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

Esmenes a l’articulat
Reg. 118638; 118646; 118648; 118650 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Cultura i Llengua, 08.06.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118638)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
107 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català (tram. 202-00054/10).

1 Esmena  1
De modificació i addició
GP de Ciutadans

A l’article 1

Article únic

Es modifica l’article primer de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català, amb el text 
següent: 

Article 1. Objecte

1. És objecte d’aquesta Llei la protecció, la conserva-
ció, l’acreixement, la investigació, la difusió i el fo-
ment del patrimoni cultural català.

2. El patrimoni cultural català és integrat per tots els 
béns mobles o immobles relacionats amb la història i la 
cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, do-
cumental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una 
protecció i una defensa especials, de manera que puguin 
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos 
en les millors condicions a les generacions futures.

3. Formen part del patrimoni cultural català els béns 
immaterials integrants de la cultura popular i tradi-
cional i les particularitats lingüístiques, d’acord amb 
la Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme 
cultural.

4. L’activitat comercial emblemàtica, tot i ser objecte 
de mesures de suport, protecció i foment per part de les 
administracions públiques catalanes, no pot ser consi
derat un patrimoni cultural immaterial, d’acord amb 
la Convenció de la Unesco de 1993. Aquestes mesures 
de suport, protecció i foment haurien de ser incorpo
rades en una futura Llei integral del comerç català.

S’entén com activitat comercial emblemàtica les boti-
gues, establiments, fires, mercats i totes aquelles ac-
tivitats comercials que posseeixen un valor històric, 
artesanal, social o arquitectònic, que són referents pro-
fessionals de determinats estils i èpoques, que singula
ritzen les ciutats i pobles de Catalunya, transmesos de 
generació en generació donant a la comunitat un sentit 
d’identitat i continuïtat.

5. El Departament de Cultura ha de vetllar pel retorn 
a Catalunya dels béns amb valors propis del patrimo-
ni cultural català que es troben fora del seu territori.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 118646)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 202-
00054/10).

1 Esmena  1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al títol de la Proposició de llei

«Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultu-
ral català»

2 Esmena  2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’exposició de motius

«Exposició de motius

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamen
tals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col
lectivitat nacional. Els béns que l’integren constitueixen 
una herència insubstituïble, que cal transmetre en les 
millors condicions a les generacions futures. La protec
ció, la conservació, l’acreixement, la investigació i la 
difusió del coneixement del patrimoni cultural és una 
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de les obligacions fonamentals que tenen els poders pú
blics. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’ar
ticle 9 de l’Estatut d’autonomia i sens perjudici de les 
competències que l’article 149.1.28 de la Constitució 
assigna a l’Estat, té competència exclusiva en aquesta 
matèria. L’Administració local de Catalunya, d’acord 
amb la legislació local i amb aquesta Llei, assumeix 
importants atribucions de protecció del patrimoni cul
tural local, dins l’esfera de les seves competències.

Aquesta Llei, que té un precedent il·lustre en la Llei del 
3 de juliol de 1934, de conservació del patrimoni histò
ric, artístic i científic de Catalunya, cal considerarla 
com el marc dins el qual s’han de situar necessària
ment les diferents lleis sectorials que han fixat l’orde
nació de cada sector específic. Així, la Llei d’arxius, 
la Llei de museus, la Llei del sistema bibliotecari de 
Catalunya i la Llei de foment i protecció de la cultu
ra popular i tradicional i de l’associacionisme cultural 
han de tenir com a marc referencial la present Llei del 
patrimoni cultural.

La Llei parteix d’un concepte ampli del patrimoni cul
tural de Catalunya, que engloba el patrimoni moble, 
el patrimoni immoble i el patrimoni immaterial, siguin 
de titularitat pública o privada.

La Llei, en relació al patrimoni immaterial, té com an
tecedents primers la Llei 2/1993, de foment i protec
ció de la cultura popular i tradicional i de l’associa
cionisme cultural i el reconeixement de la Unesco de 
la Patum de Berga com a Obra Mestra del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat (2005). Aquesta llei 
utilitza el concepte «patrimoni immaterial» segons les 
definicions recollides dins la Convenció per a la Salva
guarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unes
co (2003).

Es regula la competència de la Generalitat sobre la pro
jecció exterior del patrimoni cultural, reconeguda per la 
Sentència del Tribunal Constitucional 17/1991, relativa 
a la Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol. Atesa la importància del patrimoni de l’Es
glésia catòlica, es fa una referència expressa als deures 
d’aquesta institució i al marc en què s’ha de desplegar 
la col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i 
la dita Església per al compliment d’aquesta Llei.

