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SESSIÓ NÚM. 54.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí. Pre-
sideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots 
els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secre-
tària general, la lletrada Esther Andreu i Fornós i el lletrat 
Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seuen la vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals i els consellers d’Economia i Coneixement, 
d’Ensenyament, de Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de Ben-
estar Social i Família.

La vicepresidenta primera

El tretzè punt de l’ordre del dia és la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els plans de millora 
de barris i d’àrees urbanes, presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. 

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern  
sobre els plans de millora de barris i d’àrees  
urbanes (tram. 302-00284/10)

Per exposar-la té la paraula la diputada Dolors López.

Dolors López Aguilar

Sí; moltes gràcies, presidenta. Aquesta moció que avui 
presento, posterior a la interpel·lació que vaig fer al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, crec 
que es molt oportuna en el temps. I dic que és molt 
oportuna perquè com tots sabem, tots i totes, tots els 
que estem aquí, el 24 de maig hi ha eleccions muni-
cipals. Precisament avui, aquesta nit, començarà la 
campanya d’aquestes eleccions, i durant aquest temps, 
durant aquests quinze dies de campanya, debatrem, i 
parlarem, i proposarem, propostes que afecten els mu-
nicipis, parlarem de qüestions que poden solucionar la 
vida dels diferents veïns dels nostres municipis. 

I ningú dubta –ningú dubta–, perquè a més aquesta és 
una llei que es va aprovar per unanimitat al seu mo-
ment, l’any 2004, que la Llei de barris és un instrument 
molt important i molt útil que ha permès la regeneració 
d’àrees urbanes, però que sobretot ha millorat allí on 
s’ha intervingut la qualitat de vida dels seus habitants.

Per tant, jo crec que en aquests moments, si hem de fer 
una radiografia de com està la Llei de barris, podem 
parlar del fet que 143 projectes..., però dels quals no-
més se n’han finalitzat 31, i encara –i encara– es deuen 
100 milions d’euros. Aquesta és la radiografia actual 
que tenim d’aquest instrument tan important per als 
municipis, d’aquesta Llei de barris. 

Jo ja sé..., i sóc conscient de la situació econòmica que 
tenim, però també sé, i vostès també, que en política, 
com en tot a la vida, hi ha prioritats, no?, perquè per a 
algunes coses sí que hi ha diners i sí que se n’hi poden 
destinar, i per a altres no. Quan es fa un pressupost 

s’han d’establir una sèrie de prioritats. I ara és el mo-
ment de demostrar, no amb paraules, sinó amb fets, 
que aquest Govern aposta pels municipis.

El conseller, a la interpel·lació, es va comprometre a 
pagar el deute pendent. És important, aquest compro-
mís. Jo l’hi agraeixo. Però en tot cas no és suficient. És 
un compromís necessari, però no suficient. Jo dema-
no més. Jo demano apostar de veritat, jo demano vo-
luntat política per tal que els barris de Catalunya amb 
dificultats siguin una prioritat. Miri, l’any 2012 se’ls 
va dir, als ajuntaments, que la Generalitat ja no ficava 
més diners del Pla de barris, i que si ells volien, si cada 
ajuntament volia, podria pagar el 100 per cent; és a dir 
que la Llei de barris està cofinançada 50 per cent ajun-
tament, 50 per cent Generalitat. En aquell moment es 
va dir, l’any 2012: «No, miri, la Generalitat deixa de 
ficar la seua part; si vostès, ajuntaments, volen, poden 
sufragar el 100 per cent, la totalitat, d’aquestes obres, 
aquestes intervencions.» Miri, això és tant com dir: 
«Deixem de banda la Llei de barris.» Això és una sen-
tència de mort per a la Llei de barris. I nosaltres ara el 
que demanem, després d’aquella sentència de mort, ho 
dic tot en sentit figurat, és un indult. Demanem un in-
dult per a la Llei de barris. 

Per això, la meva proposta va en el sentit que s’aprovi 
una nova convocatòria, eh?, i que aquesta convocatò-
ria es faci abans que finalitzi el període de sessions. Jo 
el que demano és un compromís real, un compromís 
real amb una convocatòria. I amb una dotació eco-
nòmica, per descomptat. Aquest és el moment de la 
veritat, eh? Ara, quan passarem a l’aprovació aquesta 
moció i s’hauran de votar uns determinats punts. I al-
hora és quan sabrem si realment aquest Govern aposta 
de veritat pels municipis, aposta de veritat pels pro-
blemes reals de la gent i aposta per tindre uns barris 
cohesionats, uns barris on la qualitat de vida de les 
persones sigui digna i pugui millorar.

La moció va en aquest sentit. Però ja anuncio que he 
acceptat les esmenes presentades, tant del Grup So-
cialista com del Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida 
Alternativa... Ja m’he fet un embolic. He acceptat les 
esmenes d’aquests dos grups, amb el benentès que mi-
lloraven...

La vicepresidenta primera

Senyora diputada...

Dolors López Aguilar

...i completaven el que era aquest sentit de la Llei de 
barris. I, en tot cas, després, quan... (La vicepresidenta 
primera retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Hi han presentat esmenes dos grups parlamentaris. 
Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula el diputat Salvador 
Milà.
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Salvador Milà i Solsona

Gràcies, senyora presidenta. Honorable consellera, 
senyores i senyors diputats, bon dia. A la Dolo li ha 
passat, si em permet l’anècdota, com a aquell que una 
vegada que havia après a dir «flim» ara en deien «pa-
nícula», no? Perquè, efectivament, ara ha sabut dir 
«Esquerra Unida i Alternativa» i li ha faltat dir «Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva». Però, bé, al final en direm de tot.

Bé, gràcies. Efectivament, vull agrair al Grup del Partit 
Popular que hagi acceptat l’esmena presentada pel nos-
tre grup; una esmena que és recurrent i unes mocions 
que són recurrents. El Grup Socialista en va presentar, 
el Grup de Ciutadans en va..., n’hem anat presentant 
en l’anterior legislatura, la darrera, la novena, la dese-
na... Sistemàticament, una de les coses que amb més 
consens s’ha fet en aquest Parlament però que menys 
resposta efectiva ha tingut per al Govern ha estat la 
reivindicació que es recuperés, o es mantingués, o es 
millorés, la política de rehabilitació de barris com una 
de les polítiques essencials d’acompanyament de la si-
tuació de crisi econòmica i social, i també habitacional. 
És a dir, no s’entenen les polítiques d’habitatge sense 
polítiques d’entorn, sense polítiques d’acompanyament, 
en l’entorn urbà i també en l’entorn social.

La nostra esmena, que de fet jo crec que va en el ma-
teix sentit que la que ha fet el Grup Socialista, perquè 
fins i tot és una mica redundant..., el punt 1, el punt 2, 
amb la forma que hem transaccionat. Però vénen a dir 
el mateix, en definitiva: que ja no n’hi ha prou amb 
les ajudes per a la rehabilitació de l’espai físic, de l’es-
pai urbà estricte, de façana cap enfora, sinó que és bo, 
oportú i necessari que les actuacions es compassin i 
es coordinin amb la rehabilitació dels habitatges in-
teriors i amb la introducció d’una sèrie de mesures de 
política social, d’acompanyament, de dinamització 
de la vida econòmica i social dels diferents barris, per 
permetre, en definitiva, que la rehabilitació física vagi 
acompanyada de la rehabilitació i de la millora soci-
al. Perquè hem arribat a un punt en què es degrada no 
només la vida de les persones pels baixos sous, pels 
baixos salaris, per la precarietat, sinó que això porta 
una cadena, amb la degradació dels habitatges i amb 
la degradació de l’entorn urbà. I si arreglem façanes, 
arreglem interiors d’habitatges, però no arreglem el 
carrer, o arreglem el carrer però no arreglem la vida 
de la gent, no ens en sortirem.

Precisament, crec oportú recordar com això lliga molt 
amb el que ahir aprovàvem quan parlàvem de la refor-
ma de la Llei del llibre cinquè del Codi civil, relatiu 
a la propietat horitzontal, i dèiem: «Hem d’ajudar les 
comunitats de propietaris perquè puguin fer guardio-
la a través del Fons de reserva perquè puguin assumir 
la seva part, la que els correspongui, en les actuacions 
de millora del parc d’habitatges que tenim a cada mo-
ment.»

Per tant, no sé si tindrem més sort, però sí que crec 
oportú dir des del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa que 
els nous ajuntaments que es constitueixin a partir del 
mes de juny es mereixen que aquest Govern de la Ge-

neralitat, agònic, que acaba la seva trajectòria, aprofiti 
el mes de setembre no per crear noves entelèquies en 
l’àmbit del medi ambient, quan no ha acabat la feina 
que havia de fer..., i en canvi sí que complementi allò 
que és imprescindible, que és el programa d’ajudes a 
la rehabilitació de barris. Que faci una convocatòria 
perquè els nous equips municipals puguin preparar els 
seus programes, puguin coordinar les seves actuaci-
ons, puguin modificar els pressupostos quan calgui i 
es compleixi d’una vegada la promesa que se’ns va fer 
que enguany sí que els pressupostos del 2015 contem-
plarien ja mesures necessàries i econòmiques per po-
der ajudar aquest programa.

No sé què dirà el Grup de Convergència i Unió, pe-
rò em sembla que és bastant clar, i sobretot què dirà 
també el Grup d’Esquerra Republicana, respecte a la 
necessitat que s’habilitin ja aquestes partides pressu-
postàries per al 2015 i que es paguin els deutes, no?, 
que això també és l’altre punt que tenim damunt de 
la taula, i sembla que ara no ha d’haver-hi dificultats. 

Saludem el senyor Carles Sala; veiem que el conse-
ller de Política Territorial no ha pogut venir, però està 
molt dignament representat per la consellera de Ben-
estar. I esperem els resultats i que d’una vegada per to-
tes no hàgim de fer una nova moció, una nova interpel-
lació, si no aquesta legislatura en la que ve, per instar 
en tot cas un nou govern de Catalunya perquè tiri en-
davant les polítiques de rehabilitació de barris, des del 
punt de vista econòmic, social i ambiental.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista, té la paraula el diputat Jordi Ter-
rades.

Jordi Terrades i Santacreu

Senyora presidenta, senyora consellera, diputades, di-
putats, jo crec que tots, quan hem parlat de la Llei de 
barris, sempre n’hem parlat bé, sempre hem dit que 
havia estat un bon instrument per tirar endavant po-
lítiques ja no tan sols de rehabilitació d’espais urbans 
d’alguns dels barris que tenien problemes al nostre 
país, sinó que era una llei que permetia també avan-
çar en la cohesió social de molts dels entorns urbans 
dels nostres pobles i ciutats, que jo crec que era la fi-
nalitat darrera d’aquesta llei, no?, que formalment no 
està derogada però que no tira endavant perquè no hi 
han recursos econòmics, perquè no és la prioritat ni del 
Govern ni de la majoria governamental que li ha anat 
donant suport. Quatre anys enrere, el partit que avui 
presenta aquesta moció; aquests darrers dos anys, Es-
querra Republicana de Catalunya.

Però jo crec que hem d’anar, escoltant el conseller la 
setmana passada en la interpel·lació, un pèl més en-
llà, no? No es tracta ja només de rehabilitar entorns 
urbans, sinó que es tracta d’abordar una problemàti-
ca real que tenim, que és com actuem en els habitat-
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ges d’alguns d’aquests barris, d’aquests entorns, de les 
nostres ciutats, dels nostres pobles. 

És un debat que camina en paral·lel, però que a més a 
més han de confluir en algun moment..., que és tam-
bé el debat energètic que tenim. I aquí els municipis 
són una peça clau. I tenim un parc d’habitatges enve-
llit que no compleix determinades condicions tècni-
ques que avui ja es demanen, no? Jo crec que hem 
de caminar, o les polítiques han de caminar..., i hem 
d’intentar coincidir en alguns dels objectius que la 
mateixa Unió Europea ens ha fixat..., que és reduir a 
zero les emissions d’efecte hivernacle l’any 2050. I en 
això els ajuntaments són una peça fonamental; la re-
habilitació dels habitatges perquè siguin eficients des 
d’un punt de vista energètic, també. I haurem de co-
mençar-ho a fixar com a prioritats.

També sentim parlar, i això té a veure des del nostre 
punt de vista amb la cohesió, de les ciutats intel·ligents, 
eh?, les smart cities. Al final, acabarem fent debats so-
bre la ciutat dels prodigis. És clar, la ciutat intel·ligent 
ha d’arribar a tot arreu, no només als centres de les 
ciutats, no només als barris moderns. Ha d’arribar 
també a aquells barris, a aquells entorns urbans, que 
tenen més dificultats. I per això el sentit de l’esmena 
també va en aquest línia: no només actuacions de re-
habilitació de paret cap enfora i de paret cap amunt, 
sinó també posar les condicions perquè les noves tec-
nologies de la comunicació puguin arribar en igualtat 
de condicions a tots els entorns, des d’un punt de vista 
residencial i també des d’un punt de vista de les acti-
vitats econòmiques, comercials, que hi han en aquests 
barris. Aquest és el sentit darrer de la nostra esmena. 

I després n’hi ha un altre, que no ens n’hem sortit en 
aquesta legislatura, que és la concreció del pagament 
del deute dels programes anteriors, alguns que encara 
estan en marxa, per part del Govern de la Generalitat. 
Hem intentat al llarg d’aquesta legislatura que el Go-
vern fixi terminis. I no li demanàvem, allò, que ho pa-
gués tot l’any 2015, o el 2014. El que diem al Govern 
és: «Escoltin, fixin dates.» Fixin dates i un calendari 
perquè tots els ajuntaments sàpiguen a què atenir-se. 
Perquè, si no, al final, al conseller Santi Vila li pas-
sarà el mateix que a la ministra Pastor, que fa molts 
anuncis i que després no s’acaben concretant en inver-
sions. Estic parlant d’aquest darrer anunci d’inversions 
en rodalies. És que fa dos anys, ja es va fer el mateix 
anunci, tan celebrat pel Govern de la Generalitat, o 
pel conseller i la ministra, i ara tornen a fer el mateix 
anunci. Escolti, menys anuncis i més concreció. Si jo 
crec que els alcaldes i alcaldesses, els que sortiran en 
aquest procés electoral d’aquests propers quinze dies, 
el 24 de maig, l’únic que demanen, o l’únic que dema-
naran al Govern és que fixi data. 2015, 2016, 2017... 
Facin aquest exercici de claredat, de transparència, 
que jo crec que el món local els ho agrairà.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el diputat 
Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats, diputades, 
en tot cas, miri, ja li avanço, senyora López: estem  
to tal ment d’acord amb la moció que vostè presenta. To-
tal ment d’acord. Entenem que el Pla de barris, a partir 
de la Llei de barris, ha estat una eina molt bona per 
a la cohesió, per treballar per la cohesió social en els 
municipis i que, per tant, diguem, aquestes actuacions 
que s’han anat desenvolupant aquests anys han tingut 
un efecte positiu. De fet, tothom, des d’aquest punt de 
vista, ho valora com a positiu. Totes les intervencions 
que hi han hagut en aquesta matèria, en aquest hemici-
cle, la destaquen com una bona llei, i, per tant, diguem, 
nosaltres també. Essent que aquesta llei va sorgir d’un 
Govern d’entesa, ens en sentim, també, copartícips en 
la seva elaboració. Per tant, des d’aquest punt de vista, 
entenem, ja li avanço que li donarem suport, amb l’es-
mena acceptada del Partit Socialista, que cal defensar 
la continuïtat dels diferents plans de barris com a ins-
trument financer i de cohesió.

A partir d’aquí, ens tocarà fer un exercici de realisme. 
Vostè, amb un llenguatge, si em permet, carcerari, ens 
parlava d’indult, ens parlava de pena de mort... No sé. 
Vostès sabran quin llenguatge utilitzen. Vostè ens de-
manava si el Govern aposta pels municipis. Ens sem-
bla que el país sí que ha apostat pels municipis. En tot 
cas, el que caldria veure és si vostès han apostat per 
complir amb els seus deures i amb les seves obligaci-
ons legals –legals–, per llei, amb les comunitats autò-
nomes, especialment amb la d’aquest país. Especial-
ment amb la disminució en partides de caire social, 
les quals vostès han anat retallant sistemàticament, o 
han anat, amb una actitud gasiva, retallant i devent en 
aquest país.

Per tant, miri, que en altres peticions d’altres grups 
parlamentaris que ens vinguin aquí es demani, com 
ha fet també Esquerra Republicana, que el Govern ac-
celeri el pagament dels deutes municipals, ens sembla 
del tot raonable. No ens sembla raonable per part de 
vostès, perquè vostès sí que tenen la clau del finan-
çament d’aquest país. I vostès el que han fet és esca-
nyar-nos econòmicament, així de clar. Ens han esca-
nyat sistemàticament, i han intentat escanyar la vida 
de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és evident, 
i aquí sí que és un efecte negatiu que s’ha produït en 
aquest escanyament, de retruc, els elements que s’han 
produït de manca de pagament, manca de liquiditat 
d’alguns compromisos que la Generalitat havia as-
sumit amb els municipis. Per tant, des d’aquest punt 
de vista, està molt bé, reactivem, aprovem una nova 
convocatòria, habilitar una partida pressupostària als 
pressupostos del 2015; i amb quins recursos ho farem, 
senyora López? M’ho explicarà vostè, amb quins re-
cursos ho farem? Aporti’ns, digui’ns amb quins recur-
sos ho farem.

I després, vostès ens llancen un missatge de cohesió. 
«És importantíssima la cohesió social del país», co-
hesió que intenten trencar constantment, sistemàtica-
ment i a les portes d’una campanya electoral amb de-
claracions com les del senyor Wert. Això sí que trenca 
la cohesió social d’aquest país. Vostès intenten siste-
màticament, simplement per un càlcul electoral, sense 
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importar-los el que hi ha i el que succeeix en aquest 
país, simplement per un càlcul electoral, intenten em-
portar-se un rèdit trencant realment el que és la cohe-
sió, el que és important en aquest país. 

Per tant, vostès no ens vinguin a donar lliçons de res. 
És més: També s’han despatxat. El seu regidor a Car-
dedeu ens deia, es despatxava amb unes declaracions 
dient que els independentistes fugíssim del país. Vos-
tès, en quin país viuen? Vostès, en quin país voldri-
en viure? En el de l’uniformisme? En el de l’expulsió 
d’aquells que no pensen com vostès? Aquest és el seu 
model, i aquí és on van vostès. És el que han inten-
tat sistemàticament des del Govern de l’Estat: repri-
mir, represaliar tot allò que sigui diferent al que vostès 
plantegen.

Per tant, des d’aquest punt de vista, quan vostès com-
pleixin, quan vostès assumeixin els compromisos que 
tenen amb aquest país, i tenim multitud d’informaci-
ons, d’informes d’experts independents que diuen cla-
rament que l’escanyament es produeix per part del 
Govern de l’Estat cap a les comunitats autònomes, i 
especialment, també, cap als ajuntaments, vostès, amb 
una llei bàsicament de govern local, que l’únic que han 
fet és limitar la capacitat dels ajuntaments, la capacitat 
de fer polítiques socials des dels ajuntaments, vostès 
ara ens vénen a donar lliçons de tot això. Doncs, es-
colti, ja li avanço, i em sap greu, diguem, perquè altres 
formacions polítiques fan aportacions sempre molt 
positives i en un intent de buscar solucions, vostès han 
intentat llançar aquí una moció del tot electoralista, 
per la qual cosa no rebran el nostre suport més enllà 
del punt primer.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Consellera, diputados, empeza-
remos reconociendo, como han hecho otros grupos, 
la bondad de la ley. Una ley del tripartito, una buena 
ley de 2004 que desde entonces, desde su aprobación 
hasta ahora, pues, ha ido sufriendo las vicisitudes que 
ha ido sufriendo también esta comunidad autónoma. 
Una buena ley porque buscaba, efectivamente, atender 
aquellas zonas de las ciudades que podían estar más 
degradadas, y realizar intervenciones en estas mismas 
que ayudaran a mejorar, también, la vida de los ciuda-
danos que en ella vivían.

En 2010, como decimos, comienza a haber dificul-
tades con la financiación de los proyectos que se ha-
bían aprobado hasta entonces. Empieza a disminuir la 
aprobación de proyectos nuevos y, de alguna forma, 
en el 2012, se produce, como se ha dicho antes, si no 
la derogación de la ley, sí, con el Real decreto 53/2012, 
prácticamente se da por acabada la ley, no se aprueban 
a partir de entonces nuevos proyectos, y lo que se hace 
es, un poco, determinar cómo se intentan llevar a cabo 
los proyectos que había vigentes hasta ese momento.

A partir de ahí, lo que se produce no solamente es que 
no haya nuevos proyectos, sino también el incumpli-
miento por parte de la Generalitat en los pagos com-
prometidos con los ayuntamientos en aquellos proyec-
tos que estaban en curso. Se deja a los ayuntamientos 
solos ante el compromiso de tener que afrontar estos 
proyectos. A partir de aquí, y durante estos años, la 
verdad es que ha habido ya varias mociones en este 
Parlamento pidiendo algo que en principio parecía tan 
obvio que es como que el Gobierno, que la Generali-
tat, cumpliera sus compromisos y pagara la deuda a la 
que se había comprometido.

Ha habido varias mociones; nosotros presentamos una 
en abril del 2014 en ese sentido, pero la situación sigue 
siendo la que es. La Generalitat sigue sin cumplir sus 
compromisos, y ahora, hoy, aquí, volvemos a pedir, 
en esta moción, el partido proponente, con el apoyo 
de otros partidos, como ya se ha dicho, y también con 
el apoyo de Ciudadanos, que anuncia su voto a favor, 
vamos a volver a pedir que la Generalitat cumpla sus 
compromisos, que la Generalitat no deje tirados a los 
municipios con estas deudas.

Pero, además, esta moción va un paso más allá, y no-
sotros también vamos a apoyar esos puntos, y lo que 
se pide es que haya un nuevo impulso, un nuevo im-
pulso a esa Ley de barrios, que se puedan presentar 
nuevos proyectos, y que se pueda utilizar, volver a 
utilizar, desde hoy, esta herramienta que, como digo, 
desde el punto de vista de Ciudadanos, es una buena 
herramienta.

Y nosotros creemos oportuno dar este nuevo impulso 
a la Ley de barrios, porque estamos, creemos, en una 
situación que, por un lado, lo permite, y por otro lado 
lo demanda, lo pide, ¿no? Estamos en una situación, 
según el propio Gobierno de la Generalitat, de salida 
de la crisis. Estamos saliendo de la crisis y, por otro 
lado, en este mismo ámbito parlamentario, hemos oí-
do prácticamente yo creo que a todos los grupos, in-
cluidos los grupos que apoyan al Gobierno, mostrar su 
preocupación porque la salida de la crisis se esté rea-
lizando con un incremento de las desigualdades y con 
una ruptura de la cohesión social. Pues bien, es una 
buena oportunidad para utilizar un instrumento que 
precisamente va en esa dirección, va en la dirección 
de cuestionar a la sociedad, de evitar las desigualda-
des y, por lo tanto, si queremos ir más allá de las pa-
labras y de las declaraciones, e ir a los hechos, sería 
bueno que este Gobierno aprovechara esta oportuni-
dad y se comprometiera a dar un nuevo impulso a la 
Ley de barrios.

Efectivamente, a este Gobierno le quedan cinco me-
ses de vida, si se cumple la palabra de su presidente, 
y sería un buen momento para aprovechar estos cinco 
meses, en lugar de para crear estructuras de estado, 
que van a ser inservibles, en lugar de crear agencias 
tributarias para desarrollar competencias que la Ge-
neralitat no tiene, en lugar de crear, como luego vere-
mos, determinados institutos de seguridad social pa-
ra ejercitar competencias que la Generalitat no tiene, 
en lugar de crear ejércitos catalanes, más grandes o 
más pequeños, podría aprovechar este Gobierno este 
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tiempo para impulsar una ley de barrios que de ver-
dad ayudaría a los ciudadanos de Cataluña.

Muchas gracias, señores diputados.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, pel Grup Mixt, el diputat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Quan es tracta de revertir retallades, sempre hi ha, 
doncs, qui intenta pensar d’on podrien sortir els di-
ners, i qui ho atribueix tot al procés sobiranista i es 
queda tan ample. Sí, és clar. «No feu exèrcits, feu llei 
de barris, i ja està.» Bé. En qualsevol cas... (Veus de 
fons.) La Llei de barris és, segurament, i ho hem dit 
alguna vegada en aquest faristol, la millor política pú-
blica que va fer el tripartit; la Llei de barris, que va fer 
aquest Parlament, i la seva aplicació en els diferents 
programes que va tenir. Per tant, fa consens entre tots 
els grups. És a dir, invertir en barris, diguem-ne, que 
tenen condicions, doncs, més deprimides, o pitjors, en 
el seu entorn, invertir en polítiques de rehabilitació i, 
a més a més, canviar, i virar, i deixar de finançar fa-
çanes o polítiques, diguem-ne, estètiques, i entrar dins 
els habitatges, que és on realment ara es passa mala-
ment i on hi ha necessitat de finançament i d’inversió 
és, segurament, també, una política que fa consens.

Ara bé, ja es presenten diferents..., hi ha diferents qües-
tions que han canviat, des de llavors, i diferents mane-
res d’enfocar-ho. Tots estem molt d’acord sempre quan 
les polítiques públiques parteixen de la base que es fi-
nança, se subvenciona des de, doncs, un pressupost pú-
blic que fa inversió. No hi ha pressupost públic, hi ha 
dificultats per fer inversió en el sistema de simplement 
subvencionar i, per tant, cal tenir imaginació. 

Si la Llei de barris garantia finançament per al Pla de 
barris amb cofinançament entre ajuntaments i Gene-
ralitat, com la podem aplicar ara, si tenim la meitat 
dels ajuntaments intervinguts, o la meitat dels ajunta-
ments endeutats, i que no poden disposar, segurament, 
d’aquests diners, que serien necessaris per comple-
mentar els de la Generalitat? Com ho podem fer si, a 
més a més, la Generalitat els deu diners per diferents 
partides, no? Per tant, anem sumant diferents dificul-
tats, que fan bastant difícil que una política feta des de 
la Generalitat encerti allà on més es necessita, si ha de 
requerir que l’ajuntament estigui disposat, o sigui, es-
tigui sanejat financerament, per poder garantir l’altra 
meitat del finançament, no? I aquesta és una primera 
dificultat.

Llavors, això no passava abans de la crisi, i ara sí que 
passa, que els ajuntaments no tenen una situació homo-
gènia pel que fa al seu sanejament financer, i, per tant, 
polítiques de cofinançament de la Generalitat poden te-
nir l’error de no fer-se allà on més es necessiten sinó 
allà on l’ajuntament està disposat a cofinançar aquesta 
obra. Això és un primer problema.

