-00859/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52757; 54940 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 52757)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar i publicar un balanç d’activitat del Registre de convenis de col·labo-

ració i cooperació dels exercicis 2015 i 2016, així com un balanç de comprengui els 
exercicis de 2013 i 2014.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54940)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a publicar en for-
mat obert les dades del Registre Públic de Convenis de Col·laboració i Cooperació 
per tal que es puguin reutilitzar en el marc del que estableix la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Elaborar i publicar un balanç específic dels acords de col·laboració amb ens 
públics d’altres estats o organismes internacionals dels exercicis 2015 i 2016.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la 
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un 
nou pla de l’energia
250-00861/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54923 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54923)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. En el marc de la Prospectiva energètica de Catalunya 2050 i de les Bases del 
Pacte Nacional de la Transició energètica el Departament d’Empresa i Coneixement 
encarregarà i coordinarà un treball conjunt als col·legis professionals d’Arquitectu-
ra; Enginyers de Camins, Canals i Ports; Enginyers Industrial; Enginyers Tècnics 
Industrials i al col·legi d’Ambientòlegs que poden aportar coneixement i solucions 
integrades a la necessària implantació territorial de les energies renovables en ge-
neral, i de l’energia eòlica i fotovoltaica, en particular, i que afecta els àmbits del 
paisatge, l’avifauna, el territori i l’energia.

L’estudi contemplarà des de les diferents òptiques professionals, la situació ac-
tual i identificarà possibles escenaris tècnics, socials i econòmicament viables per 
a la implantació territorial de les energies renovables a Catalunya amb l’objectiu 
d’assolir l’objectiu 100% renovable a Catalunya l’any 2050, i que després podran 
ser desenvolupats legislativament.

Els resultats de l’estudi seran exposats al Consell Català per la Transició Ener-
gètica, òrgan col·legiat que substituirà al Consell Assessor de l’ICAEN i, al Parla-
ment de Catalunya.

2. En el marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i 
dels treballs parlamentaris per aprovar la futura llei de Bases de la Transició Ener-
gètica es proposarà que el seu articulat, contempli l’energia com un dret fonamen-
tal i no com un negoci, afavoreixi els desplegament de totes les energies renovables 
sota el marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència connectada, plantegi el 
tancament gradual de les centrals nuclears a mesura que la seva aportació pugui 
ser substituïda per fonts renovables, i redueixi els impactes ambientals associats a 
la generació a partir de recursos fòssils.

3. En el termini d’un any des de l’aprovació per part del Parlament de la llei 
de bases de la Transició Energètica, el Govern presentarà al Parlament el Pla de 
l’Energia Horitzó 2030, que establirà els objectius d’acord amb la legislació apro-
vada pel Parlament de Catalunya.



BOPC 371
29 de març de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 12

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació 
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54936 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54936)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Treballar amb l’administració general de l’Estat per tal de possibilitar l’entra-
da en servei de l’estació d’alta velocitat del Prat de Llobregat per tal de fer possible 
intercanvi dels trens Avant amb la línia L9 del metro de Barcelona que dóna accés 
a l’aeroport del Prat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar amb les gestions amb l’Administració General de l’Estat per do-
nar compliment a la Resolució 220/XI sobre el millorament dels abonaments i els 
descomptes del servei ferroviari Avant.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació 
infantil
302-00129/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre l’educació infantil (tram. 300-00142/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar la coresponsabilitat del Govern en el finançament del servei públic 

de les escoles bressol municipals, abans de l’inici del curs 2017-2018, i garantir-ne 
la sostenibilitat.

2. Donar compliment a la disposició addicional de la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que «el Govern de la Generali-
tat ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de 
les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i comprome-
tre’s a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i any acordats amb 
els ajuntaments».

3. Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’in-
fants municipals no retornades als Ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
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substituïdes per les subvencions de les Diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència.

4. Presentar davant de la Comissió d’Ensenyament, en el termini de 2 mesos, el 
mapa d’oferta d’escoles bressol i llars d’infants existents al conjunt del territori, dis-
tingint-ne les públiques, les privades, i les privades d’iniciativa social, per tal de va-
lorar-ne la suficiència, analitzar les desigualtats territorials i socials existents i poder 
impulsar una correcta planificació d’aquest nivell d’escolarització per als propers 
10-15 anys, d’acord amb les necessitats d’escolarització i la demografia, i en col·la-
boració amb els Ajuntaments, amb l’objectiu de tendir cap a la universalització (no 
obligatòria) de l’educació de la petita infància.

5. Impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les necessitats d’escola-
rització i la demografia, un increment de places públiques d’educació infantil de 0 a 
3 anys, i augmentar també la proporció d’infants de famílies desfavorides socioeco-
nòmicament que tenen accés a l’escolarització abans dels tres anys.

6. Garantir una partida suficient de beques i ajuts que permetin assegurar l’equi-
tat real en l’accés al servei d’educació 0-3 anys, i evitar així la discriminació d’ac-
cés per motius de renda, i promoure preus assequibles, prioritzant la gratuïtat de les 
famílies socialment més vulnerables, per tal de millorar les oportunitats laborals i 
formatives d’aquestes famílies i la conciliació entre la vida personal i laboral.

7. Garantir que els Ajuntaments i els titulars de centres privats d’educació infan-
til tinguin informació abans de programar i iniciar el curs de l’import per plaça de 
les subvencions per al funcionament de les llars d’infants públiques i privades.

8. Garantir que qualsevol modificació de la quota de les llars d’infants per part 
dels Ajuntaments o dels titulars de centres privats s’estableixi amb prou antelació 
perquè les famílies en puguin ser coneixedores durant el procés de preinscripció.

9. Preveure els recursos necessaris per impulsar i garantir un model d’escola 
bressol inclusiva, basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, assegu-
rant la dotació adequada per personal especialitzat de suport suficient per satisfer 
les necessitats educatives especials de l’alumnat. També ha de garantir els recur-
sos necessaris per obrir aules en escoles bressol ordinàries d’atenció especialitzada 
d’aquests infants, abaixant les ràtios en aquestes unitats de suport.

10. Presentar, davant de la Comissió d’Ensenyament, en el termini de 2 mesos, 
un estudi sobre l’adequació de les ràtios d’alumnat i professionals a l’educació in-
fantil de primer cicle, per valorar la necessitat de revisar les ràtios establertes en la 
normativa que regula aquest àmbit educatiu.

11. Garantir la dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els 
i les sol·licitants de beques menjador a les escoles bressol que compleixin els barems 
per a l’atorgament d’ajuts (que assegurin l’accés a beques als infants d’aquelles fa-
mílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per 
l’Idescat a partir de l’Enquesta de condicions de vida), deixant la convocatòria d’ac-
cés oberta durant tot l’any escolar.

12. Garantir, juntament amb els ajuntaments, la supervisió i el control de la qua-
litat dels serveis infantils que funcionen de forma anàloga a escoles bressol i ludo-
teques, així com dels processos d’externalització de la gestió de les escoles bressol 
o els dèficits relacionats amb el compliment dels requisits previstos en el Decret 
282/2006.

13. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treballa-
dores dels centres d’educació infantil de primer cicle, serveis d’acollida i menjador, 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formin part del projecte educatiu.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés universal 
a l’educació infantil
302-00130/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 54953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil (tram. 300-
00145/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer el caràcter estratègic del primer cicle d’educació infantil com a 

període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a garantir la igual-
tat d’oportunitats dels infants, així com a eina per impulsar la igualtat de gènere i la 
conciliació de les diverses dimensions vitals.

2. Presentar, abans del juliol del 2017, un pla director per redreçar el primer cicle 
d’educació infantil a Catalunya. Aquest pla haurà d’estar basat en el diàleg amb el 
sector i les institucions implicades, i ha de permetre superar les greus deficiències 
pressupostàries d’aquests darrers anys, per assegurar la qualitat i garantir l’accés 
universal de totes les famílies al sistema de llars d’infants.

3. Recuperar, en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018, la partida 
pressupostària per a «funcionament de llars d’infants municipals» del Departament 
d’Ensenyament, suprimida pel Govern en els pressupostos de l’any 2015. Aquesta 
partida pressupostària haurà de comptar, al menys, amb una dotació de 50 milions 
d’euros.