S’estableixen tres categories de protecció, comunes a 
béns mobles, immobles i immaterials: els béns cultu
rals d’interès nacional, els béns catalogats i la resta de 
béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultu
ral definit per l’article 1. D’acord amb la competència 
reconeguda pel Tribunal Constitucional en la dita Sen
tència 17/1991, s’atribueix al Govern de la Generalitat 
la facultat de declarar els béns culturals d’interès na
cional, la categoria de protecció de major rang, que es 
correspon amb la dels béns d’interès cultural definida 
per l’esmentada Llei del patrimoni històric espanyol.

La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns 
del patrimoni cultural de menor rellevància, els béns 

catalogats, els instruments de protecció i de control 
dels quals recauen principalment en els municipis.

Aquesta figura es denomina béns culturals d’interès lo
cal. En relació amb els béns immobles d’interès naci
onal, la Llei regula diferents figures de protecció, en 
funció de la tipologia del bé. Els béns immobles d’inte
rès local no només poden ésser catalogats en el marc 
d’aquesta Llei, sinó que també s’esmenten els mecanis
mes de protecció regulats per la legislació urbanística. 
Pel que fa als béns mobles, llur règim específic posa 
l’accent en el control del comerç. La Llei conté també 
una regulació addicional del patrimoni arqueològic, 
que presenta com a novetat principal la introducció 
dels espais de protecció arqueològica.

Entre les mesures de foment i difusió destaquen l’esta
bliment en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de l’anomenat u per cent cultural, la creació de l’In
ventari del Patrimoni Cultural Català i els preceptes 
dedicats a la gestió dels monuments per a facilitarne 
la visita pública. D’aquesta manera, la Llei no s’atu
ra en els objectius de protecció i restauració del patri
moni cultural, sinó que pretén dinamitzarne la difusió 
com a conseqüència lògica de l’assoliment progressiu 
d’aquells objectius. S’acompleix així la prescripció de 
l’article 8.2 de l’Estatut d’autonomia, que imposa a la 
Generalitat el deure de promoure la participació dels 
ciutadans en la cultura.

La Llei estableix també l’exigència de qualificacions 
i titulacions professionals per a determinades actua
cions i intervencions, amb la finalitat d’augmentar els 
nivells de protecció dels béns patrimonials.

També regula el règim sancionador, amb la classifi
cació de les infraccions i les sancions corresponents 
i la determinació dels òrgans competents per a impo
sarles, juntament amb l’establiment de mesures caute
lars i addicionals.

Es crea, finalment, el Consell Assessor del Patrimoni 
Cultural, com a òrgan consultiu de les administra cions 
públiques en les matèries relacionades amb el patri
moni, per a assolir els objectius que marca la Llei.»

3 Esmena  3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article únic

Article 1

Es modifica l’article primer de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català, amb el text 
següent: 

«Article 1. Objecte

»1. És objecte d’aquesta Llei la protecció, la conser-
vació, l’acreixement, la investigació, la difusió i el fo-
ment del patrimoni cultural català.
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»2. El patrimoni cultural català és integrat per tots els 
béns mobles, o immobles i immaterials relacionats 
amb la història i la cultura de Catalunya que per llur 
valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, pa-
leontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, ci-
entífic o tècnic mereixen una protecció i una defen-
sa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels 
ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors 
condicions a les generacions futures.

»3. Formen part del patrimoni cultural català els béns 
immaterials integrants de la cultura popular i tradici-
onal i les particularitats lingüístiques, d’acord amb la 
Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme 
cultural.

»4. També forma part del patrimoni cultural català l’ac-
tivitat comercial emblemàtica.

»S’entén com activitat comercial emblemàtica les bo-
tigues, establiments, fires, mercats i totes aquelles ac-
tivitats comercials que posseeixen un valor històric, 
artesanal, social o arquitectònic, que són referents pro-
fessionals de determinats estils i èpoques de les ciutats 
i pobles de Catalunya, transmesos de generació en ge-
neració donant a la comunitat un sentit d’identitat i con-
tinuïtat.

»3. El Departament de Cultura ha de vetllar pel retorn 
a Catalunya dels béns amb valors propis del patrimo-
ni cultural català que es troben fora del seu territori.»