I un segon, o una segona qüestió que s’hauria de tenir 
en compte, és que si tinguéssim instruments de po-
lítica pública d’intervenció en el parc de l’habitatge 

com Déu mana, i no pas, doncs, el parc d’habitatges 
públic que tenim, que és irrisori, i que cap dels go-
verns que ha passat, doncs, hi ha dedicat els esforços 
necessaris, ni tenim els instruments financers d’in-
versió pública necessaris per fer grans polítiques pú-
bliques en habitatge i en altres qüestions, instruments 
financers propis, una banca pública, etcètera..., no ho 
tenim, però, si no, una gran política que és necessària 
ara i que hauria de fer el Govern és tots aquells habi-
tatges que estan en condicions de deteriorament evi-
dent –normalment en cascos antics o en barris vells 
o en zones obreres– on la rehabilitació no ha arribat 
o les dificultats econòmiques són evidents i que, per 
culpa d’això, o bé no poden ser habitats o bé es po-
dria intercanviar els inquilins per altres habitatges 
públics de forma temporal, que la Generalitat fes ella 
mateixa la inversió de rehabilitació a canvi de cobrar 
lloguer durant els següents anys. 

Polítiques d’inversió en la rehabilitació que poguessin 
ser implementades per la Generalitat, que, malaurada-
ment, com que no hi ha instruments, com que no hi ha 
hagut mai política d’habitatge seriós en aquest país i 
com que no hi ha parc públic d’habitatges, no es po-
den fer; que ara serien necessàries per a un sector de 
treballadors de la construcció que està massivament a 
l’atur, per a uns barris que estan deprimits i degradats, 
per a uns habitatges que a nivell intern tenen moltes 
dificultats, per a unes famílies que no poden afron-
tar ni endeutar-se ni noves inversions en rehabilitació. 
I on, enmig d’aquesta crisi, per pur keynesianisme, per 
pura reversió del cicle de depressió econòmica en què 
vivim, la Generalitat hauria d’estar fent aquest tipus 
de polítiques públiques. Malauradament, això no és 
possible. Per tant, la reclamació sempre va entorn que 
la Generalitat subvencioni nous plans de barri. Nosal-
tres hi estarem d’acord. 

El que em sembla –i aprofito l’últim mig minut–, o si-
gui, l’estratègia del Partit Popular d’ofegar la Genera-
litat i omplir aquest Parlament de mocions reclamant 
que la Generalitat gasti més i que..., és d’escàndol, de 
traca i mocador, és una vergonya pública, i els hauria 
de caure la cara de vergonya passejar-se pel país ofe-
gant la Generalitat, ofegant els ajuntaments, retallant 
el PIE, etcètera, com van fer en els pitjors anys de la 
crisi, i després venir a aquest Parlament i reclamar que 
la Generalitat gasti, que gasti –que gasti, que gasti–, i, 
a més a més, dir que és per culpa del procés sobiranis-
ta. És de traca i mocador..., bé, és de P3, de fet.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per posicionar-se, la diputada Marina 
Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per donar suport a aquesta mo-
ció. És la primera llei que va presentar el Govern pre-
sidit per Pasqual Maragall aquí. Es va fer una bona 
llei, inspirada en els plans urbans de la Unió Europea 
dels anys vuitanta, i és l’instrument que no s’ha aca-
bat de creure suficientment el Govern de la Generali-
tat més enllà del debat de finançament i dels greuges 
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que, podem dir-ne molts, de l’Estat, de l’LRSAL, etcè-
tera. Però hem de tornar-hi, perquè era premonitòria: 
l’urbanisme és probablement la millor política social, 
si hi sumem els instruments que tenen les ciutats, els 
pobles i la Generalitat per prevenir molts conflictes.

I sàpiguen, que és evident, ara també serà l’espai on 
juguem l’eficiència energètica, l’accessibilitat, la con-
vivència, i, per tant, aquest és el sentit de probable-
ment una revisió que s’haurà de fer del sentit dels 
plans de barris a la propera legislatura.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la 
diputada Dolors López. (Veus de fons.) Disculpi..., pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la diputa-
da Meritxell Roigé. Disculpi, diputada.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Consellera, secretari..., tornem a 
debatre en aquest plenari sobre la Llei de barris, llei 
que ja hem dit en diferents ocasions, des del grup par-
lamentari nostre com també des del Govern, que con-
siderem que ha estat una bona llei, una llei que ens 
ha permès resoldre problemes a determinats barris del 
nostre país –dono fe que així ha estat–; una bona eina 
per dinamitzar els barris, per urbanitzar-los, per reha-
bilitar-los, econòmicament i socialment.

Per tant, tots plegats hem convingut que aquella llei 
aprovada el 2004 per unanimitat d’aquesta cambra ha 
estat una bona llei, i també el Pla de barris que se n’ha 
derivat.

Ara bé, no estem tant d’acord en com se va executar i 
com se va planificar aquesta llei. El pla va funcionar 
raonablement fins al 2009, però, a partir d’allí, les co-
ses ja van començar a anar malament, perquè entre les 
subvencions que es van justificar i el que s’havia pres-
supostat hi havia un decalatge molt important. I les 
certificacions que anaven emetent els ajuntaments res 
tenien a veure amb el que al final acabava sent el que 
estava pressupostat. Perquè els primers anys, el primer 
i el segon any, normalment els ajuntaments van fer els 
projectes i va ser a partir del següent quan es van co-
mençar, ja, a justificar totes les obres, i això no estava 
previst en cap moment per l’anterior Govern. I es van 
continuar convocant i convocant successives convoca-
tòries del Pla de barris, de manera que ens vam trobar 
que no es podia fer front als pagaments. 

I posaré exemples: l’any 2009, se van pressupostar 50 
milions d’euros i se’n van justificar 62 per part dels 
ajuntaments; l’any 2010, se’n van pressupostar menys 
de 50 i els ajuntaments van aportar justificacions per 
més de 72 milions d’euros, o ja l’any 2011, que teníem 
un pressupost prorrogat en aquesta cambra, poc més de 
60 milions d’euros pressupostats i els ajuntaments van 
aportar justificacions per més de 95 milions d’euros.

El Govern, evidentment, manté la voluntat de liquidar 
aquests deutes amb els ajuntaments, com no pot ser 
d’una altra manera. I el conseller ja ho va anunciar, 

que té la voluntat, també, de realitzar noves convoca-
tòries, però sempre que estigui abans eixugat el deute 
pendent amb els ajuntaments, perquè cal ser realista, 
com ha dit també abans el portaveu d’Esquerra que 
m’ha precedit.

Es podran, per tant, treure noves convocatòries un cop 
s’hagi aconseguit l’equilibri entre el deute de les sub-
vencions pendents de pagament als ajuntaments i les 
disposicions pressupostàries previstes per a aquesta fi-
nalitat.

També cal dir que, a causa de la situació d’impossibi-
litat pressupostària, es va modificar el decret que re-
gula aquests programes, i, per tant, els ajuntaments 
s’han pogut acollir a una pròrroga que els ha permès 
anar realitzant les actuacions previstes. No es va dir, 
senyor Terrades, que no es pagarien aquests diners, si-
nó el que es va dir és que s’aniria liquidant el deute 
pendent en successius pressupostos.

Però, més enllà de la mala planificació heretada per 
aquest Govern i que no en tenen cap culpa els ajunta-
ments, és evident, el Govern ha actuat per respondre el 
deute i ha pressupostat l’any passat i aquest 50 milions 
d’euros per anar eixugant el deute pendent als ajun-
taments. Perquè els ajuntaments han continuat fent 
justificacions i, per tant, el deute ha continuat incre-
mentant-se, perquè cada vegada hi ha més projectes 
justificats.

Tot i això, el conseller Vila hi feia referència, el Pla de 
barris no és l’única eina de què s’ha dotat el Govern 
per tal de rehabilitar els barris més degradats dels nos-
tres municipis; també hi ha un programa de rehabilita-
ció de barris: programa que ha permès actuar en bar-
ris degradats, programa que ha permès que aquelles 
famílies que tenien un habitatge, però que tenien risc 
de perdre’l s’hi pogués actuar perquè tenien un habi-
tatge en una situació que era constructiva i funcional 
que no acabava de tirar endavant. Però això què ens ha 
passat després? Cal recordar que aquestes remodela-
cions de barris també anaven lligades a convenis amb 
l’Estat, i aquests convenis amb l’Estat es van treure 
dels pressupostos de l’Estat a partir de l’any 2011. Ja 
no vam trobar més partida fins al 2014, que hi ha una 
partida mínima que només ens permet actuar en situa-
cions d’emergència.

I el que ens sorprèn avui és que qui està demanant més 
recursos, que és el Partit Popular, en aquesta cambra 
són aquells que ens van deixar sense recursos al Go-
vern de la Generalitat. I em refereixo a les transferèn-
cies fetes pel que fa a rehabilitació d’habitatge, que es 
van reduir un 94 per cent. I ens han deixat pràctica-
ment sense recursos. Per tant, senyora López, a l’Es-
tat també li demanem més fets i no només paraules. 
Perquè és una vergonya que vostès vinguen aquí a de-
manar més recursos a la Generalitat quan ens estan 
ofegant la Generalitat i també els ajuntaments, o ens 
vulguen vindre aquí a dir que confien en els ajunta-
ments i que aposten pels ajuntaments quan ens estan 
ofegant els ajuntaments. I només cal que parli amb 
tots els alcaldes del nostre país.

Perquè vostès deuen creure que nosaltres com a govern 
no ens agrada poder treure convocatòries noves de Llei 
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de barris o no ens agrada liquidar els deutes contrets 
amb els ajuntaments, però el que és evident és que, 
com que som el primer partit amb responsabilitats mu-
nicipals, som el partit que té més alcaldies en el nostre 
país, és evident que en allò que creiem és en els ajun-
taments, i som els primers a creure amb el món local. 
I, per tant, hi confiem i el que volem és que se liqui-
din ja aquests deutes. Però, evidentment, el que hi ha és 
aquesta mala planificació que ens hem trobat per l’an-
terior Govern i aquest forat deixat també per l’Estat, 
que ens ha permès avui poder no tirar endavant aquests 
projectes de rehabilitació.

Per tant, respecte al contingut de la moció, dir que cap 
problema a defensar la continuïtat dels diferents plans 
de barris com a element de cohesió. Ho comparteixo, 
també, des de la meua vessant de regidora d’Urbanis-
me; però, en tot cas, el que cal és treure aquest forat 
que ens vam trobar en el seu moment i gestionar a par-
tir d’haver liquidat aquests deutes contrets.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la il-
lustre senyora Dolors López.

Dolors López Aguilar

Sí, moltes gràcies, presidenta. Vull començar agraint 
al Grup d’Iniciativa els Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa... –ho he dit al revés quasi–, vull agrair al 
Grup d’Iniciativa, així com també al Grup Parlamen-
tari Socialista, la seua contribució a millorar aquesta 
moció, que crec que és molt positiva per als ajunta-
ments. També vull agrair el suport del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, no?

Però sí que considero que és incongruent... –considero 
que és incongruent, algun diputat ha dit que era «de 
traca i mocador»–, el que és «de traca i mocador» és 
dir que es dóna suport a la Llei de barris, és dir que 
es dóna suport als ajuntaments i després votar en con-
tra. Això és una absoluta incongruència. Però és que, 
a més, resulta que veiem un discurs que és allò que en 
diem de disco rallado: culpen sempre el Govern cen-
tral. El Govern central és el dolent de la pel·lícula, és 
aquell que té la culpa de tot. Però resulta que alguns 
de vostès deuen tindre un desconeixement important 
sobre la realitat dels ajuntaments, i, si no, preguntin 
als seus ajuntaments i preguntin als seus alcaldes qui 
deu diners als ajuntaments: el Govern central paga els 
compromisos amb els ajuntaments; la Generalitat deu 
diners als ajuntaments. (Remor de veus.) I vostès..., si 
em deixen parlar, presidenta. No es fiquin nerviosos 
–no es fiquin nerviosos. (Veus de fons.)

I alguns justifiquen el seu vot en contra per a una llei 
que els agrada molt, per a uns barris que defensen 
molt, se’ls omple la boca defensant els barris i els mu-
nicipis encara que després no actuïn en conseqüència, 
alguns, dic, s’escuden en aquesta manca de diners, eh?, 
en aquesta manca de diners segurament conseqüència 
d’algunes polítiques determinades, senyor Sanglas. 
Però és que resulta –resulta– que vostès tenen un pres-
supost –vostès tenen un pressupost–, i dintre d’aquest 

pressupost van decidir destinar 6 milions d’euros per 
a un tricentenari –va haver-hi diners per a això, cap 
problema–, dintre d’aquest pressupost van decidir un 
dia ficar unes urnes al carrer, un dia 9 de novembre de 
l’any 2014, i es van gastar 10 milions d’euros –i per ai-
xò també va haver-hi pressupost. Per als diners de les 
farmàcies no hi ha pressupost; per pagar les escoles 
bressol, és a dir, per tindre una mínima partida per a 
escoles bressol –també és món local, també és ajunta-
ment–, per això tampoc no hi ha pressupost. Llavors, 
no parlin de diners, parlin de prioritats, parlin de vo-
luntat política, i la voluntat política d’aquest Govern 
amb la d’Esquerra Republicana, que és el seu soci, és 
la de no apostar pels ajuntaments encara que contínu-
ament s’omplin la boca dient absolutament el contrari.

I acabaré també amb una frase d’aquestes: vostès ve-
uen la paja en... (La presidenta retira l’ús del micròfon 
a l’oradora i aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació. 

(Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.)

Senyor Sanglas...

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, presidenta. Per demanar votació separada del punt 
1, i, en tot cas, per al·lusions de la senyora López.

La presidenta

Trenta segons.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Escolti, nosaltres aquest país ens l’estimem, nosaltres 
coneixem la realitat d’aquest país i no ens calen fer 
llistes fantasmes per presentar candidatures munici-
pals.

(Remor de veus. Dolors López Aguilar demana per 
par lar.)

La presidenta

Senyora López...

Dolors López Aguilar

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Per al·lusions, suposo.

Dolors López Aguilar

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.
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Dolors López Aguilar

Senyor Sanglas... –senyor Sanglas–, això que vostè de-
nomina «llistes fantasmes» són persones amb nom, cog-
noms, molt dignes i que representen un partit que és el 
que governa en aquests moments al seu país que vostè 
tan odia.

(Remor de veus i algun aplaudiment.)

La presidenta

Senyor Turull, demana la paraula? No? (Pausa.)

Passem a la votació d’aquesta moció.

Votarem, en primer lloc, el punt 1; no hi ha cap altra 
votació separada.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 118 vots a favor i 2 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 54 vots a favor, 64 en contra i 2 
abstencions.

Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la ciutat de Barcelona (tram. 302-00281/10)

I passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la ciutat de Barcelona, formulada pel Grup Socialista. 

Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i diputades, 
presenta el Grup Parlamentari Socialista aquesta mo-
ció subsegüent a la interpel·lació que va fer tot just la 
setmana passada, en el darrer Ple, sobre la ciutat de 
Barcelona. Crec que a ningú pot sorprendre el text que 
es proposa, ja que d’alguna manera ve a reflectir amb 
propostes, en forma de propostes, aquelles preocupa-
cions que vam exposar en les nostres dues intervenci-
ons en aquella interpel·lació. 

Ja sé que és freqüent fer-ho i que a vegades pot in-
dicar alguna feblesa argumental, però en aquest cas 
creguin-me que no ho fem en aquest sentit. Nosaltres 
volem especificar que aquesta no ha volgut ser una 
moció d’aquelles que se’n diu de calaix de sastre, de 
perdigonada, o una moció llençol, perquè sobre la ciu-
tat de Barcelona podrien dir-se moltes altres coses, 
podrien reivindicar-se moltes altres qüestions que no 
s’han posat sobre la taula.

Nosaltres, en la nostra interpel·lació, el que vam 
plantejar és que ens preocupaven principalment dues 
conseqüències de la crisi econòmica, conseqüències 
i en part causa de la crisi econòmica, a la ciutat de 
Barcelona: en primer lloc, l’atur, que és la que, di-
guem-ne, és causa i conseqüència a la vegada, i l’al-
tra, el creixement de les desigualtats. I absolutament 
totes les qüestions que posem ara sobre la taula tenen 

a veure amb aquell tipus d’accions que entenem que 
seria necessari emprendre, o en alguns casos reem-
prendre, a la ciutat de Barcelona, per tal de garantir 
que es combat amb tota l’energia contra l’atur i les 
desigualtats.

És per això que en alguns casos reivindiquem equi-
paments, però en tot cas equipaments que tenen a 
veure amb polítiques o bé d’atenció a la gent gran, o 
bé amb qüestions de salut, o bé amb qüestions edu-
catives. I crec que en aquests dos darrers casos està 
més que acreditat, més que estudiat, inclús en l’àm-
bit acadèmic, de forma, diguem-ne, ideològicament 
neutra, els efectes que té sobre les desigualtats una 
determinada política educativa o sanitària, o una al-
tra.

També s’hi contenen qüestions que tenen a veure 
amb el combat contra l’atur, no només amb una re-
ivindicació de la reindustrialització de la ciutat de 
Barcelona, que entenem que és una qüestió que cal-
dria abordar, perquè és veritat que la trama urbana 
de Barcelona és molt densa i que determinades in-
dústries, doncs, que havien pogut tenir un sentit en 
els segles XIX i XX ara possiblement no hi tindrien 
cabuda i no serien compatibles amb altres usos de la 
ciutat, però, en canvi, la ciutat de Barcelona i altres 
ciutats que volen ser punteres en aquest segle XXI es-
tan fent un esforç per mantenir activitat productiva, 
activitat industrial, dins de la ciutat, amb activitats 
industrials que poden ser perfectament compatibles, 
eh?: indústria lleugera i no contaminant, l’aposta pel 
valor afegit d’indústries que fan, diguem-ne, un ús de 
la recerca al desenvolupament i la innovació, doncs, 
important, etcètera.

També, per l’aposta per les infraestructures de trans-
port, per exemple, que una bona xarxa de transport, 
un servei públic de transport a uns preus assequibles 
té, evidentment, un efecte sobre la reducció de les 
des igualtats, perquè hi ha restriccions a les oportuni-
tats per aquesta raó, però a més a més té un efecte cla-
ríssim sobre la qüestió de l’ocupació, perquè són in-
fraestructures que en desenvolupar-se són intensives 
en creació de llocs de treball, almenys durant el temps 
que estigui en marxa la construcció d’aquestes infra-
estructures.

Se’m fa difícil fer un repàs exhaustiu per tots els punts 
que hem plantejat. Tampoc és que sigui, com he dit, 
un llençol, però són vora una vintena. La qüestió és 
que nosaltres creiem que una altra de les qüestions 
transcendents és que l’Ajuntament de Barcelona es 
pugui veure rescabalat del deute que la Generalitat de 
Catalunya hi manté, no només del deute estrictament, 
sinó també per totes aquelles inversions, accions, po-
lítiques, que l’Ajuntament de Barcelona ha de venir a 
suplir, amb la solvència financera que va heretar en 
aquest cas l’alcalde Xavier Trias dels governs de pro-
grés que des de l’any 79 van presidir la corporació, i 
també rescabalar-se dels incompliments que en diver-
ses matèries s’han anat produint amb l’Ajuntament de 
Barcelona. I això és urgent, és necessari i, més que 
res, és de justícia.

Gràcies.
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La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la 
paraula la diputada Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Bé, bon dia a totes i a tots. Estem 
davant d’una moció sobre la ciutat de Barcelona, molt 
extensa, no sé si seria un llençol, com comentava el 
diputat Ferran Pedret, però sí, en tot cas, que es trac-
ta d’una moció molt extensa, de temes variats, i que 
d’alguna manera es tracta d’una recopilació de totes 
aquelles propostes que el Partit Socialista ha anat fent 
durant aquests ja més de dos anys i mig de legislatura, 
condensades en un sol document. 

Les nostres esmenes han tingut com a objectiu donar 
viabilitat econòmica a les prioritats plantejades per la 
ciutat de Barcelona; prioritats que en molts casos tam-
bé compartim. I, per tant, doncs, com deia, el nostre 
objectiu ha estat aquest, fer propostes.

Creiem que fer propostes d’inversió sense una tempo-
ralització amb l’escenari econòmic actual és fer volar 
coloms i, per tant, és no tocar de peus a terra. A més, 
en moltes ocasions aquesta viabilitat econòmica, la 
de recuperar escenaris del 2011 o del 2012, per exem-
ple, que en algunes de les propostes es menciona, cre-
iem que està estretament vinculat al fet de reclamar 
al Govern de l’Estat que també recuperi aquests ni-
vells de transferència que hi havia en aquells anys. 
Per tant, les nostres esmenes han anat en alguns casos 
en aquesta línia.

Sobre el contingut de la moció, explicar que donarem 
ple suport a l’aposta per reindustrialitzar la ciutat, i 
que, per tant, estem d’acord que cal identificar noves 
oportunitats que contribueixin a la reactivació indus-
trial, i en aquest sentit creiem que és necessari i, per 
tant, votarem a favor d’elaborar aquest pla de reindus-
trialització per a la ciutat de Barcelona. 

Estem d’acord amb què cal prioritzar l’obertura de les 
residències d’Alchemicka i del mercat del Guinardó, 
així també com les places disponibles de Molí - Via 
Favència. Aquí nosaltres anàvem una mica més enllà, 
perquè el que dèiem, el que proposàvem era que es po-
sessin en funcionament durant aquest any aquelles re-
sidències per a persones amb discapacitat intel·lectual 
com la residència Mas Sauró, Pere Mitjans, Can Muns 
i la Via Guasp, que són residències que ja estan cons-
truïdes i que, per tant, només calia posar-les en funci-
onament. Per tant, doncs, és una de les propostes en 
què intentàvem anar una miqueta més enllà, i ens hau-
ria agradat que el Partit Socialista ens hagués acceptat 
aquesta esmena.

També creiem, entorn del debat sobre les residències 
a la ciutat, que és imprescindible un nou model d’a-
tenció residencial per a la gent gran, un model, doncs, 
vinculat a potenciar l’autogestió d’aquestes persones 
grans. I en aquest sentit sí que ens satisfà que el Par-
tit Socialista hagi inclòs aquesta proposta de reflexió 
entorn d’una qüestió que creiem que és importantís-
sima. 

Som conscients que la ciutat de Barcelona té un dèficit 
de places públiques per a persones grans, però també 
és cert que ara mateix no tenim els diners per fer obra, 
i, per tant, creiem que el que és prioritari és posar en 
funcionament tot allò que està construït, tot allò que 
està fet, i posar els diners que tenim en el servei, en les 
persones, i no tant en el totxo, com és la proposta que 
ens presenten.

Per tant, entenem que aquestes 584 places públiques 
residencials que la ciutat necessita haurien d’aconse-
guir-se mitjançant el teixit de petites llars residències 
que ja existeixen en la nostra ciutat, i moltes d’elles, 
doncs, concentrades en el districte de l’Eixample i 
d’Horta-Guinardó.

Creiem que és important aprofitar la inversió pendent 
en rehabilitació en aquestes llars de persones grans 
per comprar aquestes places públiques en aquestes re-
sidències, i, per tant, doncs, ajudar alhora a promoure 
aquest grau d’autonomia que proposàvem fa un mo-
ment. Per tant, el que volem assenyalar és que creiem 
que és important anar cap a aquest nou model, i, en un 
moment on la situació econòmica, doncs, no ho per-
met, apostar en el que realment és important, que és 
en el servei, i no tant en la totxana.

Dit això, com que veig que ara ja em queda poc temps, 
destacar, sobre la modificació de l’impost d’estades tu-
rístiques, que vam fer el debat fa uns dies, que nos-
altres estem d’acord que cal fer un debat per parlar, 
per encaminar-nos cap a aquesta modificació, per tal 
d’augmentar i incrementar la recaptació que rep la ciu-
tat; sí que vam explicar fa uns dies que nosaltres apos-
tàvem no pel 100 per cent sinó pel 50, per tal de poder 
fer la redistribució en tot el país.

D’altra banda, dir que sí que estem d’acord i hem de-
fensat fermament que cal una iniciativa legislativa per 
protegir el comerç emblemàtic, i que, per tant, com no 
podia ser d’una altra manera, també votarem a favor 
d’aturar els projectes d’ampliació de les grans superfí-
cies comercials a la ciutat de Barcelona.

Sobre el tema del retorn del deute, la nostra proposta, 
que de fet va ser aprovada a l’Ajuntament de Barcelo-
na, anava encaminada al fet que la Generalitat pogués 
retornar de manera parcial o total el seu deute acumu-
lat amb l’ajuntament a través de la cessió d’actius que 
té la Generalitat, actius que mai es posaran a la venda 
i que ens semblava...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Agnès Russiñol i Amat

...que era una bona manera de fer el retorn d’aquests 
diners.

I dit això, doncs, ho deixem aquí.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
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Unida i Alternativa, té la paraula la diputada Dolors 
Camats.

Dolors Camats i Luis

(Pausa.) Mira, no sé de qui és, però jo tampoc me’l 
quedaré... (Veus de fons.) Eh que sí? (Veus de fons.) 
Prediquem amb l’exemple. 

Molt bé, per posicionar-nos sobre la moció del Grup 
Socialista. 

Certament, aquesta és la quarta de les mocions socia-
listes en què ens fan un llistat de demandes d’un terri-
tori, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, i especi-
alment en aquest cas, que a més a més és a les portes 
d’una campanya municipal, serveix com poques per il-
lustrar models de ciutat, i em sembla que, al voltant 
de les diferents propostes que es fan, no?, en equipa-
ments, i no només en equipaments i en inversions, ser-
veix per definir quin model de ciutat podem tenir uns 
grups o uns altres, uns diputats o uns altres. 

Serveix per explicar si l’Ajuntament de Barcelona ha 
de servir per tapar les vergonyes i els forats de la Ge-
neralitat i actuar-ne com a entitat financera i com a 
banc de la Generalitat, o si ha de servir per prioritzar 
el seu superàvit, perquè l’Ajuntament de Barcelona té 
diners, dels pocs, però que té diners, i, per tant, possi-
bilitat d’invertir-los en els seus propis ciutadans i ciu-
tadanes, i especialment en aquells que en tenen més 
necessitat. 

El nostre grup votarà a favor, per tant, de tots aquells 
punts que reclamen transparència, el pagament del 
deute i l’exigència a la Generalitat i també a l’Estat 
que compleixin amb la ciutat de Barcelona.

L’altre, ho deia també el senyor Pedret, és un ajunta-
ment que davant de la creixent desigualtat de la ciu-
tat de Barcelona, nosaltres hem recordat..., el David 
Companyon em recordava que tenim un mapa elabo-
rat de quina és la fotografia de la realitat de Barcelona 
(l’oradora mostra un plànol) –després ho poden veu-
re, perquè aquí no es veu–, per mapa..., per parades de 
metro es pot veure quina és la renda disponible. I el 
més lògic faria pensar que l’Ajuntament de Barcelo-
na, davant de parades on la renda de barris és de tren-
ta-set euros disponibles, enfront de barris on la ren-
da disponible per capita és de 240, la major inversió 
s’hauria de fer en aquells barris on cal més inversió, 
on hi ha menys renda.

L’Ajuntament de Barcelona els darrers anys ha fet el 
contrari: ens ha reformat el passeig de Gràcia o la plaça 
de Francesc Macià, però s’ha oblidat que a Torre Ba-
ró o Ciutat Meridiana, que baten rècords en desnona-
ments, no hi ha ni oficines d’atenció ciutadana ni ofi-
cines de serveis socials. És gairebé el món a l’inrevés.