4. Introduir un sistema de xecs familiars per cobrir part del cost de les escoles 
bressol d’iniciativa social. Aquests xecs tindran un caràcter progressiu d’acord a la 
renda de les famílies. Els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018 hauran de 
dedicar una partida, d’almenys, 25 milions d’euros.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels 
recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat
302-00131/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 55064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat (tram. 300-
00115/11).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir el mandat parlamentari pel que fa al temps màxim d’espera a les ur-

gències hospitalàries, especialment les que contenen la Moció 98/XI del Parlament 
de Catalunya, que hauran de ser implementades de manera íntegra en el termini 
corresponent.

2. Recuperar els recursos necessaris per a una correcta atenció dels pacients de 
les urgències hospitalàries, entre els quals els necessaris per a la reobertura dels Cen-
tres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i l’ampliació dels horaris en els centres 
d’atenció primària afectats per les retallades en salut dutes a terme els darrers anys 
pel Govern de la Generalitat.

3. Augmentar el nombre de llits sociosanitaris disponibles, prioritzant els centres 
del sector públic, seguits dels privats sense ànim de lucre, garantint que els metges 
de família, pediatres i infermers, en l’ús de llurs competències, puguin prescriure 
directament l’ingrés de llurs pacients en aquests centres, i derivar-los a tractaments, 
tal com el Parlament de Catalunya ha aprovat en reiterades ocasions.

4. Complir el mandat parlamentari pel que fa als temps d’espera màxims en pro-
cediments quirúrgics, proves diagnòstiques i consultes externes a especialistes, rei-
teradament contravingut pel Govern, i a tal efecte: 

4.1. Garantir que arreu del territori no se superen els temps de referència a què fa 
referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

4.2. Aplicar les mesures recollides en les diferents Mocions parlamentàries, en-
tre elles la Moció 2/XI, i modificar en el termini d’un mes l’Ordre SLT/102/2015, 
de manera que: 

a) Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims 
de garantia.

b) S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per a l’atenció 
en les consultes programades d’atenció primària.

c) S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català de la 
Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. 
En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui complir, prio-
ritzant sempre els centres de gestió pública.

d) S’estableixi un mecanisme de gestió i revisió de les llistes d’espera que perme-
ti detectar i corregir demores excessives.

e) S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin produït, 
en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites desprogramades, 
buscant l’equitat territorial.

5. Disposar, equitativament en el territori i per centres, de les plantilles de perso-
nal adequades a les necessitats assistencials.

6. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament, en el termini d’un mes, l’estat 
de situació de la revisió del mapa sanitari, incloent la planificació temporal, les fases 
previstes, les accions en cadascuna d’elles (detallant el grau d’execució) i els instru-
ments d’avaluació.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a 
les zones rurals
302-00132/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 55065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
despoblació a les zones rurals (tram. 300-00144/11).

Moció
El Parlament insta al Govern a: 
1. Assumir i impulsar els objectius i accions recollits al Llibre Verd sobre la 

cohesió territorial de la Unió Europa, englobats dintre de la nova estratègia Euro-
pa 2020, per tal de compensar les desigualtats entre les àrees rurals i urbanes. Al 
mateix temps, implicar el conjunt de la ciutadania en la lluita contra la despoblació 
a través d’un creixement sostenible i equilibrat al conjunt del territori i cooperatiu 
entre les àrees urbanes i rurals.

2. Impulsar un espai de debat i reflexió sobre la despoblació a Catalunya, amb 
la participació de les diferents administracions públiques, entitats i experts que pu-
guin aportar la seva visió sobre la qüestió de la despoblació i la fractura territorial.

3. Crear un comissionat, que depengui del Departament de Presidència que ana-
litzi, assessori, elabori informes i proposi mesures al Govern per impulsar el desen-
volupament econòmic i social de les zones rurals del país i eviti la despoblació.

4. Que cadascun dels diferents Departaments del Govern elabori un informe on 
avaluïn la situació actual de despoblació d’algunes zones rurals i proposin mesures 
concretes de la seva competència per ajudar a fixar-hi la població. Posant especial 
atenció en les àrees de Salut, Ensenyament, Afers Socials, Empresa, Obra Pública i 
Agricultura, entre d’altres.

5. Impulsar un Observatori Socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya per 
detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició o empobriment.

6. Replantejar, conjuntament amb el Govern de l’Estat i de la Unió Europea, 
millores i canvis en els programes públics per tenir més en compte criteris de des-
població o empobriment, en comptes de demogràfics, i aconseguir els objectius de 
cohesió territorial recollits al Llibre Verd de la UE.

7. Estudiar l’impuls de mesures fiscals i financeres favorables a les persones i 
empreses que tinguin la seva residència o s’instal·lin en zones amb risc de despo-
blació.

8. Presentar, abans de tres mesos, un Pla per garantir la cobertura de telefonia 
mòbil i la connexió d’internet arreu del territori, amb la planificació d’accions, re-
cursos i temps necessaris per a la seva realització.

9. Donar màxima prioritat a les polítiques d’igualtat a les zones més rurals i allu-
nyades de les capitals, amb accions de suport a les diferents àrees que afecten a les 
dones i que evitin la masculinització i desaparició dels pobles petits.

10. Recuperar la partida econòmica destinada a la Fundació Món Rural, recupe-
rant l’import del 2010.

11. Que el Departament d’Ensenyament presenti una proposta, amb els criteris 
i condicions, per recuperar les ajudes al transport escolar gratuït als municipis amb 
pobles agregats sense escola.

12. Recuperar el pressupost perdut des del 2010 per a la gestió i promoció dels 
Parcs Naturals de Catalunya, que acumula una davallada del 60%.
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13. Impulsar un Pla de Xoc per dinamitzar el Turisme Rural per aturar la dava-
llada d’ocupació turística respecte el 2010 i recuperar les dades anteriors a la crisi 
econòmica el més aviat possible.

14. Presentar una proposta de descentralització i acostament a les zones més ru-
rals de Catalunya dels diferents Departaments i serveis de la Generalitat per impul-
sar una administració pública racional i propera als ciutadans que eviti nombrosos 
desplaçaments i perjudicis innecessaris als pobles més allunyats.

15. Que la consellera de Presidència comparegui a la Comissió d’Afers Institu-
cionals, abans de 3 mesos, per tal d’informar sobre les conclusions dels diferents 
informes del Govern i dels punts aprovats en aquesta moció sobre la despoblació.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista
302-00133/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (tram. 300-
00147/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Dotar als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil dels recursos necessaris 

per tal de poder garantir un millor diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients 
amb trastorns mentals, entre ells el Trastorn de l’Espectre Autista (d’ara en endavant 
TEA).

2. En especial, caldrà disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el se-
guiment dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint la 
periodicitat prescrita pel professional dels serveis de salut.

3. Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius i 
socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies.

4. Dotar als centres educatius de personal amb formació específica en TEA.
5. Proporcionar formació específica en TEA a la resta de personal docent. Un 

cop finalitzada aquesta formació, caldrà avaluar-ne el seu aprenentatge.
6. Garantir l’existència de personal amb formació específica en TEA als men-

jadors escolars, sempre que hi hagi alumnes matriculats diagnosticats amb TEA.
7. Garantir l’existència de personal amb formació específica en TEA a les acti-

vitats extraescolars, així com també a les colònies, estades de cap de setmana o si-
milars organitzades pels centres educatius, sempre que hi hagi alumnes matriculats 
diagnosticats amb TEA.

8. Respecte de les activitats extraescolars, incloure, dins dels Contractes Progra-
ma signats entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, 
activitats destinades a infants i joves que comptin amb personal amb formació es-
pecífica en TEA.
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9. Posar a disposició de les famílies que ho desitgin places de centre de dia i pla-
ces de residència, que comptin amb serveis i personal especialitzat en TEA, per a 
aquells menors que, a causa de la severitat del seu trastorn i quan així ho recomanin 
els serveis de salut, no puguin ser atesos en un centre escolar.

10. Desplegar els serveis de Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades 
amb TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present Mo-
ció. Aquests programes hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis: 

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar.
b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de re-

forç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organitza-
ció de les tasques escolars i l’estudi.

c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com 
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.

d. Augment dels serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances.
e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin com-

petències bàsiques d’actuació.
11. Modificar el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i ad-

diccions (Estratègia 2017-2019), per tal d’incloure dins de la campanya institucional 
d’informació i sensibilització sobre el TEA actuacions concretes dirigides a l’eradi-
cació de l’estigma que suposa aquest tipus de trastorn.

12. Organitzar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la pre-
sent Moció, tallers a les aules per tal que els nens coneguin la simptomatologia i 
comprenguin què suposa el TEA, en especial en aquells grups on convisquin amb 
nens diagnosticats amb TEA, per tal que puguin entendre el trastorn i evitar així 
possibles casos d’aïllament, rebuig o fins i tot situacions més greus com ara l’asset-
jament escolar.