4 Esmena  4
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 bis

Article 1 bis

Es modifica l’apartat primer de l’article 7 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Ca
talà, amb el text següent: 

«Article 7. Definició i classificació

1. Els béns més rellevants del patrimoni cultural català 
han d’ésser declarats d’interès nacional.»»

5 Esmena  5
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 ter

«Article 1 ter

S’addicionen tres nous apartats a l’article 7 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Ca
talà, amb el text següent: 

«4. El patrimoni immaterial està format per les se
güents manifestacions culturals considerades béns cul
turals immaterials: 

a) Coneixements que són expressió d’activitats produc
tives, processos i tècniques tradicionals.

b) Creences, rituals festius i altres pràctiques cerimo
nials.

c) Tradició oral i particularitats lingüístiques.

d) Representacions, escenificacions, jocs i esports tra
dicionals.

e) Manifestacions musicals i sonores.

f) Formes d’alimentació.

g) Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organitzacions 
socials.

5. Els béns immaterials susceptibles de ser declarats 
d’interès nacional han de ser manifestacions culturals 
vigents en l’actualitat.

6. S’entén per persona o grup portadors d’una deter
minada manifestació cultural susceptible de ser consi
derada patrimoni immaterial aquella comunitat, grup 
o individu que reconegui aquesta manifestació com a 
part integrant del seu patrimoni cultural.»

6 Esmena  6
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 quater

Article 1 quater

Es modifica l’apartat quatre de l’article 8 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Ca
talà, amb el text següent: 

«4. L’expedient a què es refereix l’apartat 1 ha de con
tenir informes històrics, arquitectònics, etnològics, ar
queològics i artístics, acompanyats d’una completa do
cumentació gràfica, a més d’un informe detallat sobre 
l’estat de conservació o la vigència del bé o element.»»

7 Esmena  7
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 quinquies

«Article 1 quinquies

S’addiciona un punt a bis a l’apartat primer de l’article 
11 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català, amb el text següent: 

«a bis) En el cas dels béns immaterials s’ha de procedir 
a realitzarne una descripció històrica i etnològica, a 
més d’identificarne i descriure el context social, cultu
ral i material de realització.»
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8 Esmena  8
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 sexies

Article 1 sexies

Es modifica l’apartat segon de l’article 13 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Ca
talà, amb el text següent: 

«2. El Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional 
ha de reflectir tots els actes que es realitzin sobre els 
béns que hi són inscrits, si poden afectar el contingut 
de la declaració. És obligació del propietari, grup o 
comunitat portant, titular d’altres drets reals o posse
ïdor d’un bé cultural d’interès nacional de comunicar 
al Registre tots els actes jurídics i tècnics que puguin 
afectar el dit bé.»

9 Esmena  9
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 septies

Article 1 septies

S’addiciona un nou article 17 bis a la Llei 9/1993, de 
30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, amb el 
text següent: 

«Article 17 bis. Catalogació de béns immaterials

1. La catalogació dels béns immaterials vinculats a un 
municipi s’efectua mitjançant llur declaració com a 
béns culturals d’interès local

2. La competència per la declaració d’un bé cultural 
d’interès local correspon a l’Ajuntament, prèvia pre
sentació d’una memòria etnològica al Departament de 
Cultura i emissió d’un informe favorable d’aquest, que 
en determinarà el seu abast geogràfic.

3. La inclusió de béns immaterials en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català es fa per resolució del Con
seller competent en matèria de Cultura.

4. Són aplicables a la tramitació dels expedients de ca
talogació de béns immaterials les normes generals de 
procediment administratiu. La caducitat dels expedi
ents es regeix per l’article 10.

5. De les inscripcions en el Catàleg del Patrimoni Cul
tural Català se n’ha de donar compte a l’Administració 
de l’Estat.»

10 Esmena  10
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 octies

«Article 1 octies

Es modifica l’apartat primer de l’article 18 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Ca
talà, amb el text següent: 

«Article 18. Definició

– 1 Ultra els béns culturals d’interès nacional i els béns 
catalogats, fan part també del patrimoni cultural ca
talà els béns mobles, immobles i immaterials que, tot i 
no haver estat objecte de declaració ni de catalogació, 
reuneixen els valors descrits en l’article 1.»