Per això també votarem a favor de totes aquelles mo-
cions, tots aquells punts en què cal, no?, fer inversió en 
serveis socials que prioritzen les persones, com s’ha-
via fet històricament a la ciutat de Barcelona i s’ha 
deixat de fer en els darrers anys.

Hem fet una esmena, un parell d’esmenes amb relació 
als punts de salut, perquè el consorci que s’ha de cre-

ar o l’ens que s’hagi de crear per a la gestió de l’Hos-
pital Clínic sigui un consorci públic, un consorci pú-
blic ben gestionat i transparent, perquè no ens passi 
el que passa en altres consorcis, malauradament, en 
la gestió de salut, i apostant també per la inversió en 
equipaments educatius, especialment per l’institut es-
cola; una figura que permet la LEC però que no s’ha 
creat en absolut, perquè la consellera continua dient 
que no hi ha manera de crear instituts escola a Cata-
lunya, malgrat que n’existeixin; equipaments que són 
més barats de construir, més barats de sostenir, i que 
garanteixen que l’escola pública ofereix oferta educa-
tiva de tres a setze anys però que la Generalitat es ne-
ga a impulsar a tot Catalunya, i també a la ciutat de 
Barcelona.

Ens permet també decidir sobre el model de ciutat de 
Barcelona, sobre ciutat mediterrània o ciutat tipus Mi-
ami, que sembla que és la que prioritza l’alcalde Tri-
as. Ciutat mediterrània; per això hem fet una esmena 
des del nostre grup, perquè Barcelona torni a liderar 
el que significa ser una ciutat mediterrània, en un mo-
ment de necessitat extrema de diàleg entre una riba i 
l’altra, en un moment en què la Mediterrània, malau-
radament, és, no?, cementiri d’il·lusions i de tantíssi-
ma gent, i, per tant, que Barcelona lideri, com va fer 
en altres moments de conflicte a Europa, ser una ciu-
tat de solidaritat i de pau. Però ho hem fet també..., o 
donarem suport també a altres punts de la moció que 
vénen a reforçar la idea d’una ciutat mixta, en què hi 
ha indústria, en què hi ha tallers, en què hi ha comerç, 
en què hi ha proximitat, en què hi ha «vivenda», en 
què hi ha barris vius, i no també aquest model de ciu-
tat nord-americana, que sembla que l’alcalde Trias vol 
potenciar, del monocultiu del turisme al centre de la 
ciutat, d’oficines a fora i d’expulsar tot el que sigui ac-
tivitat econòmica de la ciutat. (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Per això també hem presentat una esmena –vaig aca-
bant– sobre aturar noves superfícies, grans superfícies 
comercials, o aturar l’ampliació que es preveu d’algu-
na d’elles, precisament per reforçar aquesta idea del 
comerç de proximitat, i també donant suport al punt 
dels comerços emblemàtics.

Donarem suport a tots els punts. I, finalment, volem 
posar l’atenció en una de les nostres esmenes, la dar-
rera de les esmenes, que el que fa és reclamar un pro-
jecte per a la ciutat de Barcelona que és lògic des de 
tots els punts de vista, i especialment des del de la mo-
bilitat, que és la interconnexió dels tramvies de la ciu-
tat de Barcelona. El mapa em serveix igual (l’oradora 
torna a mostrar el plànol): tenim un tramvia fins aquí, 
tenim un tramvia fins aquí, i aquest espai queda buit 
de tramvia. El lògic, en tot els sentits, des de tots els 
punts de vista, és que la connexió existeixi, i, per tant, 
ja fem tard.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió té la paraula la diputada Maria 
Assumpció Laïlla.
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M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. Per posicionar-me respecte a 
aquesta Moció subsegüent a la interpel·lació que es va 
fer sobre la ciutat de Barcelona. Dir-los, així d’entra-
da, que va ser una interpel·lació que ens va sorpren-
dre, ja que fins al moment el Partit Socialista ens te-
nia acostumats a fer interpel·lacions territorials d’un 
àmbit molt més extens que no només la ciutat de Bar-
celona, i sembla que abans de la campanya no tin-
dran temps de fer una interpel·lació que afecti a tot 
el que seria àrea metropolitana de Barcelona i que no 
està recollit en aquesta moció, com era d’esperar si 
haguessin fet allò que havien fet en els últims plens, 
de fer una interpel·lació amb moció subsegüent sobre 
Girona, sobre Lleida i sobre Tarragona. Per tant, en 
aquest cas, doncs, deixen el que seria l’àrea metropo-
litana i els seus municipis, i per tant no sé si és perquè 
ja creuen que ho han guanyat o creuen que ja ho tenen 
perdut.

En qualsevol cas, entrant directament en els punts d’a-
questa moció, nosaltres, senyor Pedret, sí que creiem 
que és una moció de perdigonada. Considerem que és 
una moció interessada, una moció electoralista, una 
moció que fa demandes pel broc gros i amb què, a més 
a més, sembla que vostès no hagin governat mai, ni a 
la ciutat de Barcelona ni a la Generalitat de Catalunya, 
i que no coneguin tampoc ni quines són les competèn-
cies de cadascuna de les administracions, com tampoc 
quins són els pressupostos que hi havia en molts casos 
el 2011 –als quals en diferents punts de les seva mo-
ció..., vostè fa referència a recuperar, doncs, la situació 
econòmica del 2011– i quina és la situació actual, a 
2015.

Per exemple, demanen recuperar el nivell de despe-
sa en polítiques d’ocupació aquest 2015 i 2016; re-
cordar-los només que el 2015 ja hi ha un pressupost 
aprovat sobre això. Volen recuperar també tota l’aten-
ció dels centres d’atenció primària, que s’ha modificat 
en aquests últims anys, i, a més a més, posar en fun-
cionament nous equipaments de salut en aquest 2015. 
Garantir un finançament necessari per finalitzar obres 
tant a l’Hospital del Mar com l’ampliació, també, de 
l’Hospital Clínic. Construcció de noves residències, 
el Parc Sanitari Pere Virgili, Can Ferrero, les Caser-
nes de Sant Andreu..., també sense tenir en compte les 
disponibilitats pressupostàries. També demanen fer 
una inversió per actualitzar i executar un pla d’equipa-
ments educatius a Barcelona. Que el Govern assumei-
xi una aportació econòmica que fa l’Ajuntament de 
Barcelona al Circuit de Catalunya, que jo celebro que 
hagin acceptat l’esmena de supressió d’aquest punt 
que els havia fet Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. També demanen augmen-
tar l’assignació al Consorci de l’Habitatge. El mateix 
per a la Llei de barris, que a més a més se n’ha parlat 
en l’anterior moció. A banda de liquidar el deute entre 
les administracions, que vostès diuen que és de 170 
milions d’euros, quan saben també que els deutes, en 
aquest cas..., hi han dues coses: una, no és mai una fo-
to fixa, i, a banda, hi ha un conveni ja fet entre les dues 
administracions per tal de..., es va establir un conveni 
amb un calendari de pagament d’aquells deutes a exer-

cicis tancats; per tant, en aquest cas i en aquests mo-
ments, del 2013 i anteriors.

Per tant, considero que fan una carta als Reis extem-
porània, com és obvi; avui no és 6 de gener, però sí 
que és 7 de maig, dia que comencen les eleccions, la 
campanya electoral. Perquè, clar, tot això que dema-
nen s’hauria d’haver debatut en el debat de pressupos-
tos que ja es va fer, en què vostès van presentar una 
sèrie d’esmenes, les quals es van refusar.

A banda, també, aprofiten aquesta premissa que cual-
quier tiempo pasado fue mejor, i, per exemple, en dos 
casos, en tema d’equipaments culturals del Macba, el 
Consorci de l’Auditori i Orquestra, la Fundació Tea-
tre Lliure, el Mercat de les Flors, el Teatre del Liceu, 
el Palau de la Música..., si recuperessin les aportaci-
ons, el nivell d’aportacions del 2012, perdrien diners. 
I només en dos casos concrets, del MNAC, perdria 
385.000, i en el cas del Liceu, al voltant de 762.000 
euros. O també la recuperació dels nivells d’aportació 
del transport públic el 2011, que el 2011 era de 277 
milions d’euros i aquest 2015 el Govern s’ha compro-
mès a pagar-ne 289. Per tant, també en aquest cas ani-
ríem enrere.

I també fan un punt de la seva moció, via una esmena 
que hi han incorporat, que és que en aquest Parlament 
decidim quin ha de ser el projecte d’unificació dels 
tramvies, que crec que tampoc correspon a aquesta 
cambra decidir tot això.

Per tant, en aquest cas, les nostres esmenes, òbvia-
ment, anaven dirigides a establir, doncs, tota una sèrie 
d’equipaments i noves propostes, sempre que estigues-
sin emmarcats dins les disponibilitats pressupostàries 
d’aquest exercici i d’aquest Govern. I també donaríem 
suport a aquells punts que el que fan és millorar la vi-
da de la ciutadania en aquests propers temps i, a ban-
da, que Barcelona segueixi sent la ciutat capdavantera 
que és, la ciutat capital del nostre país.

Per tant, en aquest sentit seria aquesta, la posició del 
nostre grup parlamentari respecte a la moció que vos-
tès han presentat avui.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats..., senyora Laïlla, no s’enfadi perquè al Parlament 
de Catalunya es parli de la ciutat de Barcelona. Sembla 
com si, sempre que parlem de la ciutat de Barcelona 
aquí al Parlament, on totes les decisions que es prenen 
afecten els ciutadans de Barcelona, doncs, vostès ho 
trobessin com si fos una ofensa.

Dit això, respecte a la moció que ens presenta avui el 
Partit Socialista, hi ha una cosa a què m’agradaria re-
ferir-me, no? I és que fa pocs dies es va presentar un 
informe per part del BBVA que deia que Catalunya 
estava a la cua en inversió en educació i en sanitat. 
I, clar, aquesta manca d’inversions en educació i en sa-
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nitat és una mica el que reflecteix aquesta moció que 
vostè avui ens posa a votació, no?, ens posa a debat, 
perquè el que es veu molt clar és que les prioritats del 
Govern, doncs, han estat unes altres durant tot el que 
portem de legislatura. I això ha significat que a molts 
indrets de Catalunya, especialment a la ciutat de Bar-
celona, hi hagi una manca d’equipaments i una manca 
de recursos i d’inversions en sectors que són absolu-
tament imprescindibles. I això el que ha comportat és 
que durant pràcticament tres anys i mig, doncs, la ciu-
tat de Barcelona no hagi fet les inversions necessàries 
per tal d’atendre tots aquests serveis públics de prime-
ra necessitat, com són l’atenció a la gent gran, l’aten-
ció als discapacitats, l’atenció social, l’atenció educa-
tiva, l’atenció als més petits que passen per situacions 
de dificultats, manca d’equipaments sanitaris, manca 
d’equipaments educatius i manca d’inversions en equi-
paments culturals.

Clar, doncs, davant d’aquesta falta de prioritat per part 
del Govern de Catalunya, això es tradueix després en 
la realitat de la ciutat, on ens trobem que l’ajuntament 
ha de fer de banc dolent, no?, de banca privada del que 
és la Generalitat. I per això Ciutadans ha presentat 
una esmena dient o reclamant que l’ajuntament recla-
mi com a principal prioritat els deutes que té la Gene-
ralitat. Perquè d’aquesta manera potser podríem res-
pondre a algunes de les propostes que vostè ens fa en 
la seva moció, no?

I respecte a altres aspectes de la seva moció, que jo 
sí que crec que abasta molts temes, que no sé si són 
tots de competència del Parlament de Catalunya, dir-
li que nosaltres votarem favorablement a la construc-
ció de tots aquells equipaments, molt especialment 
sanitaris, que han deixat de tenir els horaris i l’aten-
ció necessària a molts barris de la ciutat on les difi-
cultats s’han agreujat en aquests últims anys. També 
votarem favorablement a la sol·licitud de la construc-
ció d’equipaments educatius que manquen a la ciutat; 
molt especialment, també, als recursos que manquen 
per a l’atenció en guarderies, però molt, també, es-
pecialment per una reforma de la gestió dels serveis 
socials de la ciutat, que jo crec que ha estat, en els 
últims anys, el que ha generat les més grans dificul-
tats d’atenció a persones que necessitaven una segona 
oportunitat o que passen per dificultats.

Respecte al tema de la reindustrialització, escolti’m, 
és el principal debat que tenim avui a la ciutat de Bar-
celona, perquè sí que és cert que una de les principals 
activitats econòmiques és la del turisme, que necessi-
ta millorar la gestió, perquè en aquest cas el que està 
passant és un autèntic desastre i, a més a més, ha ge-
nerat un conflicte d’interessos entre veïns i visitants, 
que s’ha d’organitzar. I, en segon lloc, perquè també 
és el sector serveis un dels sectors prioritaris de la ciu-
tat. I, per tant, hem de diversificar el model produc-
tiu, hem d’intentar que la ciutat de Barcelona recuperi 
teixit industrial i no ho aposti tot a una única activi-
tat productiva, a una única activitat econòmica, que en 
el cas que ens falli, doncs, podem tenir seriosos pro-
blemes per aconseguir tirar endavant, o perdre molts 
llocs de treball i molta productivitat i molta recupera-
ció econòmica, no?

Per tant, jo crec que el que manca aquí també és un pro-
jecte clar de quina és la ciutat que volem. I en aquests 
últims mesos el que hem vist és que s’ha fiat tot a la 
improvisació, a l’electoralisme, on s’han fet propostes, 
s’han fet reformes que en aquests moments el que està 
passant és que estan donant més problemes que bene-
ficis i que, per tant, haurem d’intentar millorar-les en 
el futur.

Dir-los que nosaltres votarem favorablement aquesta 
moció, però sobretot en el sentit que les nostres esme-
nes el que volen és millorar les inversions, però sobre-
tot reclamar allò que els pertoca als ciutadans de Bar-
celona quant al deute que manté amb la Generalitat. 
I sobretot, també, el que hem demanat amb les nostres 
esmenes és que es garanteixi la transparència; és a dir, 
que aquesta comissió que vetlla pel compliment del 
pagament del deute entre la Generalitat i l’ajuntament 
faci públics els seus informes i que, també, a aquests 
informes hi puguin tenir accés els ciutadans, perquè 
sàpiguen exactament què és el que s’inverteix des de 
la Generalitat en l’Ajuntament de Barcelona, a través 
d’aquest portal de transparència. Jo crec que la trans-
parència garantiria que moltes d’aquestes inversions 
que són tan necessàries es fessin, quan fos una reali-
tat que els ciutadans poguessin comprovar quina és la 
manca d’interès que té la Generalitat en inversions en 
el territori de Barcelona.

Gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la il·lus-
tre senyora Eva García.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Il·lustres diputats i diputa-
des, bé, tots sabem, tots tenim bastant clar que aques-
ta nit, aquesta mitjanit, comença la campanya electo-
ral. Però si algú no se’n recordava, senyor Pedret –que 
ara no l’acabo de trobar, senyor Pedret...–, doncs, si 
algú no se’n recordava, veient aquesta moció no que-
den grans dubtes. Perquè, més que una moció del Par-
tit Socialista, sembla el programa electoral del senyor 
Collboni –eh, senyor Pedret? Vostè deia: «És un ca-
laix de sastre...», és que vostès aquí ho barregen ab-
solutament tot, volen parlar de tot per no parlar de re 
i per no haver d’assumir precisament, també, els seus 
incompliments, els incompliments del Partit Socialis-
ta tant a l’Ajuntament de Barcelona com, també, a la 
Generalitat de Catalunya. I, per tant, no aborden cap 
tema amb rigor i amb sentit comú, com s’hauria de fer.

Miri, moltes de les coses que plantegen vostès en 
aquesta moció, que nosaltres hi estem absolutament 
d’a cord –i, per tant, ja li avanço que donarem su-
port pràcticament a la totalitat del text inicial de la 
seva moció–, doncs, resulta que moltes de les coses 
que vostès demanen són precisament incompliments, 
també, de Convergència i Unió, i, sobretot, incompli-
ments de Convergència i Unió amb l’acord signat 
amb el Partit Popular –i m’estic referint a construcció 
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d’equipaments sanitaris, m’estic referint a construc-
ció d’equipaments educatius, també–, però, fins i tot, 
també incompliments del mateix programa electoral 
del Convergència i Unió de la ciutat de Barcelona, i 
també retards i impagaments de temes socials. 

Vostè feia referència, senyor Pedret, al rescabalament 
de l’Ajuntament de Barcelona. Nosaltres no hi podem 
estar més d’acord, creiem que és del tot imprescindi-
ble i, per tant, hi donarem suport. El que no pot ser és 
que l’Estat pagui puntualment, pagui puntualment a 
tots els ajuntaments, i també a l’Ajuntament de Barce-
lona, mentre, en canvi, la Generalitat tots sabem que 
és morosa, que deu molts diners a tots els ajuntaments 
i també a l’Ajuntament de Barcelona.

Però sí que m’agradaria fer-li, senyor Pedret, al-
guns comentaris, ni que sigui alguns recordatoris. 
Per exemple, en el punt 4 vostè fa referència a les 
obres de l’Hospital del Mar. Jo li vull recordar que 
les obres d’a quest hospital s’han desbloquejat preci-
sament amb un acord del Grup Municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Barcelona amb el Govern 
del senyor Trias, fa pocs mesos, durant l’any 2014, 
pel qual l’ajuntament destina 30 milions d’euros per 
a aquestes obres en nom de la Generalitat. I precisa-
ment va ser, li ho vull recordar, la consellera socialis-
ta del Govern tripartit qui va paralitzar les obres de 
l’Hospital del Mar precisament en favor de les obres 
de l’Hospital de Reus.

En referència als punts 5 i 6 de la seva moció, senyor 
Pedret, el Conveni d’equipaments socials, signat el 
juliol del 2005, tenia una vigència de dos anys, i una 
data d’execució límit del setembre del 2009. Per tant, 
el tripartit, el Govern tripartit de Catalunya només va 
construir la residència i centre de dia de Bon Pastor 
per a la gent gran i la residència per a persones amb 
discapacitat Montserrat Betriu. Per tant, també in-
compliment del Govern tripartit, senyor Pedret. I el 
Pla d’equipaments educatius del 2008 –2008–, Go-
vern tripartit, senyor Pedret.

En el punt 12 vostè parla del destí dels recursos de 
l’impost turístic, i això nosaltres entenem que li cor-
respon únicament i exclusivament a l’Ajuntament de 
Barcelona, i, per tant, són ells qui han de decidir quin 
ha de ser, precisament, el destí d’aquests recursos. Per 
tant, no és, doncs, competència de la Generalitat sinó 
de l’ajuntament, i, per tant, vostè hauria de convenir 
amb nosaltres que s’ha de respectar el principi d’auto-
nomia local.

Quant al punt que fa referència a la línia 9 del metro, 
li vull recordar que les obres de la línia 9 ja costen set 
vegades més del que inicialment estava previst; han 
passat de 2.500 milions d’euros a prop de 16.000 mi-
lions d’euros. Va ser també el Govern tripartit, el Go-
vern format pel seu partit, també, qui va privatitzar les 
instal·lacions l’any 2008, fet que va generar un cost de 
300 milions d’euros de cànon a les constructores per 
les estacions construïdes que no donen servei.

I podria seguir, senyor Pedret, recordant-li molts dels 
incompliments del seu Govern, del Govern tripartit, 
com, per exemple, també, que va paralitzar les obres 
de rehabilitació de les «vivendes» del barri de Canye-

lles, a Nou Barris, des del moment de la seva signatura 
l’any 2007.

Per tant, senyor Pedret, no estaria de més..., està molt 
bé portar avui la carta dels Reis, perquè aquesta nit 
arriben els Reis, i, per tant, està molt bé que vostès 
portin aquí la llista de la compra, el calaix de sastre, la 
carta dels Reis, m’és igual, però, home, jo crec que no 
estaria de més –no estaria de més– una mica d’auto-
crítica, un pèl, segurament, de reconeixement dels in-
compliments del Govern del qual el seu partit formava 
part.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. Per posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres davant d’aquesta moció. Nosaltres entenem 
que la moció fa una exposició de motius impecable, de 
recopilació de dades del que ha passat els últims anys, 
però entenem que oblida una part igualment impor-
tant de cara a fer anàlisis objectives de la realitat, que 
és que el 2011 la situació a Barcelona..., o, en tot cas, 
la pobresa a Barcelona es situava al 18 per cent –ai-
xò venia també d’un govern progressista, com s’ha dit 
abans, d’un govern d’esquerres, del PSC, d’Iniciativa 
i amb el suport d’Esquerra en algun cas–, i que, per 
tant, és cert que a Barcelona massa gent viu al carrer, 
a Barcelona massa gent és pobra, a Barcelona massa 
gent no pot acabar de passar el mes, a Barcelona mas-
sa gent passa gana i massa gent viu mal, i massa pocs 
viuen molt bé. I, per tant, explica també, els últims 
anys, com s’ha accelerat finalment aquesta desigualtat 
entre barris o que els barris que més tenen cada vega-
da tinguin més i visquin millor.

Però, clar, per nosaltres la moció no explica o, en 
tot cas, no fa èmfasi suficient en el que entenem que 
han estat els dos problemes fonamentals, que és que 
aquesta ciutat s’ha governat d’esquenes a la gent, és a 
dir, finalment ha estat governada pels interessos eco-
nòmics, i es pot veure perquè és una ciutat, al nostre 
parer, una institució antidemocràtica i antitransparent, 
és a dir, totalment opaca que ha generat un monstre 
administratiu, que ha generat un monstre on bona 
part dels serveis o han estat externalitzats o estan ca-
da vegada més allunyats del control democràtic dels 
ciutadans. I aquí nosaltres ens plantem: ni consorcis 
públics, ni cap generació de cap ens instrumental; fi-
nalment el que cal és replantejar l’Ajuntament de Bar-
celona en clau de control, en clau democràtic, en clau 
transparent, i no anar generant noves personificacions 
que estan convertint, al nostre parer, l’Ajuntament de 
Barcelona en una cosa totalment ingovernable. 

Però és que, a més, entenem que la governen interes-
sos privats. I fa massa anys que això dura, per des-
gràcia. I no volem ficar el dit a la nafra, però grans 
projectes megalòmans no han estat responsabilitat de 
Trias, han estat responsabilitat del tripartit: Jocs Olím-
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pics, 22@, Fòrum de les Cultures. Finalment, l’aposta 
per la bombolla immobiliària, l’aposta per la bombo-
lla turística també ve del tripartit d’esquerres. I, per 
tant, la reflexió o l’autocrítica jo entenc que és neces-
sària de cara a poder buscar una solució a què ha de 
ser Barcelona.

Per tant, nosaltres no compartim amb la moció com 
abordem aquesta emergència social, no ho compar-
tim perquè entenem que calen inversions, però no per 
a construir més, sinó per a garantir drets, no per a re-
habilitar equipaments, que, és cert, són necessaris, pe-
rò que ara mateix el que és més necessari és que la 
gent pugui acabar de passar el mes, que no passi gana, 
que no se’ls desnoni de les seues cases, que tinguin 
possibilitat de treballar. I això significa garantir drets 
més enllà de si hi ha o no equipaments, i significa, al 
nostre parer, revertir les externalitzacions i revertir les 
privatitzacions. I ho diem clar, eh?, no revisar, revertir; 
revisar no, ja ho tenim clar, eh?; tenim clar què han 
suposat durant aquests anys les externalitzacions i les 
privatitzacions, ara volem revertir-les.

I sobretot entenem que una reflexió hi ha d’haver so-
bre una ciutat que criminalitza la pobresa; una reflexió 
hi ha d’haver de cara a la derogació de l’ordenança de 
civisme que no només exclou els pobres sinó que els 
criminalitza.

Nosaltres volem una Barcelona dels barris, volem una 
Barcelona de la gent, i per això s’ha de recuperar el 
control democràtic de molts serveis que ara mateix 
estan en mans privades i que responen als interes-
sos privats, i estem parlant de l’aigua, estem parlant 
del Tram, estem parlant d’algunes línies de bus, es-
tem parlant del 010, estem parlant de «Barcelona ne-
ta», estem parlant de la gestió de certs equipaments 
públics; volem el control dels barris respecte a tot el 
que afecta la ciutat, i, per tant, participació popular i 
veïnal directa; volem que es descentralitzi aquest po-
der als barris, i per això entenem que s’ha de triar els 
regidors de manera directa i no imposats des de Sant 
Jaume.

Finalment, la reflexió que per nosaltres explica la mo-
ció és que no estem al 2007, no es poden proposar les 
mateixes solucions per a acabar amb les desigualtats, 
per a acabar amb la pobresa, per a acabar amb la re-
distribució desigual de la renda com el 2007, que ara 
mateix estem..., que no sortirem, en tot cas, d’aquesta 
crisi com hem entrat, i que precisament el que nosal-
tres volem de Barcelona és que sigui motor d’aquest 
desbordament des de baix del règim del 78, i això 
també significa plantejar..., o que sigui motor de la in-
dependència, que sigui motor de la recuperació de les 
sobiranies i que sigui motor, finalment, de generar una 
ciutat al servei dels interessos de les veïnes i dels veïns 
i per als barris, i no una ciutat per als grans esdeveni-
ments i els interessos privats.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per anunciar el vot favorable.

Senyor Ferran Pedret, la Carta municipal atorga a 
Barcelona un estatus especial i tenim, eh?..., i proba-
blement aquesta és una part de la moció que ho po-
dria haver reflectit, i que en alguns punts ja ho diu..., 
la relació amb la Generalitat a través de tots els ins-
truments de governança conjunta, i aquests incompli-
ments que hi ha hagut, i una incapacitat per revisar al-
gunes qüestions. Volia dir-li que, si això ho poséssim 
en un calendari a 2020-2030, probablement les inver-
sions que vostè detalla són totalment necessàries.

Senyora Eva García, la més gran inversió a l’Hospital 
del Mar, des dels Jocs Olímpics, en aquest hospital cen-
tenari, la fa un govern d’esquerres, eh? I aquesta fase 
actual, que ara ja ha començat, no vam tenir temps, per 
descomptat, d’acabar d’executar-la perquè, com vostè 
sap, vam haver d’incorporar l’Emili Mira, el psiquiàtric 
de Santa Coloma.

Però, més enllà d’això, una última reflexió. Senyor 
Ferran Pedret, probablement el paper de Barcelona 
en el corredor mediterrani i en la regió metropolitana 
és el que manca en aquesta moció, que potser en tin-
drem temps per altres interpel·lacions, perquè aquest 
és un element totalment substantiu. I no hi renunci-
em; Barcelona és industrial, no renunciem ni tan sols 
a una cosa que va ser molt important, que és el dis-
tricte 22@.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. El bolígraf era meu. Gràcies. 
O del grup, perquè això dels bolígrafs és un bé comú 
per naturalesa, eh?, i van voltant. (Pausa.) Veig que no 
corre el temps... (Veus de fons.) No. (Pausa.) Molt bé. 
Gràcies.