13. Prendre com a model experiències com la introducció en els programes in-
fantils d’un personatge amb TEA perquè els nens coneguin més bé aquests tras-
torns, els assimilin i els vegin amb normalitat. (En aquest sentit, un bon exemple 
seria la marioneta Júlia dins del programa televisiu d’animació Barrio Sésamo.)

14. Posar en marxa, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la 
present Moció, un Programa de Garantia Juvenil que tingui en compte les caracte-
rístiques dels joves diagnosticats amb TEA i prioritzi les seves necessitats per tal de 
potenciar les seves capacitats.

15. Implementar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la pre-
sent Moció, un Programa d’inserció laboral que tingui en compte les característi-
ques de les persones diagnosticades amb TEA i prioritzi les seves necessitats per tal 
de potenciar les seves capacitats.

16. Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present 
Moció, el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de poten-
ciar la seva autonomia.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament 
del nou director de TV3
302-00134/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 55076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3 (tram. 300-00143/11).

Moció
El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Reprovar el nomenament del senyor Vicent Sanchis i Llàcer com a director 

de TV3.
2. Demanar la dimissió de l’actual vicepresidenta i presidenta en funcions del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llo-
rach i Boladeras.

3. El Parlament insta el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a reconsiderar el nomenament de Vicent Sanchis i Llàcer i consideri 
altres candidatures.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns
302-00135/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 55077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i 
dels béns i els serveis comuns (tram. 300-00146/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
En matèria de transparència i recuperació del valor del sector públic
a) Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de 

concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i l’empresa privada. Aquest 
informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els paràmetres establerts per 
l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa 
als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com indica la moció 223/X, la in-
formació següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, 
l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En 
el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han 
incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució.
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b) Fixar l’obligació, en tots els contractes de concessió, concert o conveni pluri-
anuals, tal i com indica la moció 223/X, que un any abans no acabi el contracte amb 
una empresa privada per prestar serveis públics, el Departament responsable del 
contracte ha de redactar un informe que inclogui, com a mínim, la següent informa-
ció: costos del contracte externalitzat amb una comparativa del que hagués costat la 
gestió pública; avaluació dels beneficis socials de l’externalització; comptabilització 
del benefici empresarial. En els casos de contractes d’una durada menor, l’informe 
s’ha d’elaborar 3 mesos abans de la finalització.

c) Publicar, en el termini d’un mes, al portal de transparència la relació ordena-
da i el cost anual (l’executat l’any anterior i el pressupostat l’any en curs) de tots els 
proveïdors del Sistema Català de Salut.

d) Publicar, en el termini d’un mes, al portal de transparència la relació ordenada 
i el cost de tots els concerts educatius amb la data de finalització.

e) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de 
la Generalitat de Catalunya dedicada a la generació, distribució i comercialització 
d’electricitat sota criteris d’eficiència i sostenibilitat. Aquest estudi ha de contenir, 
com a mínim, els costos reals de generació i distribució de l’energia i el càlcul del 
cost pels usuaris, i s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Par-
lament competent en la matèria.

f) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de la 
Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió i manteniment de les autopistes de Cata-
lunya. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Par-
lament competent en la matèria.

g) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat 
de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió de les emergències a Catalunya. 
Aquesta empresa hauria d’incorporar la gestió del 061 i del 112. Aquest estudi s’ha 
de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la 
matèria.

En matèria de l’àmbit municipal
h) Facilitar als municipis, per mitjà del Departament competent, els mitjans ne-

cessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els processos d’estudi 
i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització dels serveis bàsics i béns 
comuns privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la prestació.

i) Fixar les bases per establir línies de crèdit als municipis que transcendeixin 
l’àmbit de les operacions incloses en els plans de sanejament econòmic i financer. 
Aquestes línies de crèdit, a un tipus d’interès del 0%, han de tenir caràcter regular i 
s’han d’articular en el marc de l’Institut Català de Finances.

j) Establir l’obligació legal que en els supòsits de venta d’empreses municipals 
dedicades a la gestió i provisió de serveis bàsics aquesta haurà de ser aprovada per la 
població del municipi a través d’una consulta popular en el marc de la Llei 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana.

En matèria dels contractes de l’Administració Pública
k) Exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 que faculta les entitats regionals a 

l’establiment de topalls salarials mínims en la contractació pública, com a requisit 
adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvència i condicions d’execució 
dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i 
estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial 
de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execució del contracte, 
sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix millors condicions 
retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

l) Establir en els contractes en els quals les despeses de personal suposin més 
d’un 30% dels costos, la prohibició d’una subcontractació dels licitadors, adjudicata-
ris o contractistes a través de tercers de més del 10% del cost del servei, explotació, 
concessió o obra adjudicada.
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m) Iniciar en aquells contractes en els quals les despeses de personal suposin 
més d’un 75% dels costos i siguin necessaris per al normal funcionament de l’Ad-
ministració, el procés d’internalització del servei per tal que un cop finalitzat el con-
tracte en curs passi a ser un servei gestionat per l’Administració Pública.

n) Establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de 
contractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu 
consell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemna-
des o s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de 
comissions.

En matèria de gestió en baixa de l’aigua
o) Elaborar, en el termini de 3 mesos, un estudi de la gestió en baixa de l’aigua 

a tots els municipis de Catalunya. Aquest estudi haurà de contenir, com a mínim: el 
tipus de gestió (pública, privada o mixta), l’empresa adjudicatària, la propietat del 
capital social de l’empresa, i el preu de la quota fixa de servei i del tram variable de 
consum per a l’usuari.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a tots els municipis que estan 
en vies de municipalitzar serveis públics i béns comuns.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament del 23 de març de 2017 relatiu a una 
petició de reconsideració

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2017, ha adop-
tat l’acord següent: 

Inadmetre a tràmit la sol·licitud de reconsideració de l’acord de la Mesa relatiu al 
nomenament d’una ponència conjunta perquè la presentació de l’escrit de reconside-
ració ha estat realitzada un cop la Comissió de Reglament ja havia nomenat la po-
nència (sessió de la comissió de 16 de març de 2017). D’acord amb el darrer incís de 
l’article 38.2 del Reglament, la inadmissió es justifica perquè la Mesa del Parlament 
no pot admetre a tràmit cap recurs quan ja s’ha produït la circumstància esmentada. 

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

N. de la r.: La sol·licitud de reconsideració es reprodueix a la secció 4.67.

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels 
Autònoms
406-00004/11

CONSTITUCIÓ I RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

El dia 23 de març de 2017, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 27 de desembre de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Oriol Amat i Salas
Joan Ramon Casals i Mata
Bernat Solé i Barril

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González
Laura Vílchez Sánchez

Grup Parlamentari Socialista
Pol Gibert Horcas
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Marc Vidal i Pou
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa
Sergio Santamaría Santigosa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa
Mireia Vehí i Cantenys

El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 27 de desembre de 2016, ha designat president el diputat Joan Ramon 
Casals i Mata, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat exclusivament pel president, 
que presideix i ordena els treballs de la Comissió. Així mateix, la lletrada que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secretària, als efectes d’aixecar l’acta 
de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
La lletrada de la Comissió, Mercè Arderiu i Usart; el president de la Comissió, 

Joan Ramon Casals i Mata

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
el projecte de trasllat del centre d’acollida La Misericòrdia, de 
Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
354-00154/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre dipu-
tat del GP CSP (reg. 54098).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies, 24.03.2017.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu nomenament com a 
director de TV3
356-00576/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 15, tin-
guda el 24.03.2017, DSPC-C 364.
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Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta 
en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el canvi de 
director de Televisió de Catalunya
356-00578/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 15, tin-
guda el 24.03.2017, DSPC-C 364.

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de 
Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el seu pla de direcció i la seva trajectòria professional
356-00579/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 15, tin-
guda el 24.03.2017, DSPC-C 364.

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta 
en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
el nomenament de Vicent Sanchis com a director de Televisió de 
Catalunya
356-00580/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 15, tin-
guda el 24.03.2017, DSPC-C 364.

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de 
Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el seu nomenament con a director de Televisió de Catalunya
356-00581/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 15, tin-
guda el 24.03.2017, DSPC-C 364.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Boix, presidenta de 
l’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorn de Conducta, davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’entitat, 
els seus problemes i les respostes necessàries
356-00597/11

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del GP JS, Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs, 
Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Fernando 
Sánchez Costa, del GP PPC (reg. 54652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.03.2017.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret 
processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
353-00344/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de reparació ju-
rídica de les víctimes del franquisme», el 24.03.2017.