11 Esmena  11

D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 nonies

Article 1 nonies

S’addiciona un nou Capítol V al Títol II de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Ca
talà, amb el text següent: 

«Capítol V. Règim de protecció dels béns immaterials

Article 53 bis 

1. El Departament de Cultura ha de fomentar que les 
persones o entitats responsables de l’organització o 
gestió dels béns immaterials declarats béns culturals 
d’interès nacional elaborin un pla de salvaguarda que 
en determini les característiques principals i el marc 
estructural i d’equilibri entre els orígens i les previsi
ons d’evolució.

S’entén per plans de salvaguarda les mesures que es 
comprometen a adoptar les persones o entitats respon
sables encaminades a garantir la conservació i mà
xima difusió del patrimoni immaterial, incloenthi la 
identificació, la documentació, la investigació, la pre
servació, la protecció, la promoció, la valoració, la 
transmissió i la revitalització d’aquest patrimoni en els 
seus aspectes diversos.

2. En el cas que el bé immaterial, per la seva naturale
sa, no disposi de cap eina de gestió, serà el propi De
partament qui ha d’elaborar l’esmentat pla.

3. El Departament de Cultura ha de vetllar per tal que 
els béns immaterials declarats com béns culturals d’in
terès nacional mantinguin els valors que en van justifi
car la declaració.

4. Amb aquesta finalitat, el Departament haurà d’a
doptar les mesures d’ordre jurídic, tècnic, administra
tiu i financer adequades per tal de: 
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a) Adreçar a les persones o entitats responsables de la 
gestió dels béns immaterials declarats, en el cas que 
existeixin, les recomanacions que consideri necessàri
es per al manteniment dels seus valors essencials.

b) Afavorir la creació o el reforçament d’institucions 
de formació en la gestió del patrimoni cultural imma
terial, així com la transmissió d’aquest patrimoni en 
els fòrums i els espais destinats a la seva manifestació 
i expressió.

c) Atendre, amb caràcter preferent i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries, les sol·licituds de sub
venció per al manteniment i conservació dels béns im
materials declarats.

d) Garantir l’accés al patrimoni cultural immaterial i 
respectar alhora els usos consuetudinaris que regeixen 
l’accés a determinats aspectes d’aquest patrimoni

e) Vetllar per la divulgació i la promoció del coneixe
ment dels elements declarats, i de potenciarne l’estudi 
i documentació i facilitarne l’accés.

5. Els diferents departaments de l’Administració de 
la Generalitat, en els seus àmbits respectius, així com 
també els ajuntaments i altres ens locals, en l’àmbit de 
les seves competències, també han de vetllar per la di
fusió i promoció dels béns immaterials declarats.»

12 Esmena  12
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 decies

Article 1 decies

S’addiciona un punt i) a l’apartat tercer de l’article 71 
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cul
tural Català, amb el text següent: 

«i) L’impediment, per part d’agents externs al propi 
grup o comunitat de la celebració o el desenvolupa
ment d’una activitat reconeguda com a bé cultural im
material d’interès nacional o de béns catalogats.»»

13 Esmena  13
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 undecies

«Article 1 undecies

S’addicionen dos punts e) i f) a l’apartat cinquè de l’ar
ticle 71 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patri
moni Cultural Català, amb el text següent: 

«e) La introducció per part dels organismes públics com
petents de modificacions en l’ordenament jurídic, que 
distorsionin o obstaculitzin el desenvolupament d’una 
activitat declarada bé immaterial d’interès nacional.

f) La modificació urbanística dels indrets on es du a 
terme una activitat cultural reconeguda com a bé im

material d’interès nacional que n’impedeixi la correcta 
execució o que provoqui la seva desvirtuació.»»

14 Esmena  14
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 duodecies

«Article 1 duodecies

S’addiciona una Disposició addicional primera bis a 
la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultu
ral Català, amb el text següent: 

«Disposició addicional primera bis

– 1 Formen part del patrimoni cultural immaterial d’in
terès nacional les festes tradicionals d’interès na cional, 
els elements festius tradicionals d’interès nacional, les 
festes patrimonials d’interès nacional i els elements 
festius patrimonials d’interès nacional, declarats en el 
marc del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patri
moni festiu de Catalunya.

– 2 Així mateix, formen part del patrimoni cultural im
material catalogat, les festes populars d’interès cultu
ral declarades en el marc del Decret 389/2006, de 17 
d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya i les fes
tes, elements i celebracions inscrites en el Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya.»