Deia..., presidenta, vicepresidenta, conseller, diputats 
i diputades, i vull transmetre també el meu agraïment 
a tots els grups parlamentaris per les seves reflexions 
i per la contribució al debat i, evidentment, als grups 
parlamentaris que han presentat esmenes, per la se-
va contribució a un debat potencialment més fructífer 
perquè permet alguns acords.

Malgrat la intervenció que hem sentit de la diputada 
de Convergència i Unió, la senyora Laïlla, hem arribat 
a un parell de transaccions, potser no sobre els temes 
més candents, però sí que hem fet aquest esforç, com 
ho hem fet en el cas del Grup d’Esquerra Republicana, 
amb qui hem arribat a tres transaccions. En el cas de 
les esmenes del Grup de Ciutadans i del Grup d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, hem arribat també a un ampli grau d’acord 
perquè les hem assumit pràcticament totes, i l’esmena 
transaccional que hem fet amb Iniciativa era per una 
qüestió purament formal.
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Bé, dit això, mirin, en la meva interpel·lació, en la in-
terpel·lació del meu grup parlamentari, vaig començar 
dient que ni els problemes de Barcelona havien apare-
gut com per art de màgia en el moment en què els soci-
alistes vam abandonar el Govern municipal, ni pretení-
em del Govern de la Generalitat i del Govern municipal 
actual que els eradiqués d’un cop de ploma en sis me-
sos, perquè toquem de peus a terra; estem parlant de re-
alitats socials molt complexes, les desigualtats tampoc 
van aparèixer en el moment en què van aparèixer els 
ajuntaments democràtics, hi ha un procés d’acumulació 
de les desigualtats que s’ha anat produint, bé, podríem 
tenir aquí un debat històric, però, vaja, des de la divisió 
del treball de la revolució del neolític, eh?, si volen, i, 
per tant, eradicar completament, aquestes des igualtats, 
és, diguem-ne, difícil d’exigir en pocs mesos.

Nosaltres ni en la interpel·lació ni avui ens hem dedi-
cat a fer una atribució de responsabilitats exclusives a 
ningú, ni ens hem dedicat a fer partidisme, i jo crec 
que puc dir honestament que tampoc electoralisme. 
La moció arriba ara, és cert; és veritat que nosaltres 
com a grup parlamentari hem decidit exposar deter-
minades situacions que afecten el territori, però no 
hem portat aquí el programa electoral del PSC de Bar-
celona ni del senyor Collboni. Si fos així, sí que seria 
un llençol, això; seria un llençol i, a més, jo els l’expo-
saria amb tota..., vaja, amb tota la voluntat de poder 
debatre’l, però crec que ja tindrem ocasió de fer-ho.

Hem portat assumptes que creiem que incideixen de 
manera molt directa en la qüestió de la reducció de 
l’atur i el combat contra les desigualtats. I ens hem tro-
bat amb grups parlamentaris que donen suport al Go-
vern que, com és lògic i legítim, doncs, intenten que el 
grau de compromís pressupostari de les propostes que 
aquí es fan, doncs, sigui menor que el que l’oposició fa 
i té l’obligació de fer. I això forma part del debat par-
lamentari. Ara, altres grups que han criticat el suposat 
electoralisme d’aquesta proposta no se n’han estat, de 
fer una sèrie de falques electorals, diguem-ne, bastant 
més descarnades.

Jo només puc dir una cosa per acabar, perquè se m’es-
gota el temps. Mirin, en la interpel·lació, el conseller 
Vila va dir que es consideraven un govern aliat de 
Barcelona. Jo després d’assistir en aquest debat i ve-
ient els compromisos adquirits... (La presidenta retira 
l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua parlant 
uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.)

Senyora Vallet...

Isabel Vallet Sànchez

Sí, simplement per a demanar votació separada.

La presidenta

Digui’m.

Isabel Vallet Sànchez

4 ter...

La presidenta

4 ter.

Isabel Vallet Sànchez

4 ter i 15 bis.

La presidenta

Molt bé.

(Eva García i Rodríguez demana per parlar.)

Senyora García...

Eva García i Rodríguez

Sí, per demanar votació separada del 15 bis, que em 
sembla que l’acabo de sentir també, i el 16 bis.

La presidenta

Molt bé, perfecte.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

Senyora Mejías...

Carina Mejías Sánchez

Per demanar votació separada del 12 i del 14 bis.

La presidenta

D’acord.

(M. Assumpció Laïlla i Jou demana per parlar.)

Senyora Laïlla...

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí, també per demanar votació separada dels punts 2, 
4 bis, 4 ter, 5, 6 bis, 8, 11, 15, 15 bis, 16 bis, 21 i 23.

La presidenta

Comencem la votació d’aquesta moció amb el punt 2.

Comença la votació –2.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Votem ara el 4 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 123 vots a favor i 3 abstencions.

Votem el 4 ter –4 ter.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 127 vots a favor.

Votem el punt 5.
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Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Votem el 6 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Votem el 8.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Votem l’11.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Votem el 12.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 65 en contra i 11 
abstencions.

Votem el 14 bis –14 bis.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 66 en contra i 11 
abstencions.

Votem el 15.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Votem el 15 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 63 vots a favor, 17 en contra i 47 
abstencions.

Votem el 16 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 107 vots a favor i 20 abstencions.

Votem el punt 21.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

Votem el 23.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 3 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 58 vots a favor, 66 en contra i  
3 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 302-00286/10)

Passem al quinzè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 

l’Agència Catalana de Protecció Social, presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Oriol Amorós.

(Pausa.)

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, bé, aquesta és una moció perquè els catalans pu-
gin votar en llibertat. Aquesta és una moció perquè 
els catalans puguin decidir amb llibertat. Aquesta és 
una moció perquè el 27 de setembre, quan votem en 
aquest referèndum una mica singular –que ens hau-
ria agradat fer-lo d’una altra manera, però–, quan vo-
tem sobre la independència el proper 27 de setembre 
ho puguem fer amb igualtat de condicions, ho puguem 
fer amb els deures fets, ho puguem fer amb totes les 
opcions viables, ho puguem fer amb totes les opcions 
disponibles perquè siguin els catalans qui, amb plena 
llibertat, decideixin quin és el futur polític que volen 
per a Catalunya.

Un dels aspectes en els quals cal fer una feina de pre-
paració és l’aspecte de la seguretat social, és l’aspecte 
de les pensions. És evident que Catalunya té una ca-
pacitat d’autogovern, és evident que en molts àmbits 
Catalunya està perfectament preparada per ser inde-
pendent, però hi han dos o tres àmbits estratègics, im-
portants, en els quals Catalunya ha de fer els deures i 
s’ha de preparar si vol fer possible que, si els catalans 
lliurement decideixen que volem ser un país indepen-
dent, les coses estiguin preparades. Un d’aquests, dè-
iem, és la seguretat social.

En aquest sentit, el primer que hem de dir és un mis-
satge clar de tranquil·litat, de seguretat, com ja va fer 
el conseller Mas-Colell en el darrer Ple, que avui, 
per cert, no ens ha pogut acompanyar, però que va 
fer... (Veus de fons.) Diu que sí? N’estarem encantats, 
doncs. Però que, com va fer molt clarament en el dar-
rer Ple, i li ho agraeixo, és donar un missatge de segu-
retat, de tranquil·litat: financerament el sistema català 
de pensions és sostenible.

Per tant, és un sistema que els catalans, si analitzem 
el que ha passat en els darrers anys, veurem que en els 
disset anys estudiats en la balança que es publiquen, 
per cert, els pressupostos d’enguany, arran d’una moció 
que va presentar aquest grup i que va ser aprovada per 
aquest Parlament..., doncs, demostren clarament que en 
els darrers disset anys, cinc, és veritat que el sistema 
català hauria estat deficitari, perquè hem tingut una ta-
xa d’atur molt alta, i, per tant, això vol dir poques co-
titzacions i més despesa en prestacions de des ocupació, 
però, en dotze d’aquests disset anys, el sistema català 
ha manifestat, ha tingut superàvit; cosa ben bé contrà-
ria al que li ha passat al conjunt del sistema espanyol. 
Per tant, tots aquells que diuen que els catalans no po-
drem pagar les pensions el primer que s’haurien de pre-
guntar és quina és la viabilitat del sistema espanyol. 
Per tant, u: seguretat financera.

Dos. Home, si fem un nou país, si muntem un sistema 
nou, per què no ho aprofitem per reformar totes aque-
lles coses sobre les quals en molts casos hi ha consens 
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també a nivell espanyol de reformar... –perquè ho vull 
recordar que moltes de les coses que es contemplen 
en el Pacte de Toledo no s’han aplicat–, doncs, aprofi-
tem aquest moment per millorar en l’eficiència orga-
nitzativa, en l’eficiència administrativa del nostre sis-
tema de pensions.

Per exemple, la simplificació dels règims de contribu-
ció. Els règims de contribució que hi ha actualment 
a l’Estat espanyol són molt complexos; són derivats 
d’una història llarga, de la creació de diferents mútu-
es, d’especificitats sectorials, i hi ha un consens polí-
tic, que no ha estat realitzat, d’anar evolucionant cap a 
dos règims de contribució, dos règims de cotització: 
el dels treballadors per compte propi i el dels treballa-
dors per compte aliè. Per tant, aprofitem aquest mo-
ment per fer això.

Aprofitem aquest moment també per guanyar en efi-
ciència organitzativa. Actualment el conjunt de pres-
tacions de protecció social a Catalunya estan reparti-
des per una llarga llista de diferents prestacions, en les 
quals intervenen diferents nivells administratius –molt 
propi del sistema autonòmic, aquest caos competen-
cial que patim–, en les quals intervenen fins a quatre 
ministeris i fins a cinc conselleries diferents. Home, 
doncs, agafem i fem un organisme únic gestor de les 
prestacions econòmiques per tenir una gestió més efi-
caç al respecte.

També pensem que en el moment de la independèn-
cia, doncs, caldrà fer una llei de transitorietat jurídica 
i per tant de dir: «Escoltin, tot allò sobre el qual no ha 
legislat Catalunya, de moment valen les lleis espanyo-
les», i en aquest moment es poden fer excepcions per 
millorar també alguns aspectes: la simplificació del 
règim contributiu, que ho dèiem ara, o, per exemple, 
fer marxa enrere en determinades reformes del siste-
ma de pensions que entenem, que ho entén el nostre 
grup, que han estat lesives per als drets socials dels 
ciutadans.

Per tant, en resum: què hem de dir en aquesta mo-
ció sobre la seguretat social catalana? Primer, que fi-
nancerament la seguretat social catalana serà forta, 
està forta, estem forts i som capaços. Segon, que te-
nim una oportunitat per a la millora organitzativa i la 
millora de l’eficiència. I, tercer, podem aprofitar l’avi-
nentesa per fer un sistema políticament, socialment, 
més just.

A més a més d’això creiem que és important que 
comencem a preparar-nos. I per això instrumentem 
una moció amb dues eines. Una, un pla director, fet 
el 15 de juliol, que expliqui clarament als catalans 
el model de seguretat social de futur que proposem 
i com l’implementarem. I això, que tinguem aquest 
pla director el 15 de juliol perquè els catalans cone-
guin clarament quin és el nostre projecte. Segona, 
una llei de la seguretat social, un avantprojecte de 
llei de la seguretat social que també expliqui i deter-
mini quin és el nostre model i on es creï l’Agència 
Catalana de la Protecció Social, que té utilitat per a 
avui, amb les competències d’avui, perquè simplifica 
el sistema de protecció social i el fa més eficient. I el 
més important de tot...

La vicepresidenta primera 

Senyor diputat...

Oriol Amorós i March 

...que els catalans abans de les properes eleccions tin-
guin plena certesa i plena seguretat de quin model de 
seguretat social... (La vicepresidenta primera retira 
l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua parlant 
uns moments.)

La vicepresidenta primera 

Per defensar les esmenes presentades té la paraula, pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el diputat 
Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós 

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, senyores 
i senyors diputats, voldria, en primer lloc, valorar la 
presentació d’aquesta moció per part del Grup d’Es-
querra Republicana de forma genèricament positiva; 
compartim un full de ruta que es defineix a partir d’un 
seguit d’articulacions pel futur de Catalunya de for-
ma coincident. I, per altra banda, també, hi ha fet re-
ferència el diputat Amorós, hi ha una qüestió que ens 
preocupa especialment en l’àmbit de la seguretat so-
cial o de la protecció social, que és el manteniment 
dels drets adquirits per part dels treballadors, cotit-
zin on cotitzin. De fet, aquesta és la premissa de par-
tida, és el context en el qual el conseller Mas-Colell 
el proppassat plenari va formular la seva resposta a la 
interpel·lació. Hi ha una qüestió bàsica i fonamental 
que ha de donar seguretat i fiabilitat al sistema i a la 
transmissió d’aquest nou sistema, que és que els drets 
subjectius adquirits pels treballadors són drets subjec-
tius que pertanyen als treballadors, independentment 
de l’estat en què habitin. I, des d’aquesta perspectiva, 
tal com succeeix avui en molts ajuntaments en què ens 
sol·licita, gent que havia treballat a França, en molts 
casos, que certifiquem la fe de vida corresponent per 
cobrar, precisament, aquelles pensions meritades per 
l’Estat francès com a conseqüència d’anys de treballs 
a França. Per tant, aquest seria el concepte bàsic.

Hi ha una qüestió que va posar a sobre la taula el con-
seller Mas-Colell també i que és important, i és saber 
que avui en el sistema actual, en l’estructura actual de 
Catalunya i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
respecte a aquestes qüestions, s’ha de dir que Catalu-
nya gestiona molt poc de les pensions que es paguen al 
nostre país, tan poc que la recaptació de la Seguretat 
Social a Catalunya és de la ratlla dels 23.000 milions 
d’euros anuals i, en canvi, la gestió pròpiament de les 
prestacions del Govern de la Generalitat són a la rat-
lla dels 1.000 milions d’euros. Per tant, la diferència en 
el cas de la gestió és, evidentment, molt important i el 
que planteja el Govern de la Generalitat expressat, en 
aquest cas, sí, en la mateixa llei pressupostària per al 
2015 i, per altra banda, també amb la mateixa llei de 
mesures, és que el Govern de la Generalitat i Catalunya 
té dret a gestionar la majoria d’aquestes pensions man-
tenint l’estructura bàsica del que són els drets adquirits. 
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Ens interessa simplificar les qüestions que tenen a veu-
re, també, i en això estem d’acord amb la moció pre-
sentada, dels conceptes contributius. Simplificar-ho 
significa ser molt més eficients del que avui ho fa, des 
de la nostra perspectiva, l’Estat espanyol. El que sí que 
no podem fer, d’alguna manera, no podem explicar i, 
de fet, generaria certament dubtes i falses expectatives 
i el Govern –un govern seriós– no pot plantejar-ho, és 
la qüestió que té a veure amb revisions d’altres lleis 
que s’han aprovat i aplicat per part de l’Estat espanyol, 
però que des de la perspectiva del Govern de la Ge-
neralitat no es pot fer avui una promesa d’increment 
d’unes determinades pensions sense saber exactament 
de quins recursos disposarà la hisenda, la nova hisen-
da catalana. Per tant, des d’aquesta perspectiva volem 
exercir la nostra responsabilitat de forma seriosa, de 
forma contundent i, en la mesura en què vivim certa-
ment un procés excepcional i transcendent per al país, 
la responsabilitat és del Govern, però també, hi insis-
teixo, la responsabilitat també és dels grups parlamen-
taris que donen suport al Govern, en aquest cas, espe-
cialment, Esquerra Republicana, que han de participar 
i, d’alguna manera, compartir aquesta responsabilitat 
en les gestions del Govern.

Per tant, entenem que el nucli estratègic de la moció 
és positiu, de fet, els pressupostos constaten aquesta 
clara voluntat de tirar endavant l’Agència de Protecció 
Social Catalana i, a més a més, hi ha una partida pres-
supostària..., que en política, bàsicament, l’acció polí-
tica es demostra si hi ha bona voluntat, precisament, 
és en aplicar les consignacions pressupostàries corres-
ponents. Hi ha partida per tirar endavant l’Agència de 
Protecció Social Catalana i, per tant, la voluntat del 
Govern en aquest sentit és clara.

Només dues apreciacions que em sembla que va vo-
ler reiterar el conseller Mas-Colell en la resposta a 
la interpel·lació i que ja hi he insistit. Una, els drets 
adquirits pels treballadors són drets subjectius i, per 
tant, són drets seus, que els pertanyen, independent-
ment de l’estructura i la configuració de l’Estat, i per 
l’altra, una altra qüestió que em sembla transcendent i 
que des del nostre grup volem insistir i incidir, és que 
no es pot fer avui cap tipus de promesa que signifi-
qui la pretensió d’incrementar determinades pensions, 
perquè avui la hisenda catalana està en procés de con-
figuració i de constitució i, per tant, tampoc sabem, en 
definitiva, quins seran els recursos disponibles per ti-
rar endavant aquesta proposta de noves pensions.

Defensem l’Agència de Protecció Social i, d’alguna ma -
nera...

La vicepresidenta primera

Diputat...

Lluís Guinó i Subirós

...el nostre grup defensa clarament –ja acabo, presi-
denta, gràcies– els plantejaments i les propostes que 
va fer el conseller Mas-Colell en la resposta... (La 
vice presidenta primera retira l’ús del micròfon a l’ora-
dor i aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Socialista, 
té la paraula el diputat Celestino Corbacho.

Celestino Corbacho i Chaves

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Amorós, el paper 
ho aguanta tot, fins i tot si ara vostè demanés un recés, 
podria incorporar algunes coses més i el paper no pro-
testaria. El 14 de juny del 2014, a proposta de vostè, 
es va aprovar en aquest Ple del Parlament una moció 
molt àmplia; feia referència a la necessitat de reformar 
el mercat laboral, de censurar les reformes fetes en 
la seguretat social, oblidant-se que algunes d’aques-
tes reformes han estat fruit del consens, no solament 
polític, sinó també dels agents socials. Per cert, Con-
vergència i Unió ha tingut històricament un protago-
nisme molt important en la reforma. Vull recordar-li a 
Catalunya i al senyor Guinó que ells van ser els pares, 
també, compartits, del Pacte de Toledo. I hem de partir 
d’aquesta base. I, a més, vostè, que jo crec que va ar-
ribar a la conclusió que això era insuficient, va instar 
també a crear no sé quants organismes per fer la futura 
seguretat social catalana.

L’1 de desembre de 2014 hi ha un informe de la con-
selleria d’Ocupació dient que ja han donat compliment 
a aquesta moció i que han enviat les cartes. Està bé, 
han enviat les cartes. I estem al maig de 2015 i avui 
vostè ens presenta una moció que, com diria Groucho 
Marx, y dos huevos duros más, més gran, més ambi-
ciosa, més important, però ja hem de posar terminis. 
I vostè diu: «I tot això s’ha de fer abans del 31 de ju-
liol.» D’aquest any, eh? El 15 de juliol, d’acord, perdo-
ni, m’he equivocat de quinze dies.

Sincerament, senyor Amorós, no podem parlar tan 
alegrement d’un tema tan important que no és ni del 
Partit Socialista, ni del Partit Popular, com és la segu-
retat social, que és de tots i de totes les ciutadanes, que 
és un sistema que, com vostè diu, ve, se sustenta sobre 
la base de les cotitzacions de les empreses i, per tant, 
és de totes les empreses, i sobre la base de les cotitza-
cions de tots els treballadors.

Jo m’imagino que vostè aspira que Catalunya sigui 
un estat independent, jo m’imagino que és la màxima 
aspiració. No seré jo el que li vingui aquí ara a dir 
que renunciï a aquest objectiu, però, miri, si això és 
d’aquesta manera algun dia –i això dependrà, evident-
ment, de la voluntat dels ciutadans i de les ciutada-
nes–, ja li anuncio que la futura seguretat social cata-
lana haurà de conviure entre deu o quinze anys amb la 
seguretat social espanyola.

Per tant, la primera qüestió és que, de decisions unila-
terals, jo crec que vostè li faria un bon, un gran favor 
al procés si s’oblidés d’elles. Perquè, com pensa vostè 
abordar el tema del fons de reserva? Per cert, no de-
valuï tant el fons de reserva; l’any 2004 tenia 15.000 
milions d’euros; quan jo vaig marxar, tenia 70.000 mi-
lions; avui té alguna cosa més de 40.000 milions. Però 
vostè m’imagino que algun dia diu: «Una part d’aquest 
fons de reserva a mi em pertany.» I què pensa vostè, 
que amb una moció del Parlament vostè tindrà la part 
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del fons de reserva corresponent? Haurà de fer-lo vos-
tè sobre bases de negociació, si és que realment... Com 
pensa vostè donar compliment a tots els convenis inter-
nacionals que té la seguretat social en què es reconeix 
també els passius d’altres països que estan avui a Espa-
nya i que han cotitzat aquí? Com pensa vostè abordar 
el que avui està sent un greu problema de les pensions a 
Espanya, a Catalunya i a Europa, com és l’envelliment 
de la població i la necessitat d’ampliar l’edat de jubila-
ció fins als seixanta-set anys? Quin període pensa vostè 
que ha de tenir les cotitzacions? Etcètera.

Per tant, senyor Amorós, nosaltres avui li votarem en 
contra, però li votarem en contra perquè això és un 
brindis al sol, aquesta proposta seva avui, igual que 
la del 14 de juny de l’any passat, és un brindis al sol. 
El dia 15 de juliol encara continuarem en aquest Par-
lament i jo li preguntaré a vostè, si vol, no sé si des 
d’aquí, des del faristol, o prenent un cafè, quin ha estat 
el resultat de la moció que vostès avui aprovaran.

Miri, jo li recomanaria finalment una cosa: vostès es-
tan a l’oposició, però al cap i a la fi jo crec que ho farien 
millor si, d’una vegada per totes, actuessin com a go-
vern, que, en definitiva, al cap i a la fi, són el que són.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular, té 
la paraula el diputat Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller... Senyor 
Amorós, vostè avui segueix amb la política a què ens té 
acostumats Esquerra Republicana, aquesta política que 
fa de fer mocions de política ficció –de política ficció. 
És a dir, per un estat que no existeix ni existirà, ja li ho 
dic, perquè el 28 de setembre ja li dic que seguirem sent 
Espanya i, per tant, el que vostè avui ens porta aquí és 
política ficció. És clar, jo ho entenc, vostè deu tenir una 
sobredosi de TV3, no? Llavors, és clar, quan tens una so-
bredosi de TV3, doncs, t’imagines cada dia, com jo vaig 
dir ahir a la pregunta, doncs, estats imaginaris, jornades 
històriques, ofensives centralistes tot el dia, atacs ex-
terns, fulls de ruta pactats i repactats, però aquí estem 
parlant de quelcom més important i quelcom més seriós, 
que és Catalunya avui i ara. I resulta que, dels problemes 
de Catalunya avui i ara, Esquerra Republicana no ens  
en parla.

Perquè aquí, a Catalunya, també passa una altra cosa 
que no passa enlloc del món més, que és que el cap de 
l’oposició és el principal soci de govern –ja ho apun-
tava el senyor Corbacho. Això no passa enlloc, tenim 
països del món on no hi ha oposició, tenim països del 
món on no hi ha govern, però una comunitat com Ca-
talunya, que al mateix moment el cap de l’oposició és 
el principal soci de govern, no ho tenim. I per què li 
dic tot això? Doncs, home, perquè aquí tenim molts 
problemes. Vostè ens ve a parlar dels problemes que 
pot tenir una seguretat social futura, però s’oblida dels 
problemes que vostès, picant el botó, pacten, repacten 
i aproven en aquest Parlament.

Jo ahir vaig fer un repàs dels principals problemes que 
tenen els catalans en l’àmbit de les polítiques socials: 
45 milions, per exemple, en les llars d’infants; això 
és responsabilitat seva, avui i ara, no parli del 28 de 
setembre. Dels 90 milions que deu a les residències, 
avui és problema d’avui, ara i aquí, i responsabilitat 
seva. Del deute que tenen amb les famílies catalanes, 
175 milions que deuen en ajudes a les famílies, res-
ponsabilitat seva, d’Esquerra Republicana, avui i ara; 
50 milions que deuen a tercer sector, responsabilitat 
seva, avui i ara; 82 milions que deuen a les persones 
amb discapacitat, responsabilitat seva, avui i ara.

De què ens ve a parlar avui, senyor Amorós? Vostès 
són oposició? Són govern? Què són? Al final com el 
perro del hortelano, ni una cosa, ni l’altra, pero ni co-
men ni dejan comer. I sempre que diem el mateix, ens 
vénen amb la cantarella que no tenen recursos. És clar, 
la gent que ens escolta, el públic que avui ha vingut, 
deu pensar que amb 37.000 milions d’euros –37.000 
milions d’euros– no pot haver-hi més per a les políti-
ques socials. I això, Amorós, és responsabilitat seva, 
avui i ara; no ens parli de polítiques ficcions, no ens 
parli de què pot passar d’aquí a un any, sinó del que 
vostès avui poden fer, avui i ara per la Catalunya re-
al, no per aquesta política ficció, per aquest postureo, 
quan vénen eleccions. 

A més, jo li recomano que ara que tenen la troica d’Es-
querra Republicana ficada al Govern, que vigilin tam-
bé el compliment de..., sí, els tres que van nomenar per 
vigilar el Govern de Convergència i Unió, que vigilin 
el compliment d’aquestes polítiques socials. Clar, són 
tan cohesionats que no se’n refien i, per això, han de 
ficar tres persones per controlar el que fa el Govern de 
la Generalitat. I aquest és responsabilitat seva.

Segon. Home, senyor Amorós, vostè va veure el que 
va dir el Consell de Garanties Estatutàries, no?, so-
bre les estructures d’estat que vostès van incloure 
en el pressupost, les hi van tombar totes. No parlem 
del Tribunal Constitucional, compte! No parlem de 
quelcom que ha fet el Partit Popular a Madrid. No, 
no..., el Consell de Garanties Estatutàries d’aquí. Sap 
l’únic que va salvar, senyor Amorós? L’agència cata-
lana que vostè ens proposa avui, l’únic. I vostè va tot 
solet, vostè, el senyor Amorós tot solet se la carrega 
amb el punt 1.b, introduint prestacions de competèn-
cies d’altres administracions. Vostè tot solet, avui, es 
carrega l’únic que el Consell de Garanties va deixar 
dempeus del seu famós pacte amb Convergència i 
Unió. Potser el que haurien de fer, prèviament, és en-
viar aquesta moció al Consell de Garanties. Potser, 
senyor Amorós..., és que tot solet s’ho ha fet vostè, i, 
per tant, cap credibilitat.

I, després, jo, repassant el que van comentar l’altre 
dia, a mi em va fer molta gràcia la resposta que li va 
donar el conseller..., que, per cert, entra una mica en 
el que deia també el diputat socialista, que deia: «Ja 
serà prou difícil d’explicar la independència a Ale-
manya, no ho compliqui explicant que el primer que 
faran..., que farem servir és per apujar les pensions. 
Cada cosa al seu lloc.» Això no és una esmena a la 
totalitat, sinó un ¡zasca! a tota la seva interpel·lació, 
senyor Amorós.
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I, per tant, cap tipus de credibilitat. Vostès tenen mol-
ta responsabilitat del que passa avui i ara a Catalunya, 
i, per tant, senyor Amorós no ens faci política ficció, i, 
per descomptat, li votarem en contra la seva moció.