Compareixença en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, president 
de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme
353-00348/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de reparació ju-
rídica de les víctimes del franquisme», el 24.03.2017.

Compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de Televisió 
de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
la seva trajectòria professional, el seu nomenament i el seu pla de 
direcció
357-00434/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 15, tinguda el 24.03.2017, DSPC-C 364.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 24.03.2017, DSPC-C 364.
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Compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
el nomenament de Vicent Sanchis com a director de Televisió de 
Catalunya
357-00435/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 15, tinguda el 24.03.2017, DSPC-C 364.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 24.03.2017, DSPC-C 364.

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en 
funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el nomenament de Vicent Sanchis com a director 
de Televisió de Catalunya
359-00012/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 15 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 24.03.2017, DSPC-C 364.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54363

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 38 del Reglamento del Parlamento, solicitan la 
reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa el día 14 de marzo de 2017 de 
creación de una ponencia conjunta para, en su caso, proponer una eventual reforma 
del Reglamento del Parlament (tram. 211-00001/11) a instancia de algunos diputa-
dos del grupo parlamentario Junts pel Sí (número de registro 52300), sobre la base 
de los siguientes: 

Fundamentos jurídicos
1. La disposición final primera del Reglamento del Parlament de Cataluña (en 

adelante, el Reglamento) establece que su reforma debe tramitarse por el procedi-
miento establecido en sus propios artículos 126 y 127.

2. Que dicho procedimiento no es otro que el de la elaboración conjunta por to-
dos los grupos parlamentarios en ponencia redactora de la iniciativa que tenga por 
finalidad la reforma del Reglamento.



BOPC 371
29 de març de 2017

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 27 

3. Que dicha forma de ejercer la iniciativa legislativa presupone la concurrencia 
de un necesario consenso de los grupos parlamentarios de la Cámara como garantía 
del principio democrático que debe impregnar el contenido y los propios mecanis-
mos de reforma de la principal fuente normativa de la actividad de un órgano legis-
lativo y representativo como es el caso del Reglamento del Parlament de Cataluña. 
Al respecto, cabe traer a colación la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 
224/2016 de 19 de diciembre de 2016 que amparó los derechos fundamentales de 
los diputados de nuestro grupo, e indirectamente del conjunto de la ciudadanía al 
que representan, precisamente ante un acuerdo de la Mesa del Parlament que los 
vulneraba al llevar a cabo una interpretación y aplicación del art. 126 RPC que se 
separa de los términos literales del mismo, de su finalidad (que es la de constituir 
un marco de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios, en aras del consenso, 
para elaborar el texto de proposiciones de ley que se refieran de manera directa al 
desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña), y de los precedentes par-
lamentarios de la Cámara que se esgrimen a su favor.

4. En el pronunciamiento anteriormente indicado, se apuntaba que, en relación 
con el procedimiento previsto en los artículos 126 y 127 del Reglamento, el con-
senso no es solamente un principio más que deseable para la adopción final de una 
iniciativa legislativa de este calado y contenido, sino que es un requisito de proce-
dibilidad y, por ende, de admisión de cualquier iniciativa en las materias que estén 
legalmente sometidas al mismo, como es el caso de la reforma del Reglamento del 
Parlament de Cataluña por mor de su disposición final primera. 

5. Teniendo en cuenta la constatada y expresa oposición de, al menos, cuatro gru-
pos parlamentarios de la Cámara de los seis que la componen a la iniciativa objeto 
del acuerdo cuya reconsideración se solicita, es una clara acreditación de la ausencia 
de dicho consenso y, por tanto, de la improcedibilidad de dicha iniciativa. Asimis-
mo, esta constatada ausencia de consenso entre la mayoría de los grupos parlamen-
tarios impide dar por acreditada la adecuación y, por tanto, la procedencia tanto de 
su admisión como de su tramitación con carácter de urgencia.

6. Que la resolución por la Mesa de la petición de reconsideración formulada por 
el grupo al que representamos ante el acuerdo de admisión a trámite condicionada 
de la iniciativa presentada por algunos diputados del grupo parlamentario Junts pel 
Sí, no ajustándose a lo que es debido en derecho, omitió fundamentar su desestima-
ción en lo relativo a la tacha que aquí reiteramos y que no es otra que la ausencia 
de consenso de los grupos parlamentarios como requisito de procedibilidad para la 
creación de una ponencia conjunta que tenga por objeto una eventual reforma del 
Reglamento del Parlament de Cataluña.

7. Que dicha resolución, de manera tautológica, excluye la aplicabilidad de la 
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y la conculcación del derecho 
fundamental a la participación política en condiciones de igualdad sin mayor argu-
mento. 

Por todo lo expuesto,
1. Solicitamos la reconsideración del acuerdo de la Mesa de creación de la po-

nencia conjunta en la exposición de motivos.
2. Solicitamos a la Mesa la adopción de las medidas necesarias que garanticen 

la suspensión cautelar de tramitación parlamentaria posterior alguna amparada en 
el acuerdo cuya reconsideración se solicita hasta la resolución de la presente, ante el 
posible e irremediable perjuicio de quedar sin efecto su eventual estimación en caso 
de sustanciarse tramitaciones posteriores.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 7067/2014 interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra determinats articles de la Llei 3/2014, del 
19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades 
activitats de promoció
381-00007/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 52397 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.02.2017

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de 

los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca 
Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José Gon-
zález Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Anto-
nio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7067-2014, interpuesto por el Presi-

dente del Gobierno contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de 
medidas para determinadas actividades de promoción. Han comparecido y formu-
lado alegaciones las Letradas del Gobierno de Cataluña y del Parlamento de Cata-
luña. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el 
parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 24 

de noviembre de 2014, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del 
Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras 
i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, 
de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. 
El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de que se acordase la suspen-
sión de la norma impugnada en el presente recurso de inconstitucionalidad. El re-
curso se fundamenta en los motivos que se resumen a continuación.

a) En un supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, resul-
ta vulnerada la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, cuyo ca-
rácter básico ex art. 149.1.13 CE, declarado en su disposición final primera, ha sido 
confirmado por la STC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 6. La Ley catalana 3/2014 con-
tiene una regulación que restringe el alcance liberalizador de los horarios comercia-
les establecido por la legislación básica, operación que no puede considerarse como 
propia del desarrollo autonómico, puesto que su aplicación produciría como resulta-
do la invasión y anulación, al menos en una parte, del régimen jurídico de libertad 
de horarios y de organización comercial fijado por el Estado.

El art. 1.2 b) de la Ley catalana 3/2014, al fijar un máximo de 72 horas sema-
nales para la apertura de establecimientos comerciales, contraviene el art. 3.1 de la 
Ley 1/2004, según el cual el horario global semanal en que los comercios pueden 
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estar abiertos no podrá restringirse por las Comunidades Autónomas a menos de 90 
horas semanales.

Las excepciones a la limitación de horarios recogidas en el art. 2, letras i) y j) 
de la Ley catalana 3/2014 restringen el régimen jurídico básico garantizado en el 
art. 5 de la Ley 1/2004, en la redacción dada por el art. 27 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, que otorga libertad total de fijación de horarios de apertura 
comercial a los establecimientos de las clases enumeradas en el precepto; se con-
culca también la libertad horaria que el art. 5 de la Ley 1/2004 atribuye a los es-
tablecimientos comerciales en general, cuando la superficie útil para la exposición 
y venta al público sea inferior a 300 m2, excluidos los pertenecientes a empresas o 
grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña o mediana em-
presa según la legislación vigente.

El art. 3 de la Ley catalana 3/2014, al fijar legalmente el concepto de municipio 
turístico, no respeta los criterios mínimos contenidos en el art. 5.4 de la Ley 1/2004, 
constriñendo con ello las posibilidades de declaración de municipio turístico a efec-
tos de libertad comercial, y afectando también al criterio legal de ordenación reco-
gido en el art. 5.5 de la Ley 1/2004.

b) En un nuevo supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, 
la regulación de los períodos de rebajas recogida en el art. 16.10 de la Ley catalana 
3/2014, al limitar la capacidad de autorregulación de los comerciantes, entra en con-
tradicción con el art. 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comer-
cio minorista, en la redacción dada por el art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, que permite la venta en rebajas en los períodos de mayor interés comer-
cial, sin condicionarla a épocas concretas, y con una duración sin límite, decidida 
libremente por cada comerciante.