15 Esmena  15
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 1 terdecies

Article 1 terdecies

S’addiciona una Disposició addicional primera ter a la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural 
Català, amb el text següent: 

«Disposició addicional primera ter

1. Formen part del patrimoni cultural immaterial d’in
terès nacional la Patum de Berga, els castells, la dieta 
mediterrània i la falconeria, els quals es troben ins
crits en la Llista representativa del patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat de la Unesco, així com la 
metodologia del Montseny per realitzar inventaris del 
patrimoni cultural immaterial en la reserva de la bi
osfera, la qual es troba inscrita en el Registre de mi
llors pràctiques de salvaguarda del patrimoni cultural 
immaterial de la Unesco. De la mateixa manera, for
men part del patrimoni cultural immaterial d’interès 
nacional els béns culturals formalment proposats pel 
Govern de la Generalitat per a formar part del Llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat de la Unesco. 

2. Així mateix, també formen part del patrimoni imma
terial de Catalunya la cuina catalana i la festa dels reis 
a Igualada.»
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16 Esmena  16
D’addició
GP de Convergència i Unió

Article 1 quaterdecies

S’addiciona un nou apartat tercer a la Disposició de
rogatòria de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Pa
trimoni Cultural Català, amb el text següent: 

«3. Es deroga el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del 
patrimoni festiu de Catalunya.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 118648)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú Al-
bornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 
202-00054/10).

1 Esmena  1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultu-
ral català

2 Esmena  2
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 1

Es modifica l’article primer de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català, amb el text 
següent: 

«Article 1. Objecte

»1. És objecte d’aquesta Llei la protecció, la conser-
vació, l’acreixement, la investigació, la difusió i el fo-
ment del patrimoni cultural català.

»2. El patrimoni cultural català és integrat per tots els 
béns mobles o immobles i immaterials relacionats amb 
la història i la cultura de Catalunya que per llur valor 
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleonto-
lògic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o 
tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, 
de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i 
puguin ésser transmesos en les millors condicions a 
les generacions futures.

»3. Formen part del patrimoni cultural català els béns 
immaterials integrants de la cultura popular i tradici-
onal i les particularitats lingüístiques, d’acord amb la 
Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme 
cultural.

»4. També forma part del patrimoni cultural català l’ac-
tivitat comercial emblemàtica.

»S’entén com activitat comercial emblemàtica les boti-
gues, establiments, fires, mercats i totes aquelles activi-
tats comercials que posseeixen un valor històric, artesa-
nal, social o arquitectònic, que són referents professionals 
de determinats estils i èpoques de les ciutats i pobles de 
Catalunya, transmesos de generació en generació donant 
a la comunitat un sentit d’identitat i continuïtat.

»5. El Departament de Cultura ha de vetllar pel retorn 
a Catalunya dels béns amb valors propis del patrimo-
ni cultural català que es troben fora del seu territori.»

3 Esmena  3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 2: 

«Article 2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7, que 
resta redactat de la següent manera: 

Article 7: Definició i classificació

1. Els béns més rellevants del patrimoni cultural cata
là, tant mobles com immobles, han d’ésser declarats 
d’interès nacional.»

4 Esmena  4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 3: 

«Article 3. S’addicionen els apartats 4, 5, 6, 7 i 8 a l’ar
ticle 7, que resten redactats de la següent manera: 

4. El patrimoni immaterial està format per les següents 
manifestacions culturals considerades béns culturals 
immaterials: 

a) Coneixements tradicionals sobre activitats producti
ves, processos i tècniques.

b) Creences, rituals festius i altres pràctiques cerimo
nials.

c) Tradició oral i particularitats lingüístiques.

d) Representacions, escenificacions, jocs i esports tra
dicionals.

e) Manifestacions musicals i sonores.

f) Formes d’alimentació.

g) Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organitzacions 
socials.
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5. Els béns immaterials susceptibles de ser declarats 
d’interès nacional han de ser manifestacions culturals 
vigents en l’actualitat.

6. S’entén per persona o grup portadors d’una deter
minada manifestació cultural susceptible de ser consi
derada patrimoni immaterial aquella comunitat, grup 
o individu que reconegui aquesta manifestació com a 
part integrant del seu patrimoni cultural.