Gràcies, senyor Amorós, senyor conseller, senyora pre-
sidenta.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
té la paraula el diputat Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Aquesta moció planteja un debat 
legítim? Sí, però jo afegiria: «No així, no d’aquesta 
manera.» Forma part d’una estratègia per crear el cli-
ma necessari per a les properes eleccions, però unes 
eleccions que es volen anomenar «plebiscitàries», pot-
ser, en el sentit estricte de «plebiscitàries»: la ratifica-
ció d’una decisió ja presa.

Nosaltres pensem que el procés per a la sobirania 
de Catalunya és molt seriós i que no per córrer més, 
s’arribarà més lluny, ni s’arribarà amb més majoria 
ni amb més suport social, no? D’una banda, el Grup 
d’Esquerra sembla que no es fia de Convergència i 
Unió, perquè, en la Llei de mesures, ja s’establia un 
termini de cinc mesos per a elaborar l’avantprojecte 
de llei de creació de l’Agència de Protecció Social i 
d’un pla director de protecció social. Bé, ara ho tornen 
a plantejar, no?

Però, en segon lloc i més de fons, miri, per crear es-
tructures d’estat, com una seguretat social pròpia d’un 
estat independent com el que vostès plantegen, es re-
quereix, primer, d’un mandat democràtic sorgit, a pa-
rer nostre, d’un referèndum. Vostès és que ja ho plan-
tegen, fins i tot, abans de les eleccions que consideren 
plebiscitàries. Nosaltres pensem que cal aquest man-
dat democràtic primigeni per afrontar la creació d’una 
cosa tan important com és una seguretat social pròpia 
d’un estat independent. Estem parlant, deia, d’un tema 
molt seriós.

El conseller Mas-Colell deia en la interpel·lació: «Jo 
no em veig capaç en tres mesos de dissenyar un mo-
del català de pensions que estigui ben pensat, que es-
tigui ben madur i que puguem consensuar entre tots.» 
En què quedem? Ho faran en tres mesos, això, o no? 
I afegeixo: «Que puguem consensuar entre tots.» I jo 
afegiria una cosa que el senyo Amorós també deia en 
la interpel·lació, que deia: «Totes les opcions han de 
ser perfectament possibles.» Aquí, només n’hi ha una, 
d’opció. Vostès han contemplat que hi ha, per exem-
ple, estats, el Quebec, que no és un estat independent, 
té seguretat social pròpia, per exemple; els cantons 
suïs sos tenen seguretat social pròpia i no formen part 
d’un estat independent. Bé, hi han altres opcions a 
analitzar i a estudiar.

Mirin, nosaltres defensem que Catalunya, a partir de 
les eleccions, ha d’iniciar una procés constituent, per-
què donem per superada la Catalunya autonòmica. 

I un procés constituent vol dir deliberació i debat, no 
decisions preses de forma unilateral. I la seguretat so-
cial és una qüestió fonamental del contracte social bà-
sic d’un país i cal concertació social amb els sindicats 
i amb la patronal, o no? O ho farem a cop de mocions 
parlamentàries, això? Ni un esment a la necessitat de 
debat social, de deliberació, de participació dels sin-
dicats i de les patronals. Em sembla molt poc seriós 
això, no?

I, miri, algunes reflexions, també, de fons: és viable 
que Catalunya tingui un sistema de seguretat social 
propi? Sí, com el tenen altres països amb la capacitat 
econòmica i el volum demogràfic que té Catalunya. 
Però hi ha un tema que vostès no analitzen mai, no?, 
que no s’hi entra mai: els costos de la transició. Els 
costos de la transició que això implica i que podrien, 
efectivament, portar-nos a moltes paradoxes: podrí-
em ser un estat independent i necessitar, com deia el 
senyor Corbacho, mantenir, doncs, una estructura de 
seguretat social compartida, no? Perquè, miri, mol-
tes de les carreres professionals dels actuals pensio-
nistes i dels propers es rebran en funció de cotitzaci-
ons fetes a diferents comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol. Trencar l’actual sistema de pensions signi-
ficaria que els pensionistes actuals i els futurs hau-
rien de rebre les seves pensions de dos sistemes de 
seguretats socials diferents, en funció dels llocs on 
s’hagi cotitzat, per exemple, no?

I, més enllà d’altres reflexions que es podrien fer sobre 
els avantatges o inconvenients que podria tenir un mo-
del propi de seguretat social, i si és de capitalització, si 
és en base a cotitzacions com l’actual, si requeriria una 
aportació fiscal, etcètera. Tot això és incert i dependrà 
de l’evolució de la decisió lliure dels catalans i de les 
majories que hi hagi també en aquest Parlament.

Però, en qualsevol cas, el que és imprescindible, i més 
en matèria de seguretat social, que és una qüestió bà-
sica, fonamental i és un dret adquirit dels treballa-
dors i les treballadores, és la negociació. És impres-
cindible. No es poden prendre decisions unilaterals, 
ni internament, prescindint de sindicats i patronals, ni 
exter nament, sense negociar amb l’Estat, perquè sinó 
això no té cap mena de viabilitat, i les decisions unila-
terals poden comportar costos, no només per a Cata-
lunya, eh?, també per part de l’Estat –també per part 
de l’Estat.

Per tant, per a qualsevol opció –per a un estat inde-
pendent, per a una relació confederal com la que nos-
altres voldríem– és imprescindible aquesta negociació 
i més en temes de seguretat social.

Per tant, senyor Amorós, un debat necessari, interes-
sant i imprescindible, sí, però no així:, cal fer-lo en el 
marc d’un procés constituent ben fet, amb deliberació 
i comptant amb la participació no només de les forces 
polítiques, sinó també de tots els agents socials.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José Manuel Villegas.
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José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, seño-
res diputados, después de haber discutido esta maña-
na dos mociones, una de ellas hablando de la Ley de 
barrios, otro de los problemas de alguna ciudad, nos 
encontramos ahora, como se ha dicho anteriormente, 
nuevamente, en el Matrix, nos encontramos con una 
moción que habla de política ficción. Y, a mí, que el 
señor Amorós esté instalado en el Matrix y en la po-
lítica ficción, pues, me parece normal y me preocupa 
lo justo. Me preocupa más que Convergència i Unió, 
que el Gobierno se encuentre instalado en el Matrix y 
en la política ficción. Me preocupa que el Gobierno de 
todos los catalanes siga instalado en el Matrix y en la 
política ficción. Esperemos que solo nos queden cinco 
meses de este delirio y que, efectivamente, tengamos 
elecciones el 27 de septiembre para que un gobierno 
diferente, un gobierno que no haga castillos de naipes, 
un gobierno que se ocupe de los problemas reales pue-
da tomar el relevo.

No vamos a entrar –no vamos a entrar– ni el fondo ni 
en cada uno de los puntos que propone esta moción. 
Esta moción, pues, es un delirio: planificar, crear un 
ente para unas competencias que no se tienen y que, 
a lo mejor, en un futuro, si pasa no sé qué y no sé 
cuánto se podrían tener. No es la primera, como digo, 
no es la más preocupante tampoco, porque esto, al fin 
y al cabo, es una moción de un partido, es una mo-
ción; lo más preocupante es que estemos discutiendo 
leyes, como la Ley de la Agencia Tributaria, que van 
ese mismo sentido, crear entes para gestionar compe-
tencias que no se tienen. Parece que a eso es a lo que 
se va dedicar el Gobierno de la Generalitat, este agó-
nico gobierno durante los cinco meses de vida que le 
quedan.

Bueno, pues, como ya hemos dicho en otros debates, 
obviamente, que no cuenten con Ciudadanos, que no 
cuenten con nuestro grupo parlamentario para eso. 
Lógicamente, vamos a votar en contra.

Yo creo que no vale la pena ni entrar en el debate so-
bre lo que dijo el señor conseller o lo que ha repetido 
hoy el responsable o el portavoz de Convergencia so-
bre la viabilidad o no de las pensiones, sobre si es una 
obligación del Gobierno de España pagar las pensio-
nes. Oiga, se pagan pensiones en países extranjeros, 
efectivamente, porque hay convenios bilaterales, no sé 
si han oído hablar de ello –hay convenios bilaterales. 
No sé si en su sueño delirante de declaración unila-
teral de independencia después del 27 de septiembre 
cuentan que, después de eso, habrá convenios bilatera-
les con el Estado español. Como mínimo, eso será una 
posibilidad, pero no lo den por seguro, y, por tanto, lo 
que sí que hay es un factor de riesgo obvio que ustedes 
quieren esconder y quieren esconder a los catalanes.

Pero, vamos, como he comentado anteriormente, tam-
poco creo que este tipo de mociones merezcan mucho 
más tiempo, Ciudadanos va a votar en contra. Ya no 
esperamos que el Gobierno ni que Convergencia ni 
Unió abandonen el delirio, simplemente aspiramos a 
que los ciudadanos los descabalguen de sus respon-
sabilidades y pueda darse paso a un gobierno que se 

preocupe por los problemas reales y aporte soluciones 
reales y realistas a estos problemas.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, 
señores diputados.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP - Alter-
nativa d’Esquerres, dir que votarem a favor de to-
ta la moció, malgrat alguns aspectes habituals del 
debat polític... No tinc el temps, presidenta, encara. 
(Veus de fons.) No tinc el temps. Jo encantat, eh?, 
vull dir, no?, però... Hi votarem a favor, no?, i per-
què el que diu la moció és absolutament necessari, 
imprescindible i correcte: dissenyar, abans del 15 de 
juliol, un pla director de protecció social, que hau-
rà d’operar com a marc de referència i com a marc 
del model futur de gestió de les prestacions; adop-
tar totes les mesures necessàries i pertinents per 
construir l’esmentada agència, i elaborar, abans de 
l’1 d’agost, un esborrany d’avantprojecte de llei, és a 
dir, un esbós per seguir pensant, perquè aquest país 
penso que fa molt de temps que està pensant. I apro-
fito, com es deia, que a vegades improvisem. No im-
provisem. Aquesta setmana s’ha presentat aquest lli-
bre (l’orador mostra un llibre a la cambra), on hi ha 
gent d’Esquerra, d’Iniciativa i de la CUP, no?, esbos-
sant com ha de ser el model de protecció social en la 
campanya d’Esquerres per la Independència.

Dit això, per nosaltres, sí que és cabdal, perquè és 
l’embrió de la seguretat social catalana i posa les ba-
ses, la reflexió, el disseny, l’esquema i una estructura 
d’estat social de dret i democràtic, segurament, la pri-
mera estructura és, precisament, la gent i la segona és 
el sistema de protecció social del qual s’autodota.

Estem d’acord, fins i tot, en les línies generals que si-
gui un nou model holístic, global, comú, que coordi-
ni de forma integrada totes les prestacions relatives 
a protecció o integració o activació, i que modifiqui 
també el model dispers actual i també que n’ampliï les 
contingències, que no només ens fixem en les pensi-
ons, per exemple, que, sens dubte és un element clau 
sobre el qual es fa molt foc creuat i de molt mala ma-
nera.

Què tenim avui, ara i aquí? És conegut, només gestio-
nem el 5 per cent del que afecta a la protecció social, 
25.640 milions que provenen de l’Estat espanyol, però 
que provenen dels treballadors i treballadores de Ca-
talunya, òbviament, que estem cotitzant i que l’estem 
finançant, i només 1.100 milions de la Generalitat de 
Catalunya, i amb uns saldos tradicionals, que vostès 
coneixeran, que sempre el superàvit ha sigut més im-
portant a Catalunya i que també el dèficit sempre ha 
sigut menor a Catalunya.

És veritat també, fins i tot, el que deien el senyor Cor-
bacho i el senyor Vendrell, que hi ha un sistema de 
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trànsit, per descomptat, i aquesta etapa s’haurà d’es-
tablir i no serà curta, segurament, no sé si seran cinc, 
deu o quinze anys, però hi ha un model de trànsit i 
de consolidació dels models, més encara en un con-
text europeu que també hauria d’ampliar la protecció 
social i no minvar-la com han fet molts governs, entre 
altres el seu, senyor Corbacho, que va ampliar l’edat 
de la jubilació quan teníem 5 milions d’aturats, que és 
una cosa que no s’entén gaire, i feta des del socialis-
me, eh?

Si es podran pagar o no..., en tot cas, aquí també es 
fan moltes trampes i la trampa sobre el debat de les 
pensions el tindrem igualment en estat independent o 
en estat dependent, i es fan moltes i moltíssimes tram-
pes. Perquè es parla molt de les pensions crisi, però, 
d’això, fa anys que se’n parla, no? I, segona, perquè hi 
ha un axioma neoliberal, que és el que més ens preo-
cupa, que és que les pensions han de baixar, i la gent 
viu més, perquè cada vegada hi ha menys cotitzants i 
perquè no hi ha cash flow.

Això és molt, molt, molt discutible des d’un punt de 
vista de protecció social, perquè, en termes compta-
bles, tota inversió social sempre és deficitària. Perquè, 
si diem que els pensionistes han de pagar les pensions, 
comencem a dir que l’exèrcit se’l paguin els militars, 
i que la monarquia se la paguin els monàrquics, i que 
el rescat bancari se’l paguin els bancs, que hem pagat 
50.000 milions a fons perdut. Aleshores, a altres en-
torns europeus també les pensions es financen via fis-
calitat i via impostos generals. Per tant, és una trampa 
absoluta que se centra en els efectes i no en les causes. 
Perquè el debat de fons no és si els cotitzadors paguen 
als que ja han cotitzat en èpoques anteriors; és com re-
partim la riquesa i com redistribuïm les rendes de for-
ma justa i equitativa.

L’altra, també, que és habitual és que tots els infor-
mes dramàtics sobre el sistema de pensions acostu-
men a venir des d’on sempre, i que en la lògica també 
de l’axioma neoliberal, és a dir, els mercats carronyai-
res de sempre, també han obert el nínxol dels mercats 
privats de pensions, que molts, i no ho saben, s’estan 
jugant la seva pensió a l’economia de casino, eh?, en 
les borses i en les especulacions sobre allò que se’n 
diu també «mercat de futur». La resta són mites inte-
ressats.

L’anomenada crisi de les pensions, finalment, no és 
res més que una..., no és cap veritat tècnica; és una 
construcció política i ideològica, planificada i delibe-
rada, que està directament connectada amb els inte-
ressos de futur dels mercats financers especulatius. 
I per això surt tan de moda la qüestió de les pensions 
privades, que és un negoci altament llaminer per als 
mercats especulatius. I no ho diu la CUP; vagin a tots 
els think tanks, que ho estan dient.

Per tant, en el debat de com ha de ser l’agència de fu-
tur de la seguretat social catalana, de com construïm 
aquest refugi social i democràtic, que és el que signifi-
ca un nou país, caldrà no acceptar la idea de la crisi de 
les pensions, fixar-nos que el problema és un atur d’1 
milió de persones, no que tinguem uns pensionistes i 
unes pensionistes que justament es mereixen la seva 

pensió; com s’augmenten les cotitzacions; com es mi-
llora i augmenta l’ocupació; com es fa una millora fis-
cal progressiva, i com s’avança en sistemes de protec-
ció dels ancians, no basats exclusivament en el treball.

I, per la resta, els recomano Quines pensions, quin fu-
tur, de Miren Etxezarreta.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per anunciar la meva abstenció en 
aquesta moció, tot i que les esmenes de Convergèn-
cia li han donat un cert..., han acotat d’alguna mane-
ra el debat. No és tant, senyor Amorós, per qüestions 
polítiques. Jo crec que sí que estem legitimats, abans 
del 27-S, a pensar, dintre les competències que tenim, 
quin model de Catalunya-estat volem: independent, 
associat, confederat o el que sigui. No és aquest, el de-
bat; és un debat més tècnic, si m’ho permet.

No veig clar de cap manera, perquè faríem el pas al 
contrari... L’any 86, es treu la sanitat de la seguretat 
social. I barrejar una agència de protecció social de 
prestacions econòmiques amb la seguretat social, al-
menys amb l’atur que tenim, amb l’envelliment que te-
nim, em sembla que cal repensar-ho.

Per tant, sí a pensar quina hisenda, quina seguretat so-
cial, quina agència de protecció social..., totalment ne-
cessària, ja li ho vaig dir personalment al senyor Oriol 
Amorós: hem de replantejar una agència de protecció 
social de totes les prestacions, ara disperses, perquè 
estem burocratitzant fins i tot els ajuts a la pobresa. 
I aquí probablement l’hauríem de consorciar amb els 
ajuntaments.

Per tant, és més un tema de fons, tècnic, de debat, que 
altres qüestions que també ens podem plantejar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula l’il-
lustre senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Sí; gràcies, presidenta. Gràcies, senyores i senyors di-
putats. En primer lloc, els vull agrair a tots el to de 
les intervencions, perquè, fetes des de la discrepància 
moltes d’elles, evidentment, en tot cas ha estat un de-
bat que no ha sortit de to, com a vegades passa quan 
parlem de com preparem el camí cap a l’estat propi, 
cap a la independència, no?

Algunes consideracions. La primera és respecte a les 
esmenes de Convergència i Unió. Jo crec que la segona 
esmena, doncs, és una millora en el redactat i no hi ha 
res a dir. I, respecte a la primera esmena, em sembla 
bé que vostès acceptin que cal revisar la darrera re-
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forma de les pensions. Per tant, ho entenc com un pas 
endavant cap a l’acord, cap a una posició més compar-
tida, en un àmbit on possiblement, quan entrem al de-
tall i quan sigui el moment de fer..., quin és el sistema 
de pensions, lògicament no tots els grups tindrem la 
mateixa posició. Però que vostès acceptin que s’ha de 
revisar la darrera de les reformes de les pensions, em 
sembla que és un pas endavant per part seva.

Vull agrair molt especialment la intervenció del senyor 
Corbacho. Que un exministre, i a més a més de Treball, 
a més a més responsable de la seguretat social durant 
un cert temps, ens indiqui quin és el camí dels temes a 
negociar quan constituïm una Catalunya independent, 
doncs, és una contribució a agrair, senyor Corbacho. Jo 
crec que el CATN l’hauria de tenir en compte, a vostè. 
Realment, ens ha fet aportacions i ens ha dit: «Escolti, 
vostè, senyor Amorós, no pot crear el sistema de segu-
retat social catalana per al 15 de juliol» –d’això en som 
plenament conscients, senyor Corbacho; li agraeixo en 
tot cas l’avís, però en som plenament conscients, és a 
dir, el 15 de juliol... És a dir, el 15 de juliol aquí el que 
estem demanant és: posem les bases del debat; posem 
la informació damunt de la taula; expliquem en un pla 
director com es farà, això, o com es podria fer, si els 
catalans ho voten. Això és el que diem.

Per tant, preparem un procés constituent, senyor Ven-
drell, sí, sí. Que després el sistema de la seguretat so-
cial s’haurà de debatre i pactar amb tothom, només 
faltaria! Però què de dolent hi ha en el fet que li di-
guem al Govern: «Tinguin preparat un camí de com 
ho farem»? Això és greu? Home, jo entenc que vos-
tès estan a favor que fem un procés constituent a par-
tir del 27 de setembre, entenc que vostès estan a favor 
d’això. Doncs, clar, s’haurà de fer sobre alguna base, 
dic jo. O és millor que no parlem de res? Entenc que 
és millor parlar-ne. Entenc que és millor tenir docu-
mentació, entenc que és millor tenir damunt de la tau-
la un pla director de com es fa el nou model de sistema 
de seguretat social, i també tenir un esbós, un avant-
projecte de llei. Els avantprojectes de llei s’escriuen i 
després es comencen a debatre, però primer el Govern 
escriu un avantprojecte de llei, i es parla amb els sin-
dicats, amb els agents socials, amb qui calgui.

Per tant, tots aquells que diuen que estan a favor d’un 
procés constituent, doncs, home, suposo que voldrà 
ser un procés documentat. Agraïm... Bé, al senyor del 
Partit Popular, aquesta setmana està..., el senyor Rafa 
López deu estar molt trist, aquesta setmana, perquè 
els seus amics del BBVA els han deixat amb el cul a 
l’aire, no? I aleshores, clar, quan han deixat ben clar 
d’on ve el problema de l’infrafinançament de la pro-
tecció social a Catalunya, s’han quedat molt amb el 
cul a l’aire, i per això se’n van per altres llocs... I, per 
tant, res més a dir respecte a les altres intervencions.

Sí, senyora Geli, l’Agència Catalana de Protecció So-
cial és interessant per al dia d’avui, perquè certament 
s’estan burocratitzant molts ajuts. Per tant, no és una 
moció només per al dia de demà, és una moció amb 
un efecte d’interès immediat, que és simplificar la ges-
tió administrativa de les prestacions... (La presidenta 
retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Celestino Corbacho i Chaves demana per parlar.) Se-
nyor Corbacho.

Celestino Corbacho i Chaves

Sí; gràcies, senyora presidenta. Per al·lusions... 

La presidenta

Trenta segons.

Celestino Corbacho i Chaves

Trenta segons. Senyor Amorós, si vostè avui, la pro-
posta que ha presentat, s’hagués quedat en el punt 1, 
que diu: «Dissenyar, abans del 15 de juliol, el Pla di-
rector de la protecció social que ha de constituir l’ins-
trument de planificació estratègica del model futur de 
la gestió de les prestacions socials», escolta, llavors, 
aquí sí que tindria un cert sentit. Però és que vostè, 
després, ja veu que això es queda curt i hi comença a 
ficar tot un conjunt de punts, que això és el que real-
ment fa que la proposta no sigui assumible.

Gràcies.

(Oriol Amorós i March demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Amorós. 

Oriol Amorós i March

Sí. Doncs...

La presidenta

Per al·lusions, suposo.

Oriol Amorós i March

Sí.

La presidenta

Trenta segons.

Oriol Amorós i March

Jo, senyor Corbacho, estic meravellat amb les seves 
intervencions d’avui. És a dir, si vostè vol votar el pri-
mer paràgraf, voti’l separadament. És que és fantàstic 
que un exministre del Govern espanyol digui que tin-
guem preparat, abans del 15 de juliol, un pla director 
per tenir el futur model de la seguretat social catalana. 
Voti el primer paràgraf, senyor Corbacho. Serà notí-
cia, i de debò que el procés sobiranista rebrà un fort 
impuls de la seva persona.

(David Fernàndez i Ramos demana per parlar.)
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La presidenta

Senyor Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Sí, per demanar votació separada i facilitar al senyor 
Corbacho que hi pugui votar a favor: demanem vota-
ció separada del punt 1. Així ho pot votar a favor.

Gràcies.

(Celestino Corbacho i Chaves demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Corbacho, si és per aclarir si votarà el primer 
punt, sí; si no, ja li he donat la paraula abans.

Celestino Corbacho i Chaves

És per aclarir... No ens fem trampes al solitari. Vota-
rem en contra de tota la moció.

(Remor de veus.)

La presidenta

Senyor Fernàndez, mantenim la votació separada? 
(Pausa.) D’acord.

Doncs, llavors, comencem la votació només amb l’e-
nunciat del punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 70 vots a favor, 46 en contra i 13 
abstencions.

Votem la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 69 vots a favor, 46 en contra i 
14 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys (tram. 302-00282/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per fer front a la desocupació de les per-
sones de més de quaranta-cinc anys. Presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il-
lustre senyora Inés Arrimadas.

(Remor de veus. Pausa.)

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señores consellers, seño-
res diputados, señoras diputadas, desde Ciudadanos 
traemos hoy al Pleno del Parlament, de nuevo, una 
moción sobre el principal problema de los catalanes, 
que es el desempleo, que es el paro. Y concretamen-
te hemos hecho una moción específica sobre el paro 

que afecta a las personas que tienen más de cuarenta y 
cinco años. Estas personas se encuentran en una situa-
ción muy complicada; son más de 280.000 personas 
que en Cataluña tienen más de cuarenta y cinco años 
y están en desempleo, y muchas de ellas están en des-
empleo desde hace mucho tiempo, es decir, sufren el 
desempleo de larga duración. Además, en este colec-
tivo se suma otra circunstancia, y es que normalmen-
te son padres o madres de familia que tienen cargas 
familiares, y su situación, como decíamos el otro día, 
pues, afecta de manera económica, de manera psicoló-
gica y social a todos los miembros de su familia.

Esto es un drama familiar, como decíamos, pero no 
solo un drama familiar, sino que es un drama econó-
mico, para todos nosotros, puesto que estamos per-
diendo el talento y la experiencia de estas personas, y 
estamos, pues, poniendo trabas a la sostenibilidad de 
nuestro sistema.

Pero no todo es negativo. Desde Ciudadanos quere-
mos también lanzar un mensaje de esperanza, porque 
es verdad que a nivel nacional y a nivel internacional 
hay muchas experiencias de programas que son efec-
tivos, de programas y de políticas activas de empleo 
que son útiles también para este colectivo, que tiene 
especiales dificultades para reincorporarse al mercado 
de trabajo.

Lo que hemos hecho con esta moción, desde Ciuda-
danos, es precisamente incorporar estas medidas, que 
son propuestas de organismos a nivel nacional o a ni-
vel internacional, son propuestas concretas y viables 
que hacen que los programas de empleo sean también 
efectivos y sean también útiles para estas personas. 
No tengo tiempo de referirme a todas ellas –son vein-
te propuestas–, pero me gustaría centrarme en algu-
nas en las que no hay discusión de que son las mejores 
metodologías para trabajar con las personas que están 
en desempleo y tienen más de cuarenta y cinco años.

Sin duda, una de las claves es el acompañamiento per-
sonalizado. Las personas que están en esta situación 
tienen problemas de no poder pagar la hipoteca, tienen 
problemas en cuanto a servicios sociales, muchas ve-
ces tienen problemas incluso sanitarios, y la clave de 
todo es que estas personas tengan un acompañamiento 
personalizado, con personal, además, técnico y prepa-
rado, y que haya una buena coordinación entre los ser-
vicios públicos de servicios sociales, sanidad, vivienda 
y empleo. Esto es algo que a nivel internacional no se 
discute, es un elemento que no solo va a aumentar la  
utilidad de los programas, sino que va a aumentar  
la eficiencia de los mismos, y que creemos que no se 
está garantizando en Cataluña, desde el Gobierno de 
la Generalitat, y por eso hacemos hincapié.

Otro de los grandes elementos de nuestras propues-
tas es crear oportunidades de trabajo, y sobre todo en 
aquellos sectores que puedan ser también referentes 
para estas personas. Por ejemplo, proponemos incidir 
en los programas de rehabilitación de edificios, por-
que pueden suponer una salida para aquellas perso-
nas que vienen del sector de la construcción, pero, a la 
vez, sirven también para disminuir el gasto energético 
y para crear oportunidades en otros sectores.
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También en el sector industrial tenemos propuestas 
para que todas las medidas que se estén desarrollan-
do en este momento en el marco del plan «Más indus-
tria», en el marco de la estrategia industrial de Cata-
luña, cuando se desarrollen esas medidas, se tengan 
también en cuenta, pues, las necesidades de estas per-
sonas.