La competencia estatal para regular esta cuestión ha quedado confirmada en la 
citada STC 26/2012, FJ 10.

2. Por providencia de 2 de diciembre de 2014, el Pleno acordó admitir a trámite el 
recurso y, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Dipu-
tados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto 
de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de quince días. Asi-
mismo, se tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a 
su tenor, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugna-
dos. Finalmente, se acordó publicar la incoación del recurso de inconstitucionalidad 
en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. El día 10 de diciembre de 2014, el Presidente del Senado comunicó que la Cá-
mara se personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 
88.1 LOTC. Por su parte, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el 
día 11 de diciembre de 2014 el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el mismo sentido.

4. La Abogada de la Generalitat de Cataluña presentó su escrito de alegaciones 
el día 30 de diciembre de 2014, instando la desestimación del recurso con base en 
los argumentos que seguidamente se sintetizan.

a) La amplísima liberalización de horarios comerciales y la desregulación de 
las ventas en rebajas, introducidas en el ordenamiento a través del Real Decreto-ley 
20/2012, restringen o simplemente eliminan el espacio normativo autonómico para 
la ordenación administrativa de estos dos subámbitos de la actividad comercial.

El ámbito material del comercio minorista, de competencia autonómica, abar-
ca diversas submaterias o actividades, entre otras, las modalidades de venta 
(SSTC 264/1993, de 22 de julio, FJ 5, y 124/2003, de 19 de junio, FFJJ 5 y 7), o los 
horarios comerciales (SSTC 225/1993, de 8 de julio, FJ 2; 228/1993, de 9 de julio, 
FJ 2; 264/1993, de 22 de julio, FJ 3; 284/1993, de 30 de septiembre, FJ 4; 124/2003, 
FFJJ 11, y 14; 254/2004, de 23 de diciembre, FJ 7, y 164/2006, de 24 de mayo, FJ 5).  
Este ámbito autonómico no es sin embargo estanco, ya que no excluye las compe-
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tencias estatales concurrentes, destacadamente el art. 149.1.13 CE (jurisprudencia 
citada y STC 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 59, 64 y 68), como reconoce indirecta-
mente el art. 121.1 c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Ahora bien, 
esta competencia estatal no habilita al legislador estatal para fijar las bases de la or-
denación administrativa del comercio minorista sino que, como ha señalado la muy 
abundante jurisprudencia constitucional, únicamente le permite fijar las bases y la 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, lo que significa 
que las prescripciones estatales deben limitarse a la fijación de directrices y de crite-
rios globales de la planificación económica o de un sector específico que tengan una 
incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, y no puede 
amparar medidas de escasa entidad económica y de alcance reducido o de proyec-
ción meramente local (entre otras muchas, SSTC 143/2012, de 2 julio, FFJJ 3 y 5).

Por su parte, la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de comer-
cio interior (art. 121.1 EAC) ha sido analizada por la STC 31/2010, FJ 68, que decla-
ró su plena conformidad a la Constitución y fijó su alcance.

Habiéndose generalizado las medidas liberalizadoras estatales que inciden, res-
tringiéndolos, en los ámbitos materiales que el bloque de la constitucionalidad atri-
buye a la competencia de las comunidades autónomas, en particular el relativo al 
comercio interior, parece llegado el momento de recapitular y de tratar de articular 
una interpretación que, sin rectificación de la previa jurisprudencia constitucional 
sobre el alcance de la competencia estatal ex art.149.1.13 CE, que nadie discute, re-
nuncie a un traslado mecánico de los argumentos vertidos en anteriores pronuncia-
mientos y proceda ex novo a una estricta aplicación de los criterios en los que se 
fundamenta dicha doctrina jurisprudencial, analizando en concreto si las distintas 
medidas liberalizadoras adoptadas por la norma estatal constituyen instrumentos de 
ordenación de la economía con incidencia directa, inmediata y significativa sobre la 
actividad económica general, circunscritas funcionalmente al ámbito de las bases y 
la coordinación económica.

Si los preceptos de la legislación básica estatal en materia de horarios comer-
ciales y de venta en rebajas que la demanda invoca como infringidos no constitu-
yen materialmente, por su objeto y contenido, normas destinadas a la planificación 
o coordinación de la actividad económica global o del sector comercial, ni tienen 
una incidencia en la actividad económica que sea directa, inmediata y significativa. 
Proceden a una casi completa desregulación que restringe o elimina el espacio de 
regulación autonómica sectorial y, en esa medida, altera el régimen de distribución 
de competencias establecido en el bloque de la constitucionalidad a la vez que in-
cumple el mandato que el art. 51 CE.

b) En materia de horarios comerciales, los preceptos estatales básicos alegados 
como presuntamente infringidos penetran en el ámbito material del comercio inte-
rior, de competencia autonómica exclusiva, formulando una exhaustiva regulación 
de los horarios comerciales en sus distintas facetas. No constituyen materialmente 
preceptos básicos, ya que no se limitan a fijar un mínimo denominador normativo 
común y uniforme para todo el Estado, sino que contienen una extensa y completa 
regulación de los horarios comerciales.

Esta densidad normativa comporta una invasión del ámbito normativo autonómi-
co en materia de comercio, por lo que deben reputarse inconstitucionales y no pue-
den erigirse en parámetro para sustentar la inconstitucionalidad mediata de los pre-
ceptos autonómicos impugnados por infracción del art. 149.1.13 CE (STC 88/2010, 
de 15 de noviembre, FJ 4).

(i) El art. 1.2 b) de la Ley 3/2014, que se confronta con el art. 3.1 de la Ley 1/2004,  
supone 12 horas de apertura diaria frente a las 15 (o 90 en cómputo semanal) fija-
das por el precepto estatal. No parece que este extensísimo horario constituya una 
norma básica respetuosa con el margen de desarrollo normativo necesario para que 
las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo su propia política de horarios co-
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merciales. Se deja formalmente un margen de desarrollo autonómico para ampliar 
el horario, pero materialmente es un espacio normativo ficticio, por inoperante, que 
encubre una auténtica liberalización de los horarios comerciales durante los días la-
borables, puesto que la práctica totalidad de la actividad comercial se lleva a cabo en 
horario diurno. Se estima que la doctrina recogida, entre otras, en la STC 140/2010, 
de 14 de septiembre, FJ 4, no resulta acorde con el concepto material de bases ni 
se compadece con la interpretación restrictiva y teleológica del art. 149.1.13 CE del 
propio Tribunal. No puede seguir manteniéndose una interpretación basada en el en-
juiciamiento individual y aislado de la naturaleza materialmente básica de cada una 
de las medidas liberalizadoras, ya que la progresiva expansión del fenómeno libera-
lizador, que alcanza prácticamente todo el subsector de los horarios comerciales y 
se proyecta sobre otros subsectores, como el régimen de instalación de los estableci-
miento comerciales o las modalidades de venta, exige que el carácter materialmente 
básico de las normas estatales se determine teniendo en cuenta globalmente la inci-
dencia del conjunto de medidas desreguladoras que afectan al comercio.

El preámbulo del Real Decreto-ley 20/2012, se limita a recoger declaraciones 
meramente formales que no acreditan una real incidencia sobre la economía y son 
manifiestamente insuficientes para justificar la ablación del ámbito normativo auto-
nómico sobre el comercio interior. Por el contrario, el informe de la Dirección Ge-
neral de Comercio de la Generalitat de Cataluña 18 de diciembre de 2014, acompa-
ñado de notas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que se adjunta como 
documento núm. 2, que se sintetiza en los esquemas y cuadros divulgativos que se 
adjuntan al presente escrito como documento núm. 3, pone de relieve cómo el mo-
delo de ordenación comercial de Cataluña, ha permitido sortear la crisis económica 
de los años 2008 a 2014.

De no aceptar esta argumentación, habría que considerar que, a diferencia de las 
regulaciones estatales enjuiciadas con anterioridad (STC 26/2012, de 1 de marzo, 
FJ 7), las 90 horas semanales establecidas por el vigente art. 3.1 de la Ley 1/2004 no 
dejan margen a la regulación autonómica, incurriendo por este motivo en un exceso 
competencial que impide que pueda aducirse como parámetro de la inconstitucio-
nalidad mediata del art. 1.2 b) de la Ley 3/2014.