7. L’existència de béns immaterials vinculats a elements 
materials, inclòs un espai físic en què tingui lloc una 
manifestació cultural, pot constituir un element de co
herència, unitat o significat que justifiqui la protecció 
d’aquest element material mitjançant la seva declara
ció com a bé cultural d’interès nacional o catalogat en 
alguna de les classes de béns mobles o immobles defi
nits en aquesta Llei. La declaració d’aquests béns ma
terials o immaterials vinculats a elements immaterials 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent proce
diment, el qual es podrà tramitar simultàniament i de 
forma coordinada amb el procediment de declaració 
del bé immaterial.

8. No es consideraran patrimoni immaterial ni podran 
rebre cap reconeixement en aquest sentit aquelles ac
tivitats que estiguin expressament prohibides per la le
gislació ni aquelles que menystinguin o atemptin con
tra els drets de les persones, els drets dels animals o 
que malmetin el medi urbà, rural o l’entorn natural on 
es desenvolupin.»

5 Esmena  5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 4: 

«Article 4. Es modifica l’apartat 4 de l’article 8, que 
resta redactat de la següent manera: 

Article 8. Procediment de declaració

4. L’expedient a què es refereix l’apartat 1 ha de con
tenir informes històrics, arquitectònics, etnològics, ar
queològics i artístics, acompanyats d’una completa do
cumentació gràfica, a més d’un informe detallat sobre 
l’estat de conservació o la vigència del bé o element.»

6 Esmena  6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 5: 

«Article 5. S’addiciona un nou apartat a bis a l’article 
11, que resta redactat de la següent manera: 

Article 11. Contingut de la declaració

a bis) En el cas dels béns immaterials s’ha de procedir 
a realitzarne una descripció històrica i etnològica, a 
més d’identificarne i descriure el context social, cultu
ral i material de realització. Els elements de caràcter 

material lligats al bé immaterial declarat bé cultural 
d’interès nacional també podran tenir la consideració 
de béns culturals d’interès nacional.»

7 Esmena  7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 6: 

«Article 6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 13, que 
resta redactat de la següent manera: 

Article 13. Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional

2. El Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional ha 
de reflectir tots els actes que es realitzin sobre els béns 
que hi són inscrits, si poden afectar el contingut de la 
declaració. És obligació del propietari, grup o comuni
tat portant, titular d’altres drets reals o posseïdor d’un 
bé cultural d’interès nacional de comunicar al Regis
tre tots els actes jurídics i tècnics que puguin afectar 
el dit bé.»

8 Esmena  8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 7: 

«Article 7. S’addiciona un nou punt, el 17 bis, que resta 
redactat de la següent manera: 

Article 17 bis. Catalogació de béns immaterials

1. La catalogació dels béns immaterials vinculats a un 
municipi s’efectua mitjançant llur declaració com a 
béns culturals d’interès local.

2. La competència per la declaració d’un bé cultural 
d’interès local correspon a l’Ajuntament, prèvia pre
sentació d’una memòria etnològica al Departament de 
Cultura que en determinarà el seu abast geogràfic.

3. La inclusió de béns immaterials en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català es fa per resolució del Con
seller competent en matèria de Cultura.

4. Són aplicables a la tramitació dels expedients de 
catalogació de béns immaterials les normes generals 
de procediment administratiu. La caducitat dels expe
dients es regeix per l’article 10.

5. De les inscripcions en el Catàleg del Patrimoni Cul
tural Català se n’ha de donar compte a l’Administració 
de l’Estat.»
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9 Esmena  9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 8: 

«Article 8. Es modifica l’article 18, que resta redactat 
de la següent manera: 

Article 18. Definició

Ultra els béns culturals d’interès nacional i els béns 
catalogats, fan part també del patrimoni cultural ca
talà els béns mobles, immobles i immaterials que, tot i 
no haver estat objecte de declaració ni de catalogació, 
reuneixen els valors descrits en l’article.»

10 Esmena  10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 9: 

«Article 9. S’addiciona un nou capítol al Títol Segon 
corresponent al Règim de protecció dels béns immate
rials, que resta redactat de la següent manera: 

Capítol V. Règim de protecció dels béns immaterials

Article 53 bis

1. El Departament de Cultura ha de fomentar que les 
persones o entitats responsables de l’organització o 
gestió dels béns immaterials declarats béns culturals 
d’interès nacional elaborin un pla de salvaguarda que 
en determini les característiques principals i el marc 
estructural i d’equilibri entre els orígens i les previ
sions d’evolució.