Y, por último, también proponemos la creación de un 
salón para el empleo sénior, un salón en el que se pue-
da poner en contacto a aquellas personas de más de 
cuarenta y cinco años que buscan trabajo, y aquellas 
empresas o autónomos que puedan estar interesados 
en ampliar su plantilla, en incorporar el talento.

Otra de las medidas que proponemos son los progra-
mas en los que se contrata o se ponen en el mismo pro-
yecto a una persona joven y una persona sénior. Está 
comprobado que ese intercambio de diferentes edades 
puede suponer una oportunidad para aprovechar la ex-
periencia del trabajador sénior y también aprovechar 
las nuevas capacidades o los nuevos conocimientos de 
los jóvenes.

En definitiva, desde Ciudadanos creemos que el Go-
bierno de la Generalitat debe centrarse en lo que es 
realmente importante, en lo que es el principal proble-
ma de los catalanes, que es el paro, y debe hacer una 
apuesta y un esfuerzo para sacar del paro a aquellas 
personas que tienen más dificultades para hacerlo por 
sí mismos.

Por tanto, presentamos hoy esta moción, con medidas, 
como digo, concretas, sensatas y viables, para que las 
personas que tienen más de cuarenta y cinco años y 
están en situación de desempleo puedan seguir tenien-
do esperanza en encontrar un trabajo.

En la segunda parte de la intervención me referiré a 
las enmiendas presentadas por los grupos parlamen-
tarios.

Muchas gracias.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula 
la il·lustre senyora Montserrat Capdevila, en nom del 
Grup Parlamentari Socialista.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustres 
diputats i diputades, bé, és important que a cada ple 
parlem d’ocupació; bé, o, més ben dit, en aquest cas, 
de les persones que es troben atrapades a l’atur i del 
col·lectiu de més de quaranta-cinc anys. De fet, des 
del Grup Parlamentari Socialista, hem fet diverses 
mocions i resolucions durant aquesta legislatura, al-
gunes de les quals s’han aprovat; per exemple, doncs, 
un pla de xoc contra l’atur per als majors de quaranta-
cinc anys, també per als joves, o, especialment, dels 
aturats de llarga durada.

També, en aquest cas, hem fet altres propostes en el 
Congrés. Fa poc, fa unes setmanes, plantejàvem allà 
un debat sobre la implantació urgent d’un programa 

de garantia de majors de quaranta-cinc anys, especi-
alment per a la inserció i la protecció de les persones 
més grans de quaranta-cinc sense feina ni prestació, 
en aquest cas. De fet, va ser rebutjada pel Partit Popu-
lar, el qual ens sobta que, en les seves esmenes, plan-
tegi coses aquí que, justament, allà, allà on governa, 
fa exactament el contrari. Bé, en tot cas, després m’hi 
entretindré.

I, en aquest sentit, tenint en compte que, doncs, ve-
nim d’una reforma laboral de la qual el Partit Socia-
lista demanem i continuem demanant, reiteradament, 
la seva derogació..., ens ha portat especialment, doncs, 
fins aquí i a afectar especialment, també, aquest col-
lectiu, en el qual veiem, ple rere ple, quan rebem co-
mitès d’empresa, doncs, que els expedients de regu-
lació d’ocupació afecten principalment i especialment 
aquest col·lectiu.

En aquest cas, ens fan una proposta, que nosaltres vo-
tarem a favor, justament per tenir en compte aquest 
aspecte: persones amb molta experiència, amb molta 
formació, amb uns contractes de qualitat, que són re-
llevades, són expulsades d’aquests llocs de treball es-
table, i són rellevades, en aquest cas, per contractaci-
ons de precarietat, o precàries, eh?, i segurament per 
persones joves, amb salaris ridículs, que ens porten a 
aquesta situació de pobresa.

Què ens diu la darrera EPA? L’altre dia, teníem l’atur 
registrat, però sabem que a Europa se’ns mesura i ens 
mesurem per l’Enquesta de la població activa, i el pri-
mer trimestre ens diu que, d’aquestes 758.000 perso-
nes aturades, el 59,6, és a dir, gairebé el 60 per cent, 
són de llarga durada, i el 37 per cent, de molt llarga 
durada; el 36 per cent d’aquestes 758.000 tenen més 
de quaranta-quatre anys, per tant estem en aquest col-
lectiu, i 77.000, a Catalunya, 77.000 persones, majors 
de cinquanta-cinc anys, que aquestes encara ho tenen 
pitjor, eh? Per tant, aquí, qualsevol mesura és essen-
cial.

Nosaltres, el que estem aportant, en aquest cas, en 
aquesta proposta de moció..., que, senyora Arrimadas, 
deixi’m que li digui que ens ha xocat, aquest gir soci-
al –al qual donem la benvinguda–, ens xoca amb les 
propostes liberals que estan fent en aquests moments 
que estem de campanyes i precampanyes, propostes 
liberals, com el contracte únic. És incompatible, ve-
iem. O alguna altra proposta d’algun candidat que, si 
és certa, ens fa posar els pèls de punta, eh? Aquella 
que els treballadors acomiadats paguin a aquells que 
els acomiaden, que no que cobrin. Bé, en tot cas, no 
sabem si és cert o no. En tot cas, ens sobta, eh?, el gir 
social, però li donem la benvinguda.

Nosaltres els estem proposant d’afegir en aquesta 
proposta de moció unes esmenes que continuen amb 
aquesta necessitat de desplegar un pla d’acreditació i 
qualificació professional específic per a aquestes per-
sones majors de quaranta-cinc anys que no tinguin 
reconeguda una qualificació necessària, i que avui al 
mercat de treball sabem que és imprescindible tenir-la 
per poder ser contractats. I, per tant, també, itineraris 
personalitzats amb aquestes necessitats formatives de 
complementació.
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Per altra banda, també, proposem programes de for-
mació i treball, amb noves ocupacions, que tinguin 
noves oportunitats. Per tant, per poder reconvertir per-
sones que estaven en un sector a d’altres sectors que 
tinguin possibilitats per a la contractació.

I, per últim, en aquest cas, conjuntament amb l’Estat, 
proposem un pla de jubilacions anticipades per a to-
tes aquelles persones que ja han fet tots els recursos 
de polítiques actives d’ocupació, no hi hagi manera, 
i, per tant, quedi acreditat que no hi ha manera que 
se’ls contracti, perquè sí que és veritat que hi ha una 
discriminació efectiva per a aquelles persones, sobre-
tot els majors de cinquanta-cinc anys, ningú contracta 
majors de cinquanta-cinc anys, i això és així. Per tant, 
qualsevol element de prestigiar i donar..., posar en va-
lor l’experiència, el coneixement i el talent d’aquestes 
persones, nosaltres la valorem.

Sobre el PIRMI, que aquí se’ns proposa, nosaltres ens 
abstindrem, en aquesta matèria, perquè crec que, com 
a PSC, hem fet reiterades propostes de la reforma del 
PIRMI en aquest Ple, s’han aprovat reiterades moci-
ons, que es posi una llei del PIRMI, i, al final, amb el 
que estem ara és amb un debat de renda garantida. Per 
tant, és allà on hem de... (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, té la paraula l’il·lustre senyor Marc 
Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades, diputats... 
Senyora Arrimadas, la moció que vostè presenta té 
una virtut, que és que parlem d’un tema essencial, 
com vostè ha dit, però, a més a més, en un sector es-
tratègic. El tema essencial és l’atur, és evident, i di-
em que els aturats majors de quaranta-cinc anys és un 
sector estratègic per les seves característiques i la seva 
posició des del que en diríem el mercat de treball.

Mirin, si tenim unes tres vegades més de persones 
aturades, més o menys, que al començament de la 
crisi, una de cada tres d’aquestes és més gran de 
quaranta-cinc anys, per tant, en realitat, els aturats 
de més edat s’han multiplicat per quatre, durant la 
crisi; un 53 per cent són homes, abans de la crisi 
eren minoria; un 67 per cent tenen menys de cin-
quanta-cinc anys, per tant molt de recorregut labo-
ral encara; un 57 per cent són caps de família, en el 
sentit de la dependència econòmica de la família; un 
67 per cent té només estudis primaris, i un 54 per 
cent porten més de dos anys aturats. Són dades que 
fan posar els pèls de punta.

Tenim, a més a més, un greu, gravíssim problema de-
mogràfic, on la piràmide d’edats, que els anys setanta 
era una piràmide estàndard amb relació al balanç en-
tre edats, ara és una piràmide completament invertida, 
i, per tant, la presència numèrica de les persones de 
més de quaranta-cinc anys hi afegeix encara més difi-

cultats, en la recerca de solucions. I, per això, d’aquí, 
la definició que dic de col·lectiu estratègic.

Tenim, doncs, un problema molt greu, a resoldre, en 
aquest sector d’edat, i si al mercat laboral català i es-
panyol l’atur ha estat sempre un problema sistèmic, 
perquè es crea molta ocupació i de manera molt ràpida 
quan es produeixen booms, però es destrueix encara 
més ràpidament quan hi han les recessions, en els ma-
jors de quaranta-cinc anys aquest aspecte és un pro-
blema que és absolutament persistent.

Gràcies a la reforma laboral, que alguns dels grups 
d’aquí varen votar, que ha empès a la baixa els salaris, 
s’ha apostat exageradament per una substitució mas-
siva de contractes amb salaris inicials que podríem 
qualificar de depriments; serveixi d’exemple dir que 
el poder adquisitiu dels nous entrants al mercat laboral 
és igual que el que van tenir els que van entrar fa vint-
i-un anys, per posar un exemple.

Clar, vist això, i per totes aquestes raons, és evident 
que, de cara al futur, aquest col·lectiu és un col·lectiu 
del qual no podem prescindir, que sembla que és el 
que estigui passant, i que tampoc no el podem posar 
en competició amb el col·lectiu jove, perquè cada un 
d’aquests dos col·lectius fa aportacions complementà-
ries al mercat de treball.

Calen canvis, per tant, en la cultura empresarial de 
contractació, en el sentit de no discriminar segons 
l’edat, com un principi essencial. Calen polítiques ac-
tives específiques per a aquest col·lectiu. Si seguíssim 
l’«estela» d’altres països europeus, ens caldria, segu-
rament, enfortir els incentius financers perquè els més 
grans segueixin treballant; ens caldria aportar mesu-
res de discriminació positiva per l’edat; ens caldria 
millorar la capacitat d’obtenir un lloc de treball per a 
aquest col·lectiu, a través de la formació, etcètera.

En bona part, aquesta moció va d’això, en bona part; 
i ens n’alegrem, que vagi d’això. Ara bé, l’altre dia..., 
em recorda, vaig veure un programa a la televisió que 
parlaven de l’esferificació del iogurt. Posaven una cu-
llerada de iogurt a dintre d’una mena de gelatina, i 
aquí quedava una esfera, dura, brillant, consistent, 
no? Ho dic perquè m’ho recorda, perquè la moció, 
de vegades em recorda que pot ser com l’esferifica-
ció de les propostes sobre majors de quaranta-cinc 
anys: semblen dures, semblen compactes, però, quan 
les mastegues, a dintre només hi ha iogurt. I el iogurt 
ja és bo; però, és clar, en aquesta moció, ja em perdo-
narà, eh?, però li falta quantificació, li falta calendari, 
li falta la inversió que s’ha de fer.

Vagin amb compte amb l’esferificació, que a força de 
fer propostes d’aquestes, no es converteixin en un par-
tit esferificat, també. Vull dir, que aleshores tindrien 
un problema, que seria el seu, eh?, evidentment.

Clar, per això, nosaltres el que hem fet és presen-
tar tres esmenes, amb algun subapartat, que intenten 
acordar alguna cosa que sigui mesurable; per exem-
ple, elaborar un pla específic amb l’objectiu d’arribar 
a trenta mil contractacions per a aquest col·lectiu de 
com a mínim quatre mesos, en col·laboració amb les 
administracions locals, potenciant l’economia social, 
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l’estratègia d’economia verda o millorant les clàusu-
les de licitació perquè valorin més el treball qualificat.

O, per exemple, elaborar un pla específic de formació, 
que arribi, com a mínim, a cinc mil persones d’aquest 
col·lectiu, que asseguri la formació ocupacional, però 
que també permeti acords que facin possible l’accés a 
la cultura en totes les seves expressions, inclòs l’esport, 
perquè la gent aturada, a més a més de buscar treball, 
també viu i té dret a tenir un vida plena com tothom.

I, finalment, un compromís d’aquest Parlament, un 
compromís per garantir que puguem aprovar, abans 
d’acabar la legislatura, la llei de la renda garantida de 
ciutadania.

Ens semblava que això eren mesures concretes –ens 
en falten moltes, evidentment–, però ens semblava que 
completaven aquesta moció de l’esferificació que dèiem.

Demanem votació separada dels punts 4, 4 bis, 5, 8, 
17 i 18.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Maria Mercè Jou.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Consellera... Bé, primer de tot, 
disculpar que avui no ha pogut venir el conseller Puig, 
i no hi és, ni ell ni el president, en aquests moments, 
perquè estan amb la inauguració d’una inversió que 
per nosaltres és que és molt important, que és el tema 
de Ferrari Land.

Senyora Arrimadas, i senyors de Ciutadans, benvin-
guts; ja era hora que es preocupessin pels aturats ma-
jors de quaranta-cinc anys. (Veus de fons.) No. Ho he 
estat revisant, eh?; ho hem estat revisant des del grup 
parlamentari, i la veritat és que sí que tenen una pro-
posta de resolució que parlen en general dels majors 
de quaranta..., ai, perdó, dels de llarga durada, però 
mai –mai– de les persones aturades majors de quaran-
ta-cinc anys.

Però, bé, val més tard que mai. I, per tant, doncs, ben-
vinguts a la preocupació per aquest col·lectiu, que, en 
canvi, aquest Govern i aquest grup parlamentari ja fa 
temps que tenim. I ens preocupa, no només perquè 
aquestes persones estiguin a l’atur, amb tot el que això 
suposa. Hi ha un altre element que també ens preocu-
pa, perquè, sí, n’hi ha que són quaranta-cinc, però els 
de cinquanta-cinc què? El problema ja no és només 
que ara no puguin treballar, sinó que, a més a més, 
després tindran un problema amb la pensió. I aquest 
problema també el tindrem com a tota la societat, 
quan a aquestes persones, potser, els quedi una pen-
sió baixa, que no puguin acabar, doncs, vivint d’una 
forma digna.

I és veritat que... –i ho hem parlat amb la senyora Ar-
rimadas–, hi ha molts punts en els quals nosaltres es-
tem d’acord i que ja li vam anunciar que hi votaríem 
a favor. No és per res, és que moltes coses ja les estem 

fent, i les que no estem fent, justament ara, amb el pro-
grama –que d’aquí ve la preocupació que va anunci-
ar el conseller– de Grans Actius, en aquest programa 
allò que fins ara potser no s’havia fet d’una forma més 
concreta, ho farem; i, per tant, això fa que puguem es-
tar d’acord en moltes coses.

És evident que nosaltres no estem d’acord amb les es-
menes que vostès accepten del Partit Popular, i no hi 
estem perquè, primera, una cosa que hauria de fer el 
Partit Popular des de Madrid, resulta que ens diuen 
que sí però que ens ho paguem nosaltres; segona, no 
s’han assabentat encara que tenim un problema de fi-
nançament? Això és una miqueta greu, eh? Però, fins 
i tot, ja el BBVA també ho diu. És a dir que arriba un 
moment en què les coses s’han de situar en el seu punt 
just, i creiem que cadascú ha de fer l’esforç on li toca; 
i, en aquest cas, no toca a Catalunya encara fer més es-
forç en aquest aspecte.

I sí, la nostra prioritat són les persones. I, per tant, per 
nosaltres el més important són les polítiques socials i 
de les de reactivació econòmica. I, els agradi o no, ai-
xò està començant a donar algun resultat. I el resultat 
és, per exemple, fins i tot l’altre dia, la cambra ho deia: 
«Ha millorat la perspectiva de creixement de l’econo-
mia catalana, ja per al 2015 i també per al 2016.» Per 
tant, es preveu que hi haurà un creixement superior al 
que havíem previst.

Jo em referiré més a les últimes dades: les d’atur re-
gistrat. L’atur registrat ha continuat baixant i també 
ha baixat l’atur registrat dels majors de quaranta-cinc 
anys, si bé és cert que amb menys intensitat. Augmen-
ta la filiació de les persones a la seguretat social, i en 
aquests moments, ho diu la EPA, ho diu la contracta-
ció registrada, el que s’està fent també és crear ocupa-
ció de caràcter indefinit i a jornada completa, si bé és 
cert –si bé és cert– que tenim un problema amb els sa-
laris. I aquest és un aspecte que, clarament, entre tots 
plegats hem de continuar millorant i fent, doncs, que, 
a través de la concertació entre empreses i treballa-
dors, sindicats, aquests problemes que són reals es va-
gin solucionant.

I parlem de la famosa llei de la renda garantida i par-
lem, també, de la revisió de la renda mínima. Nosal-
tres pensem que aquestes dues coses van relacionades, 
i per tant que el debat en aquest aspecte s’hauria de 
poder fer absolutament conjuntament. No és ben bé..., 
és a dir, hem acabat transaccionant coses que una cosa 
sembla que sí, l’altra no tant..., i és evident que quan 
ens diuen, vostès, que ens comprometem a fer el debat 
de la renda garantida, ara, en aquesta legislatura, evi-
dentment nosaltres no li direm pas que no. Entenem 
que és una proposta una mica trampa –entenem que és 
una proposta una mica trampa–, i que, a més a més..., 
bé, si tots els grups hi estan d’acord, perfecte, però 
que s’entén que en els debats de la ponència tothom té 
el seu ritme i que si realment hi ha aquesta inquietud, 
doncs, escolta’m, per nosaltres..., per nosaltres no se-
rà. Ara, m’agradarà veure també si som capaços, entre 
tots plegats, de fer una bona llei.

Perquè crec que el més important –el més important– 
és que acabi sortint una bona llei... –ei, i una cosa que 
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és fonamental, eh?, que no tornem a fer com el tema de 
les persones amb discapacitat, eh?–, és a dir que sur-
ti una bona llei, però una bona llei que no només do-
ni drets, sinó que a més a més garanteixi que es podrà 
pagar entre tots, perquè, si no, haurem tornat a fer una 
gran trampa a totes les persones que, a més a més, són 
més vulnerables i que, per tant, el que menys es merei-
xen és que entre tots plegats els enganyem.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Oriol 
Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, el 
primer que volia fer és agrair a la senyora Inés Arri-
madas que posés aquest tema a debat. És certament 
un tema que ens preocupa a tots, que ens ha de pre-
ocupar a tots. Corregir alguna dada que ha dit algun 
portaveu anterior, no amb ànim de polèmica, sinó 
senzillament per ànim informatiu. Segons l’EPA en 
els darrers cinc anys el nombre d’aturats de més de 
quaranta-cinc anys s’ha multiplicat per dues vegades 
i mitja, que és molt –que és molt, eh?–, és molt, i, per 
tant, la situació és molt greu i, certament, com s’ha 
dit també, els majors de quaranta-cinc anys són el 35 
per cent del conjunt dels aturats, però, sobretot, són 
la majoria dels aturats de molt llarga durada, els de 
més d’un any i els de més de dos. Per tant, la situació 
és complicada i és un tema a abordar perquè no és 
un tema puntual ni conjuntural, sinó que és un tema 
estructural del canvi de model; és a dir, del canvi de 
model econòmic, el canvi en la productivitat, el canvi 
tecnològic, fa que estem vivint contínuament en una 
reconversió industrial continuada, és a dir, vostès re-
cordaran els anys vuitantes i norantes, que hi havia 
reconversions industrials puntuals, que afectaven mi-
lers de treballadors en un sector determinat, que que-
dava obsolet tecnològicament.

Ara això està passant en el conjunt de les pimes i en 
el conjunt de les empreses. És a dir, hi ha una contí-
nua evolució de la productivitat, una contínua evolució 
tecnològica, que contínuament està deixant activitats 
tecnològicament obsoletes i que contínuament està 
deixant molts treballadors fora de lloc. I aquesta situ-
ació afecta, principalment, els treballadors de menys 
estudis i, per trams d’edat, es concentra en els treba-
lladors de més edat. Per tant, és una qüestió contínua 
que mereix una resposta. Ara és la resposta que és que 
si volem resoldre aquesta qüestió hem d’avançar cap a 
la formació continuada al llarg de tota la vida laboral, 
i només serem una societat del coneixement si hi ha 
formació continuada al llarg de tota la vida laboral.

I aquest és l’element central i l’element de fons. Per 
abordar aquest element, en aquest moment estem de-
batent una llei que és molt important en aquest Par-
lament, que és la llei de la formació professional, i és 
des d’aquest àmbit que creiem que s’hi ha de donar 

una resposta integral. Per això, agraïm la moció, agra-
ïm el debat que pot plantejar. Deixi’m que li digui, 
sense ànim de molestar-la, senyora Arrimadas, que 
moltes de les propostes ens semblen excessivament 
genèriques, redactats de bona voluntat però amb poca 
mesura concreta; però, en tot cas, és bo que es produ-
eixin i, per tant, d’una forma molt majoritària recolza-
rem els diversos punts de la moció.

Deixi’m, però, que li faci algun esment, amb alguna 
discrepància. Miri, estem d’acord que la renda míni-
ma d’inserció s’ha de reformar i ha de ser un dret sub-
jectiu. Hi estem d’acord. Aprofitem que avui hi ha la 
consellera Neus Munté –jo això normalment li ho dic 
al conseller Felip Puig, no em fa gaire cas–, espero 
que dient-li a vostè ens faci més cas en aquesta qües-
tió, però nosaltres estem d’acord en això. Ara, no li vo-
tarem en aquest punt perquè tenim un debat obert, que 
és el de la llei de la renda de garantia de ciutadania, 
que sí que votarem que es resolgui en aquest mandat, 
com proposava Iniciativa, tot i que també li vull fer un 
advertiment ben clar: una moció del Parlament no pot 
obligar la posició dels grups parlamentaris. Per tant, si 
els grups parlamentaris tenen posicions discrepants i 
no s’arriba a concloure el debat, perquè no es formen 
majories suficients, incomplirem aquesta moció. Però, 
en tot cas, si la moció serveix per expressar la voluntat 
que volem tancar aquest debat en aquesta legislatura, 
el nostre grup és clar i diàfan: sí, volem tancar el debat 
de la renda garantida i incloure en aquest debat... –per 
això fem l’esmena que queda redactada com a 4 bis–, 
a incloure en aquest debat la reforma de la renda mí-
nima d’inserció.

Hi ha alguna altra qüestió, per exemple, el tema d’in-
cloure els majors de quaranta-cinc anys en l’estratègia 
industrial. Jo crec que això hi és en l’estratègia indus-
trial. I, en tot cas, és un tema abordat en l’acord per al 
diàleg social permanent. Crec que no és maco que una 
moció modifiqui una qüestió pactada amb els agents 
socials. I, per tant, jo li diria, senyora Arrimadas, que 
li agraeixo que accepti la nostra esmena 7 bis, però 
crec que hauria de substituir l’esmena número 7.

No sé si..., no m’acaba d’agradar la proposta de fer un 
saló d’ocupació per trams d’edat. Crec que seria discri-
minatori i crec que aniria en contra, precisament, dels 
objectius que s’hi busquen. En tot cas, el fet que avui 
no ho votem no vol dir que si ens especifiqués millor 
aquesta proposta no n’estiguéssim disposats a parlar, 
però no em sembla que avanci en el sentit que volem.

I, finalment, un darrer comentari, que no és un comen-
tari tant a la diputada Arrimadas com al partit de Ciu-
tadans, si m’ho permeten, eh? Perquè, clar, vostès, que 
ja fa nou anys que passegen per aquí... –per tant, partit 
nou, nou, no, eh?–, fa nou anys que els escoltem, que 
sabem que escolten, s’apunten a totes les despeses i a 
totes les reduccions d’ingressos. Això no pot ser, senyo-
ra Arrimadas. Clar, és que vostès fan una moció que té 
setze punts de despesa, no gaire despesa, tampoc, per-
què és bastant inconcret tot, i després a l’hora de dir 
«i això com es paga?», diuen «abaixem impostos». Ah, 
carai! Clar, això, com que no han estat en cap Govern 
–i, de veritat, espero que no hi siguin mai–, doncs, ho 
poden dir, no? Però en el moment en què s’han de pren-
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dre decisions, el que no pot ser és que vostè posi setze 
punts de despesa i a l’hora de com es paga, canya als 
ingressos de la Generalitat!

Per cert, vostès volen rebaixar ingressos...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Oriol Amorós i March

...de la Generalitat en conceptes que no tenim com-
petència, perquè no podem tocar els trams cedits de... 
(La vicepresidenta primera retira l’ús del micròfon al 
diputat i aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popu-
lar, té la paraula el diputat Rafael Luna.

Rafael Luna Vivas

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats, en 
primer lloc, si la portaveu de Convergència i Unió 
ha vingut aquí a dir la inauguració del president i del 
conseller, avui, a Ferrari, al Camp de Tarragona –Tar-
ragona, la província de Tarragona–, jo penso que s’ha 
equivocat, perquè, tant el president de la Generalitat 
com el conseller, haurien d’estar aquí perquè aquesta 
és la prioritat: el Parlament de Catalunya.

I segona puntualització, que li faig: si és Ferrari és per 
Port Aventura i no per Barcelona World, que està pa-
ralitzat. I segona observació que li faig: i tant que sa-
bem el que costa! Sap el que costa? 50.000 milions 
extres que han donat a la Generalitat de Catalunya per 
poder pagar els seus capricis. I, dit això, els he de dir 
el següent: «Senyora Arrimadas, nosotros celebramos 
que usted haya presentado esta moción. Nosotros la 
verdad es que se la vamos a votar toda a favor por una 
cuestión muy simple: porque es una moción de buenas 
voluntades, es una moción genérica, es una moción 
que a nosotros nos hubiera gustado muchísimo encon-
trar en ella un desarrollo. Usted habla que se harán 
cosas, pero nos gustaría que nos dijera qué medidas, 
cómo se hace, de qué manera, cómo se organiza. Pe-
ro como a nosotros nos da la sensación –y se lo di-
go con todo el cariño del mundo– que ustedes lo que 
han presentado es una moción para que todo el mundo 
se sienta cómodo y esté bien y la voten a favor, pues, 
bueno, yo creo que la voluntad es esta, que todos po-
damos estar en ella, sentirnos a gusto, como bien de-
cía antes el portavoz de Esquerra Republicana y con 
buen criterio, es muy genérica, en la cual todos pode-
mos decir que sí.»