(ii) En el art. 2.1 letras i) y j) de la Ley 3/2014, se relaciona una serie de supues-
tos en los que los establecimientos comerciales gozan de plena libertad horaria. Su 
contraste con el art. 5.2 de la Ley 1/2004 suscita similares consideraciones, por 
cuanto el precepto estatal ha desbordado el ámbito competencial del Estado, y por 
ello debe ser tachado de inconstitucional por vulneración de la competencia autonó-
mica sobre comercio interior. En el precepto estatal, las excepciones al horario co-
mercial común son tantas y tan extensas que en la práctica los establecimientos con 
libertad de apertura se convierten en la regla general: según el informe citado, los 
nuevos umbrales de superficie determinan que nueve de cada diez establecimientos 
situados en Cataluña se rijan por la libertad de apertura; si se les suman los restan-
tes establecimientos comerciales contemplados en la norma estatal, el porcentaje de 
desregulación alcanza el 91,62 por 100.

Resulta así evidente que el art. 5.2 de la Ley 1/2004 impide una regulación auto-
nómica propia que viene exigiendo la jurisprudencia constitucional, sin que el legis-
lador estatal haya acreditado que la libertad horaria contemplada en el art. 5.2 de la 
Ley 1/2004 tenga una incidencia directa y significativa sobre la marcha general de 
la economía. Incurre así en un exceso competencial determinante de su inconstitu-
cionalidad, lo que inhabilita su invocación como parámetro de la inconstitucionali-
dad mediata del precepto catalán impugnado.

(iii) El art. 3.1 y 2 de la Ley 3/2014 se confronta con el art. 5.4 de la Ley 1/2004, 
que en la redacción anterior dejaba margen de regulación autonómico, como apreció 
el Tribunal (STC 88/2010, de 15 de noviembre, FJ 5). Sin embargo, la nueva regu-
lación introducida mediante el Real Decreto-ley 20/2012 incorpora una regulación 
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detallada de las condiciones que caracterizan las zonas de gran afluencia turística, 
cuya concurrencia obliga a las Comunidades Autónomas a su delimitación. Dichas 
prescripciones, entre otras, fueron impugnadas por el Gobierno de Cataluña en el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 1983-2013. Las modificaciones introducidas 
posteriormente por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, y la posterior Ley 
18/2014, de 15 de octubre, acentúan el exceso competencial, al establecer la regu-
lación detallada de las circunstancias que obligan a la delimitación de las zonas de 
gran afluencia turística, sin dejar espacio para una regulación autonómica propia. 
Por ello no procede la invocación del art. 5, 4 y 5 de la Ley 1/2004 como parámetro 
de la inconstitucionalidad mediata del art. 3, 1 y 2 de la Ley 3/2014.

Aún en el supuesto de que se admitiera que la norma básica estatal no ha in-
vadido la competencia autonómica en materia de comercio y es constitucional, el 
precepto autonómico tampoco incurriría en ninguna tacha de inconstitucionalidad, 
ya que no contiene una regulación que discrepe significativamente de la regulación 
estatal invocada en la demanda, dándose a lo sumo un silencio normativo sobre cier-
tos aspectos que no resulta relevante a efectos de la constitucionalidad del precepto 
autonómico, ya que la legislación autonómica de desarrollo de la legislación básica 
no está en modo alguno obligada a reproducir los contenidos normativos de la refe-
rida normativa básica, que posee de suyo fuerza vinculante sin necesidad de dicha 
reiteración. El precepto autonómico no contiene prescripciones contrarias al estatal, 
sino simplemente complementarias, ya que ambas regulaciones pretenden alcanzar 
el máximo aprovechamiento comercial de los flujos turísticos.

c) El artículo 16.10, relativo a la venta en rebajas, se impugna por el mismo mo-
tivo de inconstitucionalidad mediata, concretamente por infracción del art. 25 de la 
Ley 7/1996 en la redacción dada por el art. 28.3 del Real Decreto-ley 20/2012.

El artículo 25 de la Ley 7/1996 alude a los «períodos estacionales», concepto ju-
rídico indeterminado que apunta a la necesidad de que esta modalidad de venta de 
promoción se circunscriba a alguna o algunas de las cuatro estaciones astronómicas, 
y en cualquier caso permite sostener que la norma estatal básica atribuye al legis-
lador autonómico un margen normativo para fijar los períodos estacionales dentro 
de los que los comerciantes pueden llevar a cabo esta modalidad de venta, con la 
duración que estimen conveniente dentro de cada período. La definición de los dos 
períodos, invierno y verano, de venta en rebajas que formula el art. 16.10 de la Ley 
3/2014 constituye una norma de disciplina de mercado concerniente a las relaciones 
verticales entre comerciantes y consumidores, destinada a evitar que las distintas 
estrategias de venta que legítimamente desarrollen los comerciantes puedan llegar 
a confundir a los consumidores sobre si se hallan realmente frente a una verdade-
ra venta en rebajas, de manera que esta modalidad de venta no vea difuminadas 
sus características y condiciones tradicionales hasta el punto de no ser identificable 
respecto de las otras modalidades de ventas promocionales (saldos, oportunidades, 
etc.) con las que puede coexistir.

No contraviene el art. 25.1 de la Ley 7/1996, ya que este precepto no determi-
na los períodos estacionales, que por ello serán los que desde la perspectiva jurídi-
co-pública de la ordenación de la actividad comercial y de la defensa de los derechos 
de consumidores y usuarios determinen las Comunidades Autónomas.

5. Con fecha 17 de diciembre de 2014, se registró en este Tribunal escrito de 
la Letrada del Parlamento de Cataluña, personándose en el proceso y solicitando 
prórroga del plazo para formular alegaciones, que mediante providencia del Pleno 
de 18 de diciembre de 2014 le fue concedida por ocho días, a contar desde la ex-
piración del plazo ordinario. En el escrito de alegaciones, registrado con fecha 14 
de enero de 2015, solicita la íntegra desestimación del recurso por las razones que 
seguidamente se resumen.

a) Como reza su disposición final segunda, la Ley 3/2014 constituye un ejercicio 
de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de comercio in-
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terior (art. 121.1 EAC), de la que según la doctrina constitucional forman parte las 
submaterias relativas a horarios comerciales (SSTC 225/1993, FJ 2, y 31/2010, FJ 
68) y a las modalidades de ventas (SSTC 264/1993, FJ 5, y 124/2003, FFJJ 5 y 7).

El límite constitucional a la competencia autonómica en materia de horarios co-
merciales y ventas promocionales lo constituye el título horizontal del art. 149.1.13 
CE, invocado en la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 20/2012 para las 
medidas contenidas en el título V, que recogen las modificaciones de la Ley 1/2004 
y la Ley 7/1996 que se alegan como parámetro para enjuiciar la supuesta incons-
titucionalidad mediata o indirecta de los preceptos impugnados de la Ley 3/2014.

De la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el alcance de este título 
competencial estatal (entre otras SSTC 225/1993, FJ 2, 124/2003, FJ 3, y 143/2012, 
FJ 5) se desprende que debe ser aplicado restrictivamente cuando se proyecte sobre 
un sector de competencia autonómica exclusiva y más específica, como es la rela-
tiva al comercio interior. Además, la normativa estatal dictada al amparo del art. 
149.1.13 CE deviene constitucional siempre que se limite a establecer un contenido 
mínimo, o común denominador normativo necesario, y tenga una incidencia directa 
y significativa sobre la actividad económica general.

En lo que se refiere a la competencia autonómica, la STC 31/2010, FJ 68, declaró 
la constitucionalidad de las letras a), b) y c) del art. 121 EAC, considerando que no 
impedía en modo alguno el ejercicio de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE.

b) La regulación contenida en los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012 
es formalmente básica, pero desde el punto de vista material excede de los límites 
competenciales del Estado, toda vez que el grado de desarrollo y detalle es tan ex-
tenso que se ocasiona un vaciamiento de las competencias de la Generalitat, hasta el 
punto de desplazar o anular su potestad legislativa en la materia.

Su incidencia real en la economía es nula, no establece criterio o directriz en 
materia de ordenación del sector económico de la distribución minorista, ni articula 
una actuación unitaria para alcanzar un objetivo de política económica estatal. Por 
el contrario, invadiendo la materia relativa al comercio interior, formula una ex-
haustiva regulación de los horarios comerciales, de la tipología de establecimientos 
comerciales que gozan de plena libertad horaria así como de las características que 
definen a un municipio como turístico a los mismos efectos.

c) Lo dicho supone que la regulación estatal no puede ser utilizada como pará-
metro determinante de la inconstitucionalidad mediata. Concretamente: 

(i) Art. 1.2 b): el art. 3 de la Ley 1/2004 impide cualquier opción propia de la 
Generalitat, sin encontrar acomodo desde el punto de vista teleológico en el art. 
149.1.13 CE. El legislador estatal ha incorporado una auténtica liberalización de los 
horarios comerciales, sin acreditar una incidencia real en la economía. Abre un pre-
tendido espacio normativo ficticio que, en realidad, es imposible de modular por la 
Generalitat, ya que el período cubierto por la regulación estatal cubre toda la franja 
diurna de la actividad comercial.