S’entén per salvaguarda les mesures encaminades 
a garantir la viabilitat del patrimoni immaterial, in
cloenthi la identificació, la documentació, la inves
tigació, la preservació, la protecció, la promoció, la 
valoració, la transmissió i la revitalització d’aquest pa
trimoni en els seus aspectes diversos.

2. En el cas que el bé immaterial, per la seva naturale
sa, no disposi de cap eina de gestió, serà el propi De
partament qui ha d’elaborar l’esmentat pla.

3. El Departament de Cultura ha de vetllar per tal que 
els béns immaterials declarats com béns culturals d’in
terès nacional mantinguin els valors que en van justifi
car la declaració.

4. Amb aquesta finalitat, el Departament haurà d’a
doptar les mesures d’ordre jurídic, tècnic, administra
tiu i financer adequades per tal de: 

a) Adreçar a les persones o entitats responsables de la 
gestió dels béns immaterials declarats, en el cas que 
existeixin, les recomanacions que consideri necessàri
es per al manteniment dels seus valors essencials.

b) Afavorir la creació o el reforçament d’institucions 
de formació en la gestió del patrimoni cultural imma

terial, així com la transmissió d’aquest patrimoni en 
els fòrums i els espais destinats a la seva manifestació 
i expressió.

c) Atendre, amb caràcter preferent i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries, les sol·licituds de sub
venció per al manteniment i conservació dels béns im
materials declarats.

d) Garantir l’accés al patrimoni cultural immaterial i 
respectar alhora els usos consuetudinaris que regeixen 
l’accés a determinats aspectes d’aquest patrimoni.

e) Vetllar per la divulgació i la promoció del coneixe
ment dels elements declarats, i de potenciarne l’estudi 
i documentació i facilitarne l’accés.

5. Els diferents departaments de l’Administració de 
la Generalitat, en els seus àmbits respectius, així com 
també els ajuntaments i altres ens locals, en l’àmbit de 
les seves competències, també han de vetllar per la di
fusió i promoció dels béns immaterials declarats.»

11 Esmena  11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 10: 

«Article 10. De modificació de l’article 71, que resta 
redactat de la següent manera: 

Article 71. Classificació de les infraccions

1. L’incompliment de les obligacions establertes per 
aquesta Llei té la consideració d’infracció adminis
trativa, llevat que constitueixi delicte. Les infracci
ons d’aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus.

2. Constitueixen infraccions lleus: 

a) La manca de comunicació al Registre de Béns Cul
turals d’Interès Nacional o al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català dels actes jurídics o tècnics i dels tras
llats que afectin els béns que hi són inscrits.

b) La manca de notificació a l’administració compe
tent, en els termes fixats per l’article 22, de la trans
missió onerosa de la propietat o de qualsevol dret real 
sobre béns culturals d’interès nacional, sobre béns ca
talogats o sobre els restants béns mobles integrants del 
patrimoni cultural català.

c) L’incompliment del deure de permetre l’accés dels 
especialistes als béns catalogats.

d) L’incompliment del deure d’informació a les admi
nistracions competents sobre l’existència i la utilització 
de béns integrants del patrimoni cultural i l’obstrucció 
de les inspeccions de les administracions competents.

e) La manca de presentació a l’aprovació del Depar
tament de Cultura d’un programa que especifiqui les 
actuacions de conservació dels béns.
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f) L’incompliment dels deures establerts en l’article 
41.2 pels comerciants de béns integrants del patrimoni 
cultural.

3. Constitueixen infraccions greus: 

a) La manca de notificació al Departament de Cultu
ra de la realització de subhastes que afectin béns inte
grants del patrimoni cultural.

b) L’incompliment dels deures de permetre l’accés dels 
investigadors i la visita pública als béns culturals d’in
terès nacional.

c) L’incompliment dels deures de preservació i mante
niment de béns culturals d’interès nacional o de béns 
catalogats.

d) La inobservança del deure de portar el llibreregis
tre de transmissions i l’omissió o la inexactitud de les 
dades que s’hi han de fer constar.

e) La disgregació, sense l’autorització del Departa
ment de Cultura, de col·leccions declarades d’interès 
nacional o catalogades, i la separació de béns mobles 
vinculats a béns immobles d’interès nacional.

f) L’incompliment de les obligacions de comunicació 
del descobriment de restes arqueològiques i de lliura
ment dels béns trobats.

g) L’incompliment de la suspensió d’obres amb motiu 
del descobriment de restes arqueològiques i de les sus
pensions d’obres acordades per l’administració com
petent.

h) L’atorgament pels ajuntaments de llicències d’obres 
i l’adopció de mesures cautelars incomplint el que dis
posa l’article 34.

i) L’impediment, per part d’agents externs al propi grup 
o comunitat de la celebració o el desenvolupament 
d’una activitat reconeguda com a bé cultural immate
rial d’interès nacional o de béns catalogats.