Ahí es a lo que nosotros presentamos a lo que noso-
tros ya le anticipamos que votaremos a favor. También 
es una moción tremendamente transversal, es una mo-
ción que tiene que ver con la formación profesional, 
que está en proyecto de ley, que tiene que ver con el 
SOC, que está en Garantías, que tiene que ver con te-
mas de vivienda, que tiene que ver con temas sociales, 

que tiene que ver con todo un poco. Pero, lo vuelvo a 
decir, nosotros dentro de este conglomerado, nosotros, 
no podemos estar en contra. ¿Pero sabe por qué? Por-
que –lo que se ha repetido muchas veces aquí– cer-
ca del 40 por ciento hoy de parados en Cataluña cor-
responden a más de cuarenta y cinco años. Sí que es 
cierto y sí que es verdad que la juventud o el tramo de 
jóvenes en paro es preocupante. Sí que es cierto que 
el tema de la mujer en lo que es la contratación labo-
ral es importante. Pero también es muy cierto que ese 
tramo de más de cuarenta y cinco años no es que sea 
simplemente importante, es que es preocupante. Pre-
ocupante por el largo del tiempo en que está, preocu-
pante porque es un sector de personas que tienen unas 
cargas que han adquirido: la familia, la vivienda, el ir 
pagando todo eso. Y no es igual esa incidencia en un 
joven que en una persona que ha asumido todas esas 
responsabilidades propias y lógicas de lo que es la 
trayectoria de las personas.

Por lo tanto, nosotros, señora Inés Arrimadas, celebra-
mos, vuelvo a decírselo, que usted haya presentado esta 
moción. Esperemos que con el tiempo y el desarrollo 
y no con la aceleración derrapante de los proyectos de 
ley que nos trae Convergència i Unió al Parlamento de 
Cataluña, podamos meditar profundamente en lo que 
tiene que ser el desarrollo de cada una de ellas.

Nosotros le hemos hecho unas enmiendas que son muy 
basadas en lo que es el tramo autonómico, lo que es 
cuestión de impuestos y lo que es cuestión previa de lo 
que vale y el dinero que tiene. Y eso lo conocemos muy 
bien, tremendamente bien. Antes yo hacía una mención 
cuando se me decía si nosotros no nos acordamos. No 
nos acordamos: sufrimos porque tengamos que pagar 
esos gastos, que la Generalitat de Cataluña nos tiene 
preocupados, en unas prioridades que no son las priori-
dades de creación de empleo, sino de esa independen-
cia que parece ser la salvación de la patria. Y que nos 
demos cada día cuenta cómo el suflé va bajando, por-
que la gente cada día sabe dónde está el uso de la ra-
zón, de la objetividad, de la prosperidad en Cataluña.

Muchas gracias.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup 
Mixt, la senyora Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, per posicionar la CUP - Alternativa d’Esquerres 
en aquesta moció, jo diria que és obvi, i ja s’ha ex-
plicat, no?, que ara mateix tenir més de quaranta-cinc 
anys i estar a l’atur és una combinació letal; és una 
combinació letal perquè a més dades d’atur, menys 
prestacions, més risc d’exclusió i, a més a més, tot això 
s’ha de combinar amb la reforma laboral. I, per tant, 
unes condicions nefastes per als majors de quaranta-
cinc anys, que generen nivells elevats d’angoixa, de 
desesperança, de culpabilització, gent amb càrregues 
familiars que en moltes ocasions és l’única sustenta-
ció familiar i, per tant, davant de tot això, és obvi que 
calen mecanismes d’acompanyament, és obvi que els 
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poders públics han de posar-se al capdavant en la de-
fensa d’aquest col·lectiu i és obvi que se’ls ha d’oferir 
alguna solució, com diem, des dels poders públics i, al 
nostre entendre, que vagi molt més enllà de les políti-
ques actives d’ocupació. Per tant, que es garanteixin 
drets subjectius i que es puguin acomplir.

Les xifres es deien abans; jo diria que alarmants no, 
gravíssimes, és el següent d’alarmant. Si a 2007 eren 
més de 400.000 persones de més de quaranta-cinc 
anys a l’atur, a 2014 n’eren 1.900.000, una xifra gra-
víssima, com diem. A més a més, atur de llarga du-
rada; a més a més, com diem, certes situacions uni-
des, doncs, a l’angoixa, a la desesperança i la certesa 
per part d’aquestes persones que no tornaran a treba-
llar mai més, que estan expulsades del mercat laboral i 
que no tenen manera de tornar-hi a entrar.

La crítica que nosaltres fem a la moció jo diria que és 
la crítica que ben bé han fet tots els grups anteriors, en 
el sentit de la falta de concreció i en el sentit, també, 
doncs, de propostes que siguin reals, solucions reals. 
No vull dir que aquestes propostes no siguin reals, és 
a dir, vull dir, que calen propostes aplicables ja, d’ur-
gència, per tant, i que vagin molt més enllà dels llocs 
comuns sobre l’organització i les competències i la 
simplificació, etcètera. Què volem dir? Nosaltres fent o 
posant a la nostra boca allò que van dir les assemblees 
d’aturats de persones més grans de quaranta-cinc anys, 
creiem que hi ha una sèrie d’accions, d’actuacions que 
poden fer-se ja i que garanteixin, precisament, aquests 
drets subjectius.

Quines són? Doncs, bonificar aquelles empreses que 
contracten persones més grans de quaranta-cinc anys; 
promoure una llei per la qual les persones més grans 
de cinquanta-cinc anys en l’atur que hagin cotitzat 
trenta-cinc anys puguin passar directament a la jubi-
lació; recuperar el subsidi anterior –en tot cas, la xi-
fra, l’import anterior al Reial decret 20/2012–; adoptar 
mesures que afavoreixin l’autoocupació i el coope-
rativisme; garantir la formació continuada –que s’hi 
ha insistit aquí per part d’altres grups i que nosaltres 
compartim totalment–; establir un salari mínim in-
terprofessional en una quantitat digna de més de nou-
cents euros i no la que hi ha ara. A més, és obvi que, 
doncs, altres instruments com les eines per ajudar les 
persones aturades a mantenir un bon estat de benes-
tar i, per tant, això afecta la resta de serveis públics 
vinculats a les administracions, polítiques que vagin 
a reduir les situacions de pobresa i de risc d’exclusió 
i establir una prohibició que en la mateixa família hi 
puguin haver tots els membres que bàsicament són la 
sustentació familiar desocupats.

Vers això, que són actuacions concretes i que, per tant, 
proposen despeses, a nosaltres també ens ha sobtat que 
es proposi una abaixada d’impostos; bàsicament, per-
què si estem dient que cal augmentar la despesa social 
o la despesa per a garantir drets subjectius a les per-
sones de quaranta-cinc anys, és obvi que no es pot fer 
més amb menys. I, per tant, nosaltres votarem en con-
tra de les esmenes que s’han acceptat al Partit Popular.

Per nosaltres hi ha una cosa que falla en la moció, que 
és, doncs, que la qüestió de la problemàtica dels atu-

rats majors de quaranta-cinc anys és el model produc-
tiu, és el model de relacions laborals, és, finalment, que 
aquesta exclusió és part, diguem-ne, de disfuncions sis-
tèmiques o de problemes estructurals. Jo diria que en 
tota la lectura de la moció s’hauria de poder desprendre 
una cosa certa, que és l’obligatorietat que tenen els po-
ders públics davant d’aquestes persones que estan, com 
diem, excloses del mercat. I aquesta obligatorietat, per 
a nosaltres, més enllà que les mateixes administraci-
ons públiques es coordinen i facen itineraris individu-
alitzats, que considerem que són millores i són bones 
propostes, més enllà d’això, s’han de garantir drets sub-
jectius. Per a garantir drets subjectius cal redistribuir 
millor la riquesa, cal recuperar recursos, i és obvi, di-
guem que no es pot fer rebaixant impostos.

Sense més, jo aprofitaria per a demanar votació sepa-
rada dels punts 1, 4, 16, 20, 17, 18 i 19.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Per donar pràcticament suport majoritari a 
aquesta moció. Tindrem temps de concretar-la, senyo-
ra Inés Arrimadas, en la llei d’FP i del SOC i en debat 
sobre la reforma laboral, però, en tot cas, aquest és un 
tema molt important; quasi hauríem de dir: com po-
dem parlar de persones grans als quaranta-cinc anys? 
Si estan a la meitat de la vida. Com podem expulsar 
del mercat laboral persones que potser han treballat 
menys del que els quedaria per treballar? Què ens està 
passant en aquesta societat? I aquest és un debat total-
ment substantiu i nou, relativament nou. Però, a més, 
això posa en qüestió la sostenibilitat i les garanties de 
mínimes pensions dignes. 

Obre un altre debat i un altre..., no puc fer esmenes, 
però n’hi hauria fet: una és la mirada de gènere, se-
nyora Inés Arrimadas. Hi ha una invisibilitat de les 
dones aturades de més quaranta-cinc anys perquè es-
tan a l’economia submergida. I els homes aturats són 
els que es suïciden, fixi’s, els homes aturats en aquesta 
edat que porten més d’un any és un factor..., i si mirem 
les enquestes de salut de Catalunya, és el factor princi-
pal, perquè no tenen habilitats socials per superar les 
crisis; les dones en tenen més perquè sempre fan fei-
nes múltiples, però, en canvi, entren en depressió, i no 
troben feina, però la troben, en tot cas, en feines do-
mèstiques moltes vegades a l’economia submergida.

Aquest és un debat tan substantiu, tan substantiu de 
què ens està passant en aquesta crisi que ens hauria 
de fer pensar en globalitat i quasi mereixeria debats 
monogràfics sobre el model laboral que tenim a aquest 
país i l’econòmic.

La presidenta 

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la il-
lustre senyora Inés Arrimadas.



Sèrie P - Núm. 108 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de maig de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 54.3  33

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Agradecer a todos los gru-
pos parlamentarios que nos han presentado enmien-
das. La verdad es que la incorporación de las mismas 
ha mejorado la moción. Ya queríamos que fuera así, 
que fuera una moción de consenso, y, por tanto, les 
agradecemos sus aportaciones.

Solo tengo tiempo para hacer un par de comentarios: 
a la señora Capdevila, del Partido Socialista, con to-
da la cordialidad. Yo la veo muy despistada con no-
sotros, muy despistada –muy despistada– en lo que 
hacemos en el Parlament, porque no me podrá usted 
negar que presentamos, y muchas, propuestas en ma-
teria de empleo y creación de empresas. Muchísimas, 
en el Pleno y en la comisión. Y la veo despistada sobre 
lo que somos y sobre lo que pensamos. Mire, yo se lo 
voy a explicar: yo entiendo que las personas que están 
muy cómodas en las trincheras de rojos y azules, de 
izquierdas y derechas, con nosotros se queden un po-
co descolocados; nosotros pensamos que no hay que 
renunciar ni a la igualdad de oportunidades y a tener 
una red de protección social en nuestro país ni a la 
economía de mercado, que es el sistema que más pros-
peridad y menos desigualdades ha generado en todo 
el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Es 
así. Por tanto, respetamos un equilibrio entre igualdad 
de oportunidades y defensa de la economía de merca-
do, del principio de libertad en el que se basa. A us-
tedes les podrá sorprender esto mucho, pero esto es 
una tercera vía que existe en otros países europeos y 
que estamos convencidos de que es el mejor sistema, 
el que genera más prosperidad y más riqueza para la 
población.

Después, a la señora Jou, usted decía que no habíamos 
hablado de las personas mayores de cincuenta y cinco 
años; yo creo que no hacía falta poner el título «perso-
nas mayores de cuarenta y cinco, de cuarenta y seis, 
de cuarenta y siete, de cuarenta y ocho...» Se entien-
de que si tienes más de cuarenta y cinco años, los de 
cincuenta y cinco también están incluidos. Pero, mire, 
la crítica que nosotros hacemos de que el Gobierno de 
Cataluña hace poco y mal respecto al paro y sobre todo 
respecto al paro de las personas de más de cuarenta y 
cinco años no es nuestra; es una crítica que viene ava-
lada por los datos y es una crítica que viene avalada por 
los agentes sociales y por las personas que sufren esta 
situación.

Nosotros les decimos que es evidente que no pueden 
hacer milagros, lo que sí que pueden hacer es prio-
rizar, y ustedes no están priorizando estas políticas. 
Y también influye mucho en cómo se gasta el dine-
ro, no cuánto, sino cómo. Se lo hemos dicho muchas 
veces. Hace años, cuando había muchos más recursos 
para las políticas de empleo, seguían siendo inefica-
ces, porque tenemos un servicio público de empleo y 
unos programas de empleo ineficaces. Cambiemos lo 
que sabemos que funciona mal: no es solo destinar re-
cursos, que también, y ustedes no priorizan, es gastár-
selos mejor.

Y después, las medidas, pues, son transversales, sí, se-
ñor Luna, porque es que para solucionar un problema 

estructural como es el paro y tan complicado como 
el de las personas de más de cuarenta y cinco años 
hay que hablar un poco de todo y hay que hacer refor-
mas profundas. Y aprovecho para recordarle que sí, 
que hemos aceptado enmiendas en las que exigimos al 
Gobierno de la Generalitat rebajar los tramos y facili-
tar la creación de negocios para estas personas, pero 
lo que ustedes deberían recordar es que desde el Go-
bierno central también se pueden hacer muchas más 
cosas de las que ustedes hacen para facilitar la vida a 
estas personas.

Y, sin más, muchas gracias por el apoyo mostrado a 
nuestra moción. 

La presidenta

Cridem a votació.

(Marc Vidal i Pou demana per parlar.)

Senyor Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí, per contradiccions.

La presidenta

Trenta segons.

Marc Vidal i Pou

Sí, era bàsicament per puntualitzar una dada, atès que 
el senyor Amorós l’ha especificat. Segurament, tots 
dos tenim raó; la dada a què jo em referia era el 2007, 
468.200 persones a Espanya majors de quaranta-cinc 
anys; el 2014, 1.817.700, i per tant, són 3,88 vegades 
més.

Gràcies.

(M. Mercè Jou i Torres demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Jou.

M. Mercè Jou i Torres

Per al·lusions, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

M. Mercè Jou i Torres

Li volia dir al senyor Luna que no m’ha agradat gens 
el comentari que ha fet del nostre conseller i, sobretot, 
del nostre president pel fet que avui estiguin a Tarra-
gona inaugurant una inversió que per nosaltres és molt 
important. Ha fet més la sensació que a vostè li sap 
més greu que això vagi a Tarragona i potser que no 
hagi anat a Madrid.
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I per altra banda, senyora Arrimadas, jo potser de ve-
gades no em dec explicar prou bé, però jo li he dit 
que hem repassat totes les seves iniciatives i referents 
a majors de quaranta-cinc anys o de cinquanta-cinc; 
és a dir, tret dels joves, vostès, dels majors de qua-
ranta-cinc anys, no se n’havien preocupat perquè no 
hi han iniciatives seves. Això és el que he dit jo, per 
tant, no em vulgui ridiculitzar entre els quaranta-cinc 
i els cinquanta-cinc, no. Vostè, d’aquest col·lectiu, se 
n’ha preocupat en el moment en què va veure que el 
Govern presentava un programa concret que es diu 
«Grans actius».

Gràcies.

La presidenta

Un moment, un moment, que tinc diverses peticions: 
la senyora Granados, després el senyor Luna, després 
el senyor Amorós...

Eva Granados Galiano

Presidenta, per demanar votació separada del 4 i 4 bis, 
per una banda, i el 17 i 18, per l’altra.

La presidenta

Molt bé. Senyor Luna.

Rafael Luna Vivas

(Rafael Luna Vivas intervé sense fer ús del micròfon.)

La presidenta

Trenta segons.

Rafael Luna Vivas

Senyora Jou, vostè no m’ha entès bé. Vostè avui ha 
excusat el president de la Generalitat i el conseller 
d’Empresa i Ocupació dient: «Avui estan a Tarrago-
na, a la província de Tarragona, inaugurant Ferrari.» 
Jo li dic a vostè –jo li dic a vostè– que em sembla molt 
bé. Vostè ha fet una campanya publicitària, però jo li 
reitero que l’obligació, avui, del president de la Ge-
neralitat i del conseller d’Empresa i Ocupació és al 
Parlament de Catalunya, que és la màxima represen-
tació del poble de Catalunya. I per fer Ferrari ho pot 
fer un altre dia dintre de Barcelona World i no de Port 
Aventura.

(Oriol Amorós i March demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Amorós. Senyor Amorós?

Oriol Amorós i March

Per contradiccions i per demanar votació separada, 
presidenta. Si vol, començo per la votació separada que 
li demanem...

La presidenta

Sí.

Oriol Amorós i March

...dels punts 4, 7, 8, 12, 14, 17, 18 i 19.

La presidenta

Molt bé. Trenta segons.

Oriol Amorós i March

És una votació separada que es pot votar tot junt, eh?, 
per part nostra.

La presidenta

Ja, però el que passa...

Oriol Amorós i March

D’acord.

La presidenta

...és que no coincideixen, vaja.

Oriol Amorós i March

Sí. No, no; senyora Arrimadas, el seu discurs l’hem 
entès... (Veus de fons.) He dit «contradiccions», i 
m’han donat la veu per contradiccions, eh?, no per al-
lusions. (Remor de veus.)

La presidenta

Un moment. Senyora Arrimadas, després, si vol, de-
mana la paraula, però ara la té el senyor... (Veus de 
fons.) La té el senyor Amorós, i li he donat trenta se-
gons. 

(Remor de veus.)

Oriol Amorós i March

Vostès no volen que ens deixin manifestar, no volen 
que parlem aquí. Però, escolti, sort que no manen mai, 
i no manaran, perquè és que vostès tenen aversió a la 
democràcia. (Remor de veus.)

Miri...

La presidenta

Un moment; un moment, senyor Amorós, un moment. 

Oriol Amorós i March

Ara no ens podem manifestar tampoc... (Pausa.)

La presidenta

Un moment. Esperi –esperi.
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Oriol Amorós i March

Sí, sí, espero.

(Pausa.)

La presidenta

Ja pot.

Oriol Amorós i March

Senyora Arrimadas, el seu discurs l’entenem perfecta-
ment. Vostès volen vots tant del PP com de Podemos. 
Això ho hem entès perfectament; el que no quadren 
són els números. Vostès presenten una moció amb 
setze punts de despesa i dos de reducció d’ingressos. 
Vostès mai quadren els números; vostès sempre diuen 
més despesa, més despesa, més despesa, i menys in-
gressos, menys ingressos, menys ingressos. Sort que 
no tenen cap responsabilitat, i, amb el seny dels cata-
lans, tampoc la tindran.

(Remor de veus. Jordi Turull i Negre demana per par-
lar.)

La presidenta

Senyor Turull?

Jordi Turull i Negre

Sí, per confirmar unes votacions separades, i per con-
tradiccions.

La presidenta

Senyor Turull, digui’m les votacions, primer.

Jordi Turull i Negre

El punt 4, el 6, el 7, el 8...

La presidenta

Un moment –un moment. Quatre, 6, 7. D’acord. I ja està?

Jordi Turull i Negre

No; el 8, 11 bis, 12, 14, i 17, 18 i 19, que em sembla que 
sí que estaven...

La presidenta

Molt bé. Sí. Trenta segons.

Jordi Turull i Negre

No, només referit a les obligacions del president de la 
Generalitat, que s’hi ha referit el senyor Luna. Senyor 
Luna, comenci per casa seva. Quantes vegades alguns 
diputats seus, molt importants, fallen al Ple perquè 
estan en actes electorals. Crec que val la pena que el 
president avui estigui amb aquesta inversió.

(Inés Arrimadas García demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Sí, por alusiones. Yo creo que sí que tengo derecho a 
esto.

La presidenta

Sí.

Inés Arrimadas García

Bueno, señor Amorós, yo no sé, yo creo que tiene us-
ted manía persecutoria; no le he aludido en ningún 
momento. De verdad, hágaselo mirar. Porque cada vez 
que hablo del conseller o hablo de otra persona, pide 
la palabra. Ni es conseller, ni le he nombrado, y usted 
lo que tiene es manía persecutoria, hombre, ya. 

Y, después, ya sabemos muy bien cómo cuadran uste-
des las cuentas; si lo comprobamos con el tripartit, si 
le quedó claro a toda España y a todo el mundo, cómo 
cuadran ustedes las cuentas. 

Y, después, le digo una cosa solo. Ustedes lo que tie-
nen es, seguro, remordimiento de conciencia, porque 
con la misma mano que votan a favor de que se gasten 
39 millones en la agencia tributaria, votan a favor de 
que se destinen 50 millones para el paro de cuarenta 
y cinco años. Ustedes hacen que el Gobierno de Cata-
luña destine casi los mismos recursos a una estructura 
de estado que no va a servir para nada que al paro que 
sufren las personas de más de cuarenta y cinco años. 
Y eso es intolerable.

(Josep Enric Millo i Rocher demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Millo.

Josep Enric Millo i Rocher

Sí; per contradiccions, presidenta, en les paraules que 
hem escoltat...

La presidenta

Trenta segons.

Josep Enric Millo i Rocher

...del portaveu de Convergència i Unió. 

És evident, i tothom ho sap, que l’obligació del presi-
dent de la Generalitat és estar present en el Parlament 
de Catalunya quan està constituït i està en ple funcio-
nament. El portaveu de Convergència i Unió es deu 
pensar que la resta de diputats d’aquesta cambra ens 
mamem el dit i no tenim present que avui comença 
una campanya electoral, però ja hi estem acostumats, 
perquè fa temps que Convergència utilitza el Parla-
ment com si fos el Govern, i el Govern utilitza el pro-
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pi Govern com si fos el partit. I, d’això, avui en tenim 
una constatació més.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Comencem la votació d’aquesta moció.

Comencem pel punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 131 vots a favor.

El punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 27 vots a favor, 69 en contra i 35 
abstencions.

Quatre bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 94 vots a favor i 36 abstencions. 

Punt 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 116 vots a favor i 15 abstencions.

Punt 6.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 81 vots a favor i 50 abstencions.

Punt 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 61 vots a favor, 68 en contra i 2 
abstencions.

Punt 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 47 vots a favor, 69 en contra i 15 
abstencions.

Punt 11 bis. 

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 81 vots a favor i 50 abstencions.

Punt 12.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor, 69 en contra i 2 
abstencions.

Punt 14.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 62 vots a favor i 69 en contra.

Punt 17.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 27 vots a favor i 104 en contra.

El 18 i 19 es poden votar junts? (Pausa.) No.

Doncs, 18.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 27 vots a favor, 103 en contra i 1 
abstenció.

Punt 19.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 61 vots a favor i 70 en contra.

Punt 20. 

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 131 vots a favor.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 129 vots a favor i 2 abstencions.

Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern  
sobre la problemàtica del «sensellarisme» 
(tram. 302-00283/10)

Passem al dissetè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la problemàtica del «sensellarisme», presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida.

Té la paraula la il·lustre senyora Laura Massana.

(Pausa.)

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors, diputats i 
dipu tades..., també una salutació cordial, una abraça-
da fraternal i l’agraïment profund a les persones d’Ar-
rels Fundació, que les tenim avui aquí, a l’hemicicle, a 
la tribuna. Ens acompanyen, però de facto són els de-
mandants, són els impulsors de la moció que ara ma-
teix, doncs, debatrem. També gràcies, consellera, per 
ser aquí. Donar també les gràcies, després m’hi esten-
dré, als grups que han fet esmenes, que han millorat 
el text. 

En la interpel·lació a la consellera demanàvem un pas 
endavant en la lluita contra els «sensellarisme», en la 
lluita i a favor de les persones que pateixen a Catalu-
nya exclusió residencial severa. En definitiva, demanà-
vem a la consellera començar a posar fil a l’agulla per 
donar resposta al que entenem com les persones que 
viuen sense sostre, les persones que veiem dormint al 
carrer. 

Enteníem, i les respostes de la consellera no ens van 
fer canviar la percepció, que el Govern en aquest as-
pecte havia actuat poc o gens; la mateixa cambra ha-
via actuat poc o gens en altres debats. 

De recomptes, que és una de les qüestions que avui 
parlarem, i és la fonamental, el darrer es va fer el 2011 
a Barcelona, i també sota uns criteris que en podíem 
dir homogenis.

Però per posar aquest fil a l’agulla, les primeres punta-
des que s’han de fer, i, per tant, són el primer punt de 



Sèrie P - Núm. 108 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de maig de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 54.3  37

la moció, és saber quantes persones sense sostre viuen 
en aquesta situació a Catalunya.

Per això en aquest punt instem el Govern a fer un re-
compte de les persones que viuen al carrer a tot el 
país, no només a ciutats, que ho han fet de manera 
com han cregut, les que ho han cregut, i algunes que 
no ho han fet mai, perquè no podem trobar solucions 
a un problema del qual no sabem ni la dimensió; per 
tant, ho hem de dimensionar, ho hem de quantificar. 
No sabem ni els que dormen al carrer, ni els que dor-
men en espais físics inadequats, ni els viuen en espais 
insegurs, ni els que viuen en espais fins i tot il·legals.

Per tant, proposem impulsar de manera immediata, 
i amb coordinació amb les entitats especialitzades, 
aquest recompte aquest any mateix, 2015, en tot l’àm-
bit de Catalunya, per veure aquest estat de situació.

I ho diem, i molt clarament, i ho diu així aquest punt, 
amb la metodologia que es va utilitzar el 2011, amb el 
programa, doncs, d’atenció a les persones sense sostre, 
del qual jo vull recordar en aquest sentit que en Ricard 
Gomà va ser l’impulsor i va ser una gran font d’infor-
mació per facilitar la feina d’entitats, de professionals, 
de voluntaris i voluntàries, que lluiten per pal·liar els 
efectes d’aquesta exclusió.

Volem ser el País Basc, que ho fa cada any. Volem 
avançar-nos al Canadà, que ho farà l’any que ve. Vo-
lem posar aquesta problemàtica en la centralitat. I ho 
volem fer per saber i conèixer, perquè sabent i conei-
xent podem prevenir i intervenir en la mesura que es 
requereix. 

Per això és important el segon punt de la moció, en què 
plantegem el com, que és a través d’una plataforma, 
constituir-la amb la presència de les entitats del sector 
d’a tenció a les persones sense llar, per tal que, a través 
d’a quest instrument, puguem sistematitzar les dades, 
elaborem formes, coordinar les accions entre les admi-
nistracions i entitats, i planificar els serveis i recursos.

El tercer i darrer punt planteja incorporar un eix espe-
cífic per a l’eradicació del «sensellarisme» en el Pacte 
per la lluita contra la pobresa. Entenem que, incorpo-
rant-ho com a eix, tindrà aquesta centralitat i un pres-
supost que requereix aquesta lluita contra la pobresa. 

Per acabar aquesta primera part, en la intervenció 
vaig lamentar que a voltes des de la política, i sobre-
tot en campanyes electorals, l’única manera d’abordar 
aquestes situacions sempre és des de la penalització o 
la criminalització en general de les persones que vi-
uen en situació de pobresa, però sobretot d’aquelles 
persones que ocupen l’espai públic –aquesta invisibili-
tat. Si fem això, aquesta invisibilitat s’acabarà.

Diputades i diputats, fem que avui aquesta cambra si-
gui la imatge contrària a aquest tipus de campanyes; 
donin suport a aquesta proposta per als qui de veritat 
val la pena servir i treballar: els nostres conciutadans i 
conciutadanes més vulnerables. I m’atreveixo a propo-
sar-vos que l’única campanya a què us adheriu aquests 
dies –a part de les pròpies dels vostres partits– sigui 
la del recompte de persones que es farà el proper dia 
26, després de tants i tants anys, a la ciutat de Barcelo-
na, per començar a posar aquest fil a l’agulla i perquè 

no volem a ningú dormint al carrer, que també és el 
hashtag que hauríem d’anar fent servir. Tota aquesta 
informació, per ser voluntàries i voluntaris, a Arrels 
Fundació.