(ii) Art. 2.1, letras i) y j): el art. 5, 1 y 2 de la Ley 1/2004 rige la libertad de aper-
tura comercial en términos tan amplios que se convierten en la regla general, en una 
desregulación de facto, impidiendo el desarrollo autonómico, sin que quede acredi-
tado su contenido económico con incidencia significativa sobre la ordenación eco-
nómica general.

(iii) Art. 3.1 y 2: en el art. 5.4, letras b) a g), y 5 de la Ley 1/2004 se recoge una 
concreción tan pormenorizada de las circunstancias que determinan la condición de 
zona turística, unida a la posibilidad de que el Gobierno revise los umbrales a efec-
tos de la declaración preceptiva de las zonas de gran afluencia turística (disposición 
final segunda), que desplazan por completo la competencia normativa autonómica, 
permitiéndole únicamente una decisión meramente ejecutiva de carácter reglado.

d) El art. 16.10 de la Ley 3/2014 regula los dos períodos en los que se podrá lle-
var a cabo la venta en rebajas. No contraviene el art. 25 de la Ley 7/1996, ya que el 
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precepto básico estatal establece que las ventas en rebajas podrán tener lugar en los 
períodos estacionales de mayor interés comercial, lo que permite que sean concreta-
dos por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.

Debe además rechazarse el título competencial invocado por el Estado, ya que el 
Tribunal ha incluido la submateria de ventas promocionales dentro del concepto o 
título competencial del comercio interior (STC 31/2010, FJ 68).

6. Mediante ATC 67/2015, de 14 de abril, el Pleno acordó mantener la suspen-
sión de los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), y 16.10 de la Ley 3/2014, y levantar la sus-
pensión de los arts. 3.1 y 3.2 de la misma Ley.

7. Por providencia de 14 de febrero de 2017 se señaló para deliberación y vota-
ción del presente recurso el día 16 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. La presente resolución persigue resolver el recurso de inconstitucionalidad 

promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 
3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de 
horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción.

Para el Abogado del Estado, la regulación en entredicho, relativa a horarios co-
merciales y períodos de venta en rebajas, vulnera la normativa básica dictada por 
el Estado ex art. 149.1.13 CE, contenida tanto en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, 
de horarios comerciales, como en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del 
comercio minorista.

Por su parte, los representantes procesales del Gobierno y el Parlamento de Ca-
taluña refutan el carácter materialmente básico de la citada normativa estatal, y con 
ello su validez como parámetro de contraste a efectos de determinar la constitucio-
nalidad de los preceptos objeto de impugnación, que son manifestación del ejercicio 
de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el art. 121.1, b) y c) 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Sostienen asimismo que cabe inter-
pretar que los arts. 3, 1 y 2, y 16.10 no entran en contradicción efectiva e insalvable 
con la normativa estatal.

2. Se nos plantea así un problema de constitucionalidad mediata o indirecta, en el 
que la cuestión a dilucidar pivota sustancialmente no tanto sobre la contradicción efec-
tiva e insalvable de las normas estatales y autonómicas que se someten a contraste, 
como sobre el carácter materialmente básico de las normas estatales introducidas por 
los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que respectivamen-
te modificaron la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, y la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Esta cuestión ha sido ya 
abordada en las SSTC 156/2015, de 9 de julio, 18/2016, de 4 de febrero, 37/2016, de 3 
de marzo, 55/2016, de 17 de marzo, y 59/2016, de 17 de marzo, que han confirmado 
el carácter materialmente básico de las medidas recogidas en los citados preceptos del 
Real Decreto-ley 20/2012. Por su parte, la STC 195/2016, de 16 de noviembre, FJ 5, 
ha hecho lo propio respecto de las modificaciones introducidas en el art. 5 de la Ley 
1/2004 por el art. 7 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medi-
das urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado posterior-
mente, sin modificaciones, como art. 7 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Igualmente, 
la STC 214/2016, de 15 de diciembre, se ha pronunciado en términos similares al ana-
lizar la impugnación dirigida contra la propia Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Más específicamente, y como más adelante se detallará, una parte de los precep-
tos impugnados en este proceso suceden, con algunas diferencias de redacción, al 
contenido en las normas previamente recogidas en el Decreto-ley de la Generalitat 
de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comercia-
les y determinadas actividades de promoción, que fue impugnado sustancialmente 
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por los mismos motivos en el recurso de inconstitucionalidad tramitado con el núm. 
630-2013, y que ha sido objeto de la reciente STC 211/2016, de 15 de diciembre.

Abordamos pues la resolución de este proceso en aplicación de la doctrina que 
ha quedado citada, lo que nos permite darla por reproducida.

3. Por referencia a lo previamente decidido por este Tribunal, el examen indi-
vidualizado de los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2014 conduce a la estimación de este recurso de inconstitucionalidad, por las ra-
zones que seguidamente se especifican.

a) El art. 1.2 b) fija en un máximo de doce el número de horas diarias en las que 
los establecimientos comerciales pueden permanecer abiertos, tanto en los días la-
borables como en los festivos autorizados. Impone así límites al horario diario de 
apertura de los establecimientos comerciales, en contradicción con las reglas reco-
gidas en los arts. 3.2 y 4.3 de la Ley 1/2004, que determinan que tal extremo será 
libremente decidido por cada comerciante, dentro del respeto al límite máximo del 
horario global semanal para los días laborables, y del régimen de apertura para los 
domingos y días festivos, respectivamente.

En cuanto a los límites aplicables en los días laborables, incurre en la misma con-
tradicción con el art. 3.2 de la Ley 1/2004 determinante de la inconstitucionalidad y 
nulidad apreciada respecto del art. 1.2 b) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, 
de horarios comerciales, en la modificación operada por el Decreto-ley 4/2012, en la 
STC 211/2016, FJ 7 a). Criterio que, con idéntica ratio, ha de extenderse ahora a los 
límites horarios aplicables a los festivos autorizados, pues también en este caso la base 
estatal recogida en el art. 4.3 de la Ley 1/2004 «establece [...] un régimen de libertad 
de horarios respecto de los días laborables de la semana que, al igual que los exami-
nados en otras ocasiones por este Tribunal (STC 140/2011, FJ 4, y las allí citadas), 
excluye la intervención autonómica en este concreto aspecto» [STC 211/2016, FJ 7 a)].

Por esta razón, el artículo 1.2 b) resulta contrario al orden constitucional de dis-
tribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo.

b) Del artículo 2.1, que enumera los distintos tipos de establecimientos exclui-
dos del horario comercial general, han sido impugnadas las letras i) y j) por entrar 
en contradicción con el art. 5 de la Ley 1/2004, precepto sobre cuyo carácter bási-
co se ha pronunciado la STC 18/2016, FJ 9 c), por remisión a la STC 140/2011, de 
14 de septiembre, FJ 4. También así lo ha recordado la STC 211/2016, FJ 8 e), al 
analizar el art. 2.1 i) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, en la redacción 
dada por el Decreto-ley 4/2012.

Si bien la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014 ha desglosado en dos subapar-
tados y modificado en algunos aspectos la regulación precedente, persiste la intro-
ducción de restricciones incompatibles con la libertad horaria reconocida por el art. 
5.2 de la Ley 1/2004 a los establecimientos comerciales cuya superficie útil de expo-
sición y venta al público sea inferior a 300 metros cuadrados: se reduce la superficie 
de venta a 150 metros cuadrados; se impone una limitación en la oferta de produc-
tos, salvo que se trate de municipios de población inferior a 5.000 habitantes con au-
torización del pleno municipal; y se limita la libertad horaria a los establecimientos 
cuya titularidad corresponda a pequeñas y medianas empresas que no pertenezcan 
bien a grupos empresariales [art. 2.1 i)] bien a cadenas de distribución u operen bajo 
el mismo nombre comercial [art. 2.1 j)].