4. Constitueixen infraccions molt greus: 

a) L’enderrocament total o parcial d’immobles decla
rats d’interès nacional.

b) La destrucció de béns mobles d’interès nacional o 
de béns catalogats.

c) L’atorgament pels ajuntaments de llicències urbanís
tiques de desplaçament d’immobles incomplint el que 
disposa l’article 37.

5. Són infraccions lleus, greus o molt greus, en funció 
del dany potencial o efectiu al patrimoni cultural: 

a) La realització d’intervencions arqueològiques sense 
l’autorització del Departament de Cultura.

b) La realització d’intervencions sobre béns culturals 
d’interès nacional i sobre espais de protecció arqueo
lògica sense llicència urbanística o incomplintne els 
termes.

c) Les actuacions i les intervencions sobre béns mobles 
d’interès nacional o béns mobles catalogats no aprova
des pel Departament de Cultura.

d) El canvi d’ús d’un monument sense autorització del 
Departament de Cultura o el manteniment d’usos in
compatibles d’acord amb la declaració.

e) La introducció per part dels organismes públics com
petents de modificacions en l’ordenament jurídic, que 
distorsionin o obstaculitzin el desenvolupament d’una 
activitat declarada bé immaterial d’interès nacional.

f) La modificació urbanística dels indrets on es du a 
terme una activitat cultural reconeguda com a bé im
material d’interès nacional que n’impedeixi la correcta 
execució o que provoqui la seva desvirtuació.

12 Esmena  12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, l’11: 

«Article 11. D’addició d’una nova disposició addicio
nal, que resta redactada de la següent manera: 

Disposició Addicional Primera bis

1. Formen part del patrimoni cultural immaterial d’in
terès nacional les festes tradicionals d’interès nacio
nal, els elements festius tradicionals d’interès nacional, 
les festes patrimonials d’interès nacional i els elements 
festius patrimonials d’interès nacional, declarats en el 
marc del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patri
moni festiu de Catalunya.

2. Així mateix, formen part del patrimoni cultural im
material catalogat, les festes populars d’interès cultu
ral declarades en el marc del Decret 389/2006, de 17 
d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya i les fes
tes, elements i celebracions inscrites en el Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya.»

13 Esmena  13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 12: 

«Article 12. D’addició d’una nova disposició addicio
nal, que resta redactada de la següent manera: 

Disposició Addicional Primera ter

1. Formen part del patrimoni cultural immaterial d’in
terès nacional la Patum de Berga, els castells, la dieta 
mediterrània i la falconeria, els quals es troben ins
crits en la Llista representativa del patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat de la Unesco, així com la 
metodologia del Montseny per realitzar inventaris del 
patrimoni cultural immaterial en la reserva de la bi
osfera, la qual es troba inscrita en el Registre de mi
llors pràctiques de salvaguarda del patrimoni cultural 
immaterial de la Unesco. De la mateixa manera, for
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men part del patrimoni cultural immaterial d’interès 
nacional els béns culturals formalment proposats pel 
Govern de la Generalitat per a formar part del Llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat de la Unesco. 

2. Així mateix, també formen part del patrimoni imma
terial de Catalunya la cuina catalana i la festa dels reis 
a Igualada.»

14 Esmena  14
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou article, el 13: 

«Article 13. S’afegeix un nou apartat a la Disposició 
Derogatòria que resta redactat de la següent manera: 

3. Es deroga el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del 
patrimoni festiu de Catalunya.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 118650)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 202-
00054/10).

1 Esmena  1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou article 2

«Article 2. Mesures de suport a l’activitat comercial 
emblemàtica

El Govern de la Generalitat, amb la participació acti
va dels ajuntaments, haurà d’elaborar en el termini de 
6 mesos des de l’aprovació d’aquesta llei, un reglament 
que inclourà almenys: 

1. L’elaboració dels criteris per a la catalogació de l’ac
tivitat comercial emblemàtica.

2. Mesures de recolzament, promoció, foment i viabi
litat de l’activitat comercial emblemàtica inclosa en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 
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