Tales restricciones, como en el caso del precepto analizado por la STC 211/2016, 
al incurrir en contradicción con la norma básica, son contrarias al orden constitucio-
nal de distribución de competencias, por lo que procede declarar la inconstituciona-
lidad y nulidad del art. 2.1 i) y j).

c) Los apartados 1 y 2 del artículo 3 establecen los criterios que determinan la 
consideración de un municipio como turístico a efectos de su exclusión del horario 
comercial general. Esta regulación únicamente toma en consideración el incremento 
del promedio ponderado anual de población, el número de alojamientos turísticos o 
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segundas residencias, o la gran afluencia de visitantes por motivos turísticos, crite-
rios todos ellos que no quedan cuantificados o referidos de otro modo a parámetros 
objetivos y contrastables. Han sido impugnados por no respetar lo dispuesto en el 
art. 5.4 y 5 de la Ley 1/2004, cuyo carácter materialmente básico ha sido confirmado 
en las SSTC 156/2015, FJ 10, 18/2016, FJ 9 c), y 195/2016, FJ 5. Esta última se refie-
re ya a la redacción actualmente vigente del precepto básico estatal, modificado por 
el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, incorporado sin modificaciones a la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre. Constituye por tanto el parámetro de contraste deter-
minante de este análisis de constitucionalidad mediata.

La incompatibilidad del art. 3.1 y 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014 
con la citada normativa básica se aprecia en varios extremos. De una parte, no re-
coge más criterios que los antes enunciados, excluyendo o relegando al criterio dis-
crecional de la Comunidad Autónoma, como se desprende del apartado 4 del mismo 
precepto, la aplicación de las restantes circunstancias determinantes de la delimita-
ción de una zona de gran afluencia turística, que aparecen enumeradas en los aparta-
dos b) a f) del art. 5.4 de la Ley 1/2004 (declaración de patrimonio de la humanidad 
o localización de bienes inmuebles de interés cultural integrados en el patrimonio 
histórico artístico, áreas de influencia de zonas fronterizas, celebración de grandes 
eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional, áreas portua-
rias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de 
visitantes, o áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras). Lo mismo 
sucede, de otra parte, con el régimen específico regulado en el art. 5.5 de la Ley 
1/2004 para los municipios de población superior a los 100.000 habitantes, que fija 
concretos umbrales de pernoctaciones o pasajeros de cruceros turísticos a efectos de 
la delimitación de las zonas de gran afluencia turística.

No resulta posible entender que la norma autonómica se acomoda a la base es-
tatal. Es cierto que la doctrina constitucional (por todas, STC 154/2014, de 25 de 
septiembre) «no exige que la ley autonómica reproduzca las reglas básicas. Al con-
trario, ha sostenido, en su doctrina sobre la lex repetita, que la reproducción de nor-
mas estatales por leyes autonómicas constituye una deficiente técnica legislativa que 
sólo resulta admisible en determinadas condiciones»; en concreto cuando la Comu-
nidad Autónoma ostenta competencia sobre la materia regulada [entre otras, SSTC 
62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 b); 147/1993, de 29 de abril, FJ 4; 341/2005, de 21 
de diciembre, FJ 9, y 172/2013, de 10 de octubre, FJ 5]. «Así pues, la no reiteración 
literal de la norma básica no puede constituir, per se, un motivo de vulneración de 
la legislación básica, salvo que la omisión se pudiera interpretar inequívocamente 
como sinónimo de exclusión de dicha regulación, esto es, cuando la hiciera mate-
rialmente inaplicable» (FJ 4). Es precisamente lo que sucede en el presente caso con 
las omisiones que han quedado anteriormente identificadas.

La STC 195/2016, FJ 5 a), ha reiterado que el art. 5.4 de la Ley 1/2004 recoge 
condiciones mínimas y comunes, establece «un minimum sobre el que la Comu-
nidad Autónoma puede establecer una normativa adicional en el ejercicio de sus 
competencias [...] añadiendo otras zonas con dicha calificación, haciendo uso de la 
circunstancia contenida en la letra g) del apartado 4 que les permite, no sólo deter-
minar las que deban considerarse como tales, teniendo en cuenta las circunstancias 
enumeradas en las letras a) a f) del apartado 4, sino añadir, también, otras zonas de 
gran afluencia turística cuando aprecie que concurren circunstancias especiales que 
así lo justifiquen». Recuerda asimismo que son posibles «desarrollos normativos 
que, sin detrimento de la eficacia de la norma estatal básica, permitan que cada Co-
munidad Autónoma pueda establecer sistemas singularizados en materia de apertu-
ra de comercios en domingos y festivos y en materia de determinación de las zonas 
de gran afluencia turística» (STC 156/2015, FJ 10).
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En sentido parecido, el fundamento jurídico 5 b) considera que el régimen del art. 
5.5 de la Ley 1/2004, aplicable a los municipios con población superior a 100.000 
habitantes, a la vez fija «las circunstancias, en forma de umbral de pernoctaciones 
y de población, que deben tenerse en cuenta para la determinación de las zonas de 
gran afluencia turística», y permite que las Comunidades Autónomas puedan esta-
blecer zonas adicionales.

En ambos casos, la Comunidad Autónoma ha de respetar los mínimos fijados por 
el legislador básico estatal, a partir de los cuales podrá desplegar su competencia 
legislativa en la materia y ejercer sus opciones en lo que concierne a la liberaliza-
ción de los horarios comerciales. En términos de la STC 214/2016, el Estado, «en 
ejercicio de su competencia, con la finalidad de liberalizar los horarios comercia-
les, ha dispuesto la siguiente ordenación: las Comunidades Autónomas declararán 
las zonas de gran afluencia turística en los municipios de su territorio; esa facultad 
tiene un límite mínimo definido por la norma estatal: en los municipios que cum-
plan determinados requisitos tendrá que declararse ‘al menos’ una zona de gran 
afluencia turística; y tiene también un techo obvio, la declaración de todo el término 
municipal como tal zona. En otras palabras, las Comunidades Autónomas son las 
competentes para regular la libertad horaria ordenada por la norma estatal dentro 
de los dos criterios fijados por esta. Así pues, es a la Comunidad Autónoma a quien 
corresponde la decisión última en el marco diseñado por el legislador estatal» (FJ 4). 
Lo que la Comunidad Autónoma no puede hacer, sin detrimento de la eficacia de la 
normativa básica, es regular un régimen alternativo y diferente que presenta un gra-
do escaso si no nulo de integración con las bases, al dejar la delimitación de zonas 
de gran afluencia turística, que vienen impuestas como consecuencia obligada de la 
aplicación de los criterios mínimos establecidos por el art. 5, 4 y 5 de la Ley 1/2004, 
en manos de la decisión discrecional de la Comunidad Autónoma, con el resultado 
de restringir considerablemente el régimen de plena libertad horaria comercial que 
ha dispuesto el legislador básico estatal en el art. 5.1 de la Ley 1/2004.

En tales términos, la omisión es sinónimo de la pretensión de excluir la regu-
lación dictada por el Estado ex art. 149.1.13 CE, lo que determina la infracción del 
orden constitucional de distribución de competencias, y la consiguiente inconstitu-
cionalidad y nulidad del art. 3.1 y 2.

d) Con leves diferencias en la redacción, meramente formales, el contenido del 
art. 16.10 es sustancialmente coincidente con el art. 5 del Decreto-ley 4/2012, por lo 
que, con remisión a las razones expuestas en la STC 211/2016, FJ 9, procede decla-
rar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «en los siguientes períodos estacio-
nales» y de las letras a) y b).

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 

3.2 y 16.10, en el inciso «en los siguientes períodos estacionales» y las letras a) y b), 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comer-
ciales y de medidas para determinadas actividades de promoción.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Adela Asua Batarrita, Encarnación Roca 

Trías, Andrés Ollero Tassara, Fernando Valdés Dal-Ré, Juan José González Ri-
vas, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pedro José Gon-
zález-Trevijano Sánchez, Ricardo Enríquez Sancho, Antonio Narváez Rodríguez. 
Firmado y rubricado.
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4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera 
del Parlament de Catalunya
501-00001/11

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2017, de confor-

mitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir dues places d’ar-
xiver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017), 
ha designat, per a formar part del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els 
membres següents: 

Membres titulars
President: 
Lluís M. Corominas Díaz, vicepresident primer
Vocals: 
Xavier Muro Bas, secretari general
Blanca Martínez Nieto, en representació del personal
Alfred Mauri Martí, a proposta de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 

Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Soler Jiménez, a proposta de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents 

de Catalunya

Membres suplents
President: 
David Pérez Ibáñez, secretari segon
Vocals: 
Pere Sol Ordis, director d’Estudis Parlamentaris
Mercè Mateu Escoda, en representació del personal
Remei Perpinyà Morera, a proposta de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió 

de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Munuera Bermejo, a proposta de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Do-

cuments de Catalunya

Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans, actuarà 
com a secretària.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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