Moltes gràcies. Després parlaré del sentit de les es-
menes.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, la il·lustre senyora Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, i represen-
tants d’Arrels Fundació, gràcies per ser avui aquí. 
Bé, aquesta és una moció a la qual donarem suport, 
encara que el seu compliment només el veiem fac-
tible en cas que les administracions públiques, i en 
aquest cas la Generalitat, doncs, puguin donar o pu-
guin prestar-hi recursos econòmics, perquè, si no, ja 
podem parlar i parlar, que això no surt endavant.

El que fa aquesta moció és seguir l’estratègia de la 
Unió Europea des de 2011 per a les persones sense 
sostre, que no es limita únicament al seguiment i a 
l’elaboració d’informes, sinó que preveu també un pa-
quet de mesures que tinguin per objectiu el desenvolu-
pament i el sosteniment d’estratègies nacionals i regio-
nals eficaces per a les persones sense llar.

Per tant, ens sembla molt encertat, i per tant hi dona-
rem suport, que s’inclogui com un eix específic l’era-
dicació del «sensellarisme» al Pacte per a la lluita con-
tra la pobresa. Al cap i a la fi no fem més que aplicar 
una resolució que insta la Comissió i els estats mem-
bres de la Unió Europea a accelerar les mesures per 
a combatre aquest fenomen, que malauradament cada 
vegada ens trobem més, ja no solament a les grans ciu-
tats, sinó també a municipis on mai ens hauríem pogut 
imaginar que ens trobaríem amb aquestes persones.

Quant al Govern de l’Estat, doncs, s’han marcat ja una 
sèrie d’actuacions amb l’objectiu de desenvolupar una 
política integral enfocada a les persones sense llar, en 
el marc del Pla nacional d’acció per a la inclusió soci-
al 2013-2016. De fet, aquest pla, basat en l’estratègia 
d’inclusió activa, es veu necessàriament complementat 
amb un conjunt d’actuacions específiques dirigides a 
grups de població especialment vulnerables i que ne-
cessiten una intervenció més concreta i inherent a la 
seva pròpia naturalesa. I en aquest àmbit hi ha un se-
guit d’accions per a trobar una solució al fenomen del 
«sensellarisme».

Per tant, ho repeteixo, donarem suport a tots els punts 
de la moció. En primer lloc, que es faci un recomp-
te de persones sense llar o que visquin en condicions 
deplorables, en col·laboració amb les entitats, i especi-
alment amb els ens locals. I que s’actualitzi cada dos 
anys. És evident que, abans de destinar recursos, s’ha 
de saber, hem de saber a quantes persones hem de di-
rigir-los i a quin tipus de persones. És a dir, jo crec 
que els recursos que s’hi puguin destinar, doncs, són 
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per a donar solucions personalitzades, perquè cada 
cas, doncs, és cada cas, i s’ha de concretar.

D’acord també a constituir una plataforma o una tau-
la específica en el marc del grup de treball de la llui-
ta contra la pobresa i per la inclusió social. De fet, el 
punt 13 de l’esmentada resolució de la Unió Europea, 
doncs, demana que el problema de la manca de llars 
s’integri en els àmbits polítics pertinents, en el marc 
de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

I, molt lligat a aquest punt, Iniciativa per Catalunya 
planteja incloure, doncs, un eix específic per a l’eradi-
cació del «sensellarisme» al Pacte per a la lluita contra 
la pobresa; una proposta que, al nostre parer, té tot el 
sentit, però, evidentment, si va acompanyada, com ja 
he comentat, de recursos econòmics per a fer front a 
aquestes situacions d’emergència.

I aquí és on nosaltres, el meu grup, hem presentat una 
esmena, en el sentit que, si realment el Govern, de for-
ma directa o a través dels ens locals, doncs, vol dur 
a terme accions específiques per a acabar amb aquest 
fenomen, cal destinar-hi recursos econòmics, cal 
una destinació pressupostària. Si no, com posarem fi 
a aquesta situació?, que algú m’expliqui com acaba-
rem, no?, amb això; nosaltres pensem que no és possi-
ble. I en aquest sentit, també, quan parlo de l’esmena, 
doncs, vull agrair la diputada que ens hagi acceptat 
aquesta esmena.

I, finalment, jo crec que hi ha una qüestió clau que no 
té a veure amb els punts presentats amb aquesta mo-
ció, no?, però que crec que ens ho hem de plantejar: 
quantes persones hi ha actualment a Catalunya que no 
volen rebre l’atenció que les diferents administracions 
presten? Perquè aquest crec que és un altre debat, no? 
Crec que s’ha d’intentar fer una reflexió al respecte. 
I els responsables públics tenim l’obligació d’oferir 
una llar i unes condicions adequades, a tots i cadas-
cun dels ciutadans. Però el problema és que, quan hi 
ha persones que no volen anar a un alberg municipal 
o a una entitat d’acollida que porten endavant els vo-
luntaris, doncs, què fem, no? I, com deia la consellera 
en la seva interpel·lació, s’ha d’actuar per ètica i no per 
estètica, però s’ha d’actuar. I a on anem amb llistats i 
amb plataformes i amb taules, si després no hi posem 
recursos econòmics? Per tant, demanaria que es vo-
tés a favor de la nostra esmena presentada en aquesta 
moció.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Pere 
Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, voldria, en primer lloc, agrair la presència de 
la gent de la fundació Arrels, i no només la presència, 
sinó també la tasca diària que duen a terme; una tasca 
sovint desconeguda, però realment important, doncs, 

a peu del canó i a primera línia de trinxera. I en segon 
lloc, també, tot i que no sigui massa habitual, donar 
les gràcies a la diputada i al grup proposant d’aquesta 
iniciativa. Avui tenim l’oportunitat, no només a través 
d’aquesta moció, sinó de la que debatrem tot seguit, 
de visibilitzar dos col·lectius que no només acostu-
men a ser invisibles, sinó que a més a més acostumen 
a ser sovint estigmatitzats: d’una banda, aquesta mo-
ció sobre les persones sense llar, el «sensellarisme», i 
de l’altra, la que després presenta el nostre grup parla-
mentari al voltant dels joves extutelats. I, per tant, ens 
sembla que és una bona oportunitat, aquesta, que ens 
ofereix la diputada, i la que tindrem després, per deba-
tre de forma constructiva al voltant d’aquesta moció.

Aquesta moció presenta tres punts. Intentaré no expli-
car els tres punts, perquè ja els ha explicat molt bé la 
diputada, però sí quines esmenes ha presentat el nos-
tre grup parlamentari per intentar enriquir-lo.

En el primer punt ens demana que fem un recompte. 
Nosaltres el que plantegem és que aquest recompte no 
sigui només una flor d’estiu, sinó que es vagi fent de 
forma sistemàtica, i, per tant, plantegem que es vagi 
fent cada dos anys. Que es segueixi aquella metodo-
logia que es fa a nivell europeu; hi ha una metodolo-
gia molt coneguda per les entitats, és la metodologia 
que ha establert la federació d’entitats a nivell euro-
peu, la FEANTSA. I que aquesta metodologia, a més 
a més, s’incorpori també en aquells estudis estadístics 
que faci la Generalitat. Ho hem comentat moltes vega-
des quan hem parlat d’altres problemàtiques, com per 
exemple, també, la problemàtica al voltant de la po-
bresa energètica: no tenim un sistema estadístic que 
faci front o permeti que el Govern pugui tenir dades 
actualitzades, ni tampoc dades, diguem-ne, des d’un 
punt de vista fiable. Que avui dia ens hàgim de fiar, per 
analitzar la problemàtica de les persones que pateixen 
pobresa energètica, d’un estudi de condicions de vida 
en el qual pregunten a la persona si té capacitat o no 
per mantenir la llar a una determinada temperatura, 
doncs, realment, convindran amb nosaltres que no és 
un bon sistema per conèixer quin és l’abast d’aquesta 
problemàtica. Per tant, en aquest sentit, doncs, la pri-
mera esmena ha anat amb la voluntat i amb la vocació 
de millorar allò que fa referència a un punt, doncs, que 
al nostre entendre és un bon instrument.

La segona esmena també plantejava, al voltant d’a-
quest grup de treball, d’aquest instrument, d’aquesta 
plataforma, dues possibilitats. La primera és que no 
només parléssim d’un grup de treball específic, si-
nó que dintre d’aquest grup de treball, que existeix i 
que el Govern el té creat des de fa, si no vaig equi-
vocat, doncs, tres anys, hi hagués la possibilitat tam-
bé de crear un espai específic per debatre, per propo-
sar, per coordinar totes aquelles mesures que van al 
voltant de les persones sense llar. I per coordinar, per 
proposar, és evident que no en tenim prou només que 
hi siguin, i és lògic que el paper sigui molt important, 
de les entitats, sinó que també és molt important que 
hi siguin els ens locals. I, per tant, la nostra esmena va 
en el sentit de, també, introduir dintre d’aquest instru-
ment allò que fa referència als ens locals, no només 
l’Ajuntament de Barcelona, sinó aquells ajuntaments 
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que avui dia també estan treballant en aquesta matè-
ria, que són capaços de proporcionar-nos dades i que 
evidentment, en un espai de coordinació, han de te-
nir-hi un paper substantiu.

I la tercera esmena fa referència al tema del Pacte con-
tra la pobresa. És un pacte que, com bé deuen conèi-
xer, el va proposar el nostre grup parlamentari, és una 
proposta de fa quatre anys que el nostre grup parla-
mentari va plantejar en aquells moments al conseller, 
el senyor Josep Lluís Cleries, i que pretenia, ni més ni 
menys, disposar d’un full de ruta, compartit entre tots 
els partits polítics i la societat civil, al voltant d’allò 
que entenem que és la problemàtica número 1 a nivell 
nacional d’aquest país, que és l’eradicació de la pobre-
sa i la lluita per la inclusió social. El pacte, en aquests 
moments, està en una situació, diguem-ne..., no diria 
de paràlisi, però sí que està amb un cert estancament, 
i, per tant, en aquest sentit, la nostra esmena anava 
que ho no fiéssim tot a un pacte –que no depèn exclu-
sivament de la voluntat del Govern, sinó que també 
depèn de la voluntat dels partits polítics de signar-lo, 
i depèn també de la voluntat de les entitats–, que no 
ho fiéssim només a això, sinó que també hi inclogués-
sim la possibilitat d’incloure-hi, a banda d’aquest eix 
–que hi estem totalment d’acord i que a partir d’aquí, 
doncs, votarem aquest punt–, que també establíssim 
la possibilitat de tenir un pla específic al marge, di-
guem-ne, del pacte.

De fet, és coherent amb allò que va plantejar el nostre 
grup parlamentari en el debat monogràfic que es va fer 
fa algunes setmanes al voltant de la pobresa. En aquell 
moment hi havia un punt, el 21.f, si no vaig equivocat, 
en el qual parlàvem precisament de les persones sense 
llar, demanàvem al Govern que comencés a abordar 
des d’un punt de vista estadístic aquesta problemàtica 
i, al voltant d’aquest punt estadístic, d’aquesta volun-
tat, hi incloíem també la vocació que hi hagués –i ho 
llegeixo textualment– «un pla que concreti les actua-
cions de totes les administracions per afrontar la pro-
blemàtica de les persones sense sostre». Per tant, en 
aquest document del 18 de març, ja instàvem el Go-
vern, en aquest Ple monogràfic de pobresa, no només 
a abordar estadísticament aquesta problemàtica, sinó 
també a tenir un pla per tal d’abordar-lo.

En tot cas, el nostre grup parlamentari donarà suport a 
aquests tres punts. Repeteixo l’agraïment al grup par-
lamentari i, sobretot, a les entitats que treballen a pri-
mera en aquesta problemàtica.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre diputada Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, una salutació 
cordial a la gent de la fundació Arrels, diputats, dipu-
tades, i per posicionar-me, doncs, des del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió respecte a la Moció 
del «sensellarisme».

Senyora Massana, jo no sé si li ho faré molt bé, però 
jo li ho vull agrair. Li vull agrair el to, li vull agrair 
la idoneïtat d’aquesta interpel·lació i la moció subse-
güent, i sobretot, també, li vull agrair, diguem-ne, la 
llargària i la dimensió d’aquesta moció, perquè real-
ment a vegades fem mocions, diguem-ne, molt exten-
ses, que la veritat és que poc, al final, fan que arribem 
segurament a acords i puguem treballar seriosament 
sobre el tema. Però, en tot cas, avui vostè ens ho plan-
teja...

Vostè ho deia en la seva interpel·lació i jo ho compar-
teixo: mirin, jo fa tres legislatures que estic aquí, i la 
veritat és que no recordo massa haver, realment, deba-
tut o haver parlat i tractat el tema del «sensellarisme», 
i, per tant, doncs, escolti’m, benvingut sigui.

Però deia més, no?: calia buscar les causes que provo-
quen el «sensellarisme», per poder aplicar solucions 
factibles, que incideixin, realment, doncs..., per treure 
aquestes persones de l’exclusió. I apostava per fer-ho 
des dels drets d’aquestes persones i lluny, diguem-ne, 
de l’estigmatització i de la penalització –que després 
m’hi referiré. I és veritat, ens cal fer feina, i en aquest 
sentit, doncs, nosaltres hem intentat presentar algunes 
esmenes que creiem que milloraven el text. Nosaltres, 
saben que en això hi som; per això vàrem signar la pro-
posta de resolució que vostès ens varen, diguem-ne, 
proposar.

I parlava, a més a més, també, vostè, de polítiques de 
prevenció, necessàries, evidentment, també en aquest 
tema, i demanava a l’honorable consellera que no dei-
xéssim el tema sota la catifa. La veritat és que, ben 
lluny d’això, nosaltres, com vostè sap, estem treba-
llant-hi. És veritat que hem perdut temps, perquè el 
2009 el Govern va encarregar un bon estudi, però en 
aquell moment es va considerar, doncs, que no s’havia 
de fer públic. Aquí hauríem començat a treballar.

Però, en tot cas, avui, i mostrant-nos, diguem-ne..., i 
centrant-nos en la moció, vostè deia que l’objectiu 
d’aquesta moció és identificar les causes que provo-
quen el «sensellarisme», i per això jo els vull explicar 
quin tipus d’esmenes hem fet.

En el punt 1 s’instava el Govern a portar un recomp-
te de persones sense llar –hi estem d’acord– amb la 
metodologia emprada el 2011 –hi estem d’acord. Nos-
altres el que sí que li proposem és que aquest recomp-
te sigui part i font d’un estudi que inclogui també les 
tipologies, que abans s’explicaven, doncs, això, per 
també trobar..., intentar això, de trobar i identificar les 
causes, per trobar solucions.

Al punt 2, per tal de cercar solucions, com els dèiem, 
proposem... Vostès proposaven crear una plataforma, 
amb presència de les entitats i, evidentment, doncs, 
creiem que de l’Administració. Nosaltres el que els 
diem és: «Escolti’m, aprofitem les eines ja existents», 
com és el grup, diguem-ne, de treball de la lluita con-
tra la pobresa, per ser més operatius i per ser més efi-
cients; una nova estructura segurament ens faria per-
dre temps, el tràmit seria llarg.

Quant al punt número 3, que vostè proposava un eix 
específic sobre el «sensellarisme» en el marc del Pac-
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te per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, 
miri, jo obviaré el debat, perquè avui no toca, sobre 
les causes de perquè aquest pacte encara no és una re-
alitat. Jo el que sí que li diré és que avui li tornarem 
a transmetre la nostra voluntat que aquest pacte sigui 
una realitat. De fet, el Govern, perquè les entitats ens 
ho demanen, està treballant en un pla específic, i li ho 
demostraré d’una manera: nosaltres retirem la nostra 
esmena; aprovarem, evidentment, votarem a favor del 
seu text, perquè vegi que la voluntat d’aquest grup par-
lamentari, i, evidentment, doncs, del Govern, hi és, 
amb el pacte i nosaltres els esperem, i esperem, doncs, 
que, per a vostès, també sigui una prioritat.

I, quant a l’esmena d’addició del PP, jo la veritat és que 
hi vull fer referència, no? Jo només els demanaria allò 
de l’ètica i de l’estètica i, a més a més, els demana-
ria una mica de coherència, senyora Xandri. Perquè, 
mirin, aquí vostès demanen recursos per treballar, di-
guem-ne, per eradicar el «sensellarisme» i a Madrid, 
com els deia la senyora Massana en la seva interven-
ció, des del Govern municipal penalitzen, criminalit-
zen, fins i tot engarjolen els sense sostre. Per tant, es-
colti’m, per allò que deia vostè de l’ètica i de l’estètica 
davant de tanta incongruència, de tanta incoherència i 
de tanta contradicció, nosaltres no votarem a favor del 
seu punt 4.

Acabar simplement, dir-li que l’estratègia estatal l’es-
perem. Suposo que nosaltres i el sector, perquè no 
l’hem vista, i, per tant, escolti’m, si la tenen tan –tan– 
avançada ens la facin arribar perquè segurament hi 
voldríem fer aportacions.

I acabar, evidentment, donant les gràcies a la gent que 
el dia a dia treballa amb la gent en situació d’exclusió, 
desitjar-los molt bona feina el dia 26 i agrair-los la tas-
ca que fan el dia a dia.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari Socialista, l’il·lustre senyor Cristò-
fol Gimeno.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Bé, gràcies, presidenta. De fet, intervinc per fixar la po-
sició del Grup dels Socialistes de Catalunya en aques-
ta moció presentada pel Grup d’Iniciativa al qual vull 
agrair a la diputada Massana i companya territorial 
d’aquest Parlament, doncs, la presentació d’ella i del 
seu grup d’aquesta moció que ens ha posat damunt de 
la taula aquesta situació del «sensellarisme» que, com 
va explicar ella mateixa en la interpel·lació, molts di-
putats i diputades d’aquesta cambra, doncs, no sabien 
exactament de què es tractava.

Mirin, després de les intervencions que m’han prece-
dit el que és evident és que el que hem de posar so-
bre la taula és la voluntat de consens i de treballar en 
aquesta situació en què després de la greu crisi econò-
mica, doncs, moltes famílies s’han vist abocades a no 
tenir llar i moltes persones a viure al carrer i a viure 

en aquestes condicions, doncs, molt precàries. És evi-
dent, i s’ha traslladat també, doncs, de les intervenci-
ons que s’han fet en aquests moments, que això passa 
en el nostre país i que una de les conseqüències més 
evidents, una de les causes més evidents és que aquest 
cost de l’habitatge, dels subministraments bàsics con-
diciona que moltes persones es veuen abocades, com 
deia, doncs, a aquesta situació de vulnerabilitat més 
extrema.

Un habitatge per una família, doncs, no és només un 
espai físic més o menys adequat, és una manera, doncs, 
de desenvolupar-se com a persona, de sentir-se part 
d’aquesta societat gaudint d’una dignitat que en aquests 
moments no tenen. Ho saben molt bé les persones i els 
tècnics que treballen a peu del carrer dia a dia. I és, 
sense cap mena de dubte, la situació més evident, la 
causa més evident d’exclusió social. I, com s’ha dit, des 
de l’Administració hauríem de fer tot el possible per in-
tentar eradicar aquesta situació. I és necessari desen-
volupar instruments que atorguin garanties reals als 
afectats per aquesta situació d’insolvència de forma im-
mediata i que garanteixi que cap família estigui sense 
llar.

La cara..., crec que la cara d’aquestes persones que pa-
teixen aquesta situació és la cara més visible i més crua 
de l’exclusió social. Caldria, doncs, per tant, evidenci-
ant aquesta situació que, des de la responsabilitat polí-
tica dels diferents àmbits, es treballés, com es va par-
lar també en la interpel·lació, el que afecta a polítiques 
d’habitatge, el que afecta tot el que és la Llei de la de-
pendència, el que afecta el PIRMI, les polítiques sani-
tàries i també la redistribució de rendes al nostre país. 
I, per tant, doncs, ens preguntem –ens ho preguntem 
des del nostre grup–, tot i que s’ha posat damunt la tau-
la i és evident, doncs, que hi ha aquest consens per part 
de tots els grups, què està fent el Govern de la Genera-
litat en aquest sentit. I volem ser un pèl crítics, doncs, 
perquè fa un any d’aquest pacte, d’aquest Ple del Pacte 
per a la pobresa i tenim la sensació, la percepció que hi 
han moltes d’aquestes accions que encara estan, doncs, 
pendents de desenvolupar, i, per tant, en el que afecta el 
«sensellarisme», doncs, exactament el mateix.

Per tant, hauríem de saber si són tres mil o són més 
persones aquestes, la quantitat de persones que es 
troben en aquesta situació. Hauríem de saber, doncs, 
quantes persones no tenen llar, com afecten els des-
nonaments al nostre país a aquestes persones, si va 
augmentant, doncs, aquesta situació. Hem de saber 
quins habitatges tenim buits i podríem posar a dispo-
sició d’aquesta realitat. Per tant, doncs, és evident que 
hi hem de treballar i treballar-hi amb convicció. I, per 
tant, ja avanço, doncs, el posicionament favorable del 
nostre grup parlamentari a aquesta moció.

Per tant, doncs, en aquest sentit crec que el més im-
portant és que tots els grups hi donem suport. Crec 
que l’esmena que ha presentat el Partit Popular ens fa-
ria donar un pas més, una voluntat més explícita per 
part dels diferents grups parlamentaris per poder-hi 
destinar una dotació econòmica, i, en aquest sentit, fe-
licitar-nos a tots plegats, i sobretot la diputada Massa-
na, d’haver acceptat les esmenes dels grups de Con-
vergència i Unió i d’Esquerra Republicana perquè 
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crec que el més important és treballar per aquestes 
persones i perquè si volem ser una societat més madu-
ra i més justa hauríem d’esborrar aquest concepte del 
nostre dia a dia.

I, per tant, com deia, si ho creiem necessari ens hem 
de posar a treballar tots, analitzar, primer, com diu el 
primer punt de la Moció, però després disminuir i aca-
bar eradicant després.

Moltes gràcies, presidenta, senyores diputades i se-
nyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José Maria Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, 
consellera, representantes de la Fundació Arrels, que es-
tán aquí presentes, hay personas en Cataluña que, por 
ejemplo, no tienen empleo; hay personas que les cuesta 
llegar a fin de mes; hay personas que tienen problemas 
para permitirse a veces incluir en su dieta alimentos que 
deberían estar; hay personas que tienen problemas pa-
ra pagar sus suministros energéticos como de electrici-
dad o como de agua en su hogar, etcétera, y de ese tipo 
de personas, de este colectivo de personas hemos habla-
do en este Parlamento varias veces, como corresponde, 
además, porque son colectivos de los que nos tenemos 
de ocupar y a los que les tenemos de ofrecer soluciones 
tanto desde el Gobierno como propuestas desde el Par-
lamento.

Pero hay personas a las cuales vemos muchas veces 
cada día por la calle casi como si nada que no tienen 
ni siquiera hogar, ni todo lo que antes hemos dicho, 
pero tampoco tienen hogar. Y esas personas, como di-
go, aunque las vemos habitualmente en nuestras ca-
lles, en las calles de nuestras ciudades, están invisibi-
lizadas –invisibilizadas– en las políticas públicas y en 
las propuestas de este Parlament. Por eso vemos con 
muy buenos ojos, y agradecemos, como han hecho el 
resto de grupos parlamentarios, a la diputada Laura 
Massana la presentación de esta moción que pretende 
que se visibilice a este colectivo de personas y por eso 
la vamos a votar a favor en su integridad, con todas las 
enmiendas que han sido aceptadas porque además nos 
parece que enriquecen el texto.

Es además una moción que se puede decir que lo que 
pretende es algo muy razonable y muy realizable, que 
es, simplemente, que se haga un recuento de estas 
personas, que se sepan los datos, que tengamos la in-
formación y que se empiece a tener en cuenta de una 
vez por todas este problema, no solo el espectro más 
amplio, como decía, de personas que pueden estar por 
debajo del umbral de la pobreza, que, como digo, en 
Cataluña por desgracia es bastante alto, sino el más 
reducido pero mucho más severo de las personas que 
no tienen un techo bajo el que cobijarse.

Y como intentar implantar una medida o unas medi-
das homogéneas para un colectivo de personas que 

realmente es heterogéneo, tanto en su tipología co-
mo en las causas que provocan este problema, es algo 
muy complejo, lo primero que hay que hacer –lo pri-
mero que hay que hacer– y es lo que pide la moción, 
es tener datos, tener información sobre cuántas per-
sonas, de cuántas personas estamos hablando y de la 
tipología de sus situaciones personales. Algo tan sim-
ple como eso es lo que pide esa moción, que se tengan 
esos datos para poder analizarlos y de esta manera 
proponer y poner en práctica medidas que sean real-
mente efectivas para luchar contra esta lacra que, por 
otra parte, es una lacra que hay que reconocer que no 
es un problema exclusivo o singular de Cataluña, sino 
que existe prácticamente en la mayoría o en todas las 
sociedades del mundo occidental y que se ha agravado 
además como consecuencia de la gravísima crisis eco-
nómica que hemos vivido.

Existen, hoy en día, instrumentos que idealmente 
–idealmente– habrían de permitir en alguna medida 
a contribuir a paliar algunos de los casos de personas 
sin hogar: combinación de políticas de rentas sociales 
con políticas activas de inserción. Pero son mecanis-
mos que al final se han demostrado que tienen múl-
tiples carencias para hacer frente a un problema co-
mo este. Se está también tramitando en esta cámara, 
y no me gustaría dejarlo de mencionar, la iniciativa 
legislativa popular de renta garantizada de ciudadanía 
que, no exclusivamente pero sí en parte, podría inten-
tar paliar este tipo de problemas en la concepción que 
algunos proponen. Y también es cierto que se llevan 
a cabo medidas por parte de la Administración como, 
por supuesto, de entidades del tercer sector social para 
pretender ayudar a estas personas.

Pero el problema no cesa y tenemos que aportar solu-
ciones, y para aportar soluciones se necesitan datos. 
Pues esto es lo que pide la moción, será un primer pa-
so al respecto, que es recopilar información. Y como 
esto es tan básico y tan razonable lo vamos a votar a 
favor sin reservas y además nos parece bien que se in-
cluya una línea específica en el Pacto contra la pobre-
za que, por otra parte, insistimos, en si llega al final de 
una vez este tan ansiado pacto.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos 

Gràcies, presidenta. I també una abraçada fraternal als 
companys de la Fundació Arrels i als seus vint-i-cinc 
anys que ens desvetllen d’unes altres coses. Com que 
som de la CUP - Alternativa d’Esquerres podem dir 
algunes coses i algunes reflexions que no surten i bur-
xant la memòria i no pensar què no han fet, sinó què 
han fet en sentit contrari, perquè el 2011 l’Ajuntament 
de Barcelona posava 1.056 multes a persones sense 
llar, algunes multades setanta vegades, amb una multa 
de 7.500 euros acumulats; cortesia d’unes ordenances 
del civisme que perseguien i criminalitzaven i estig-
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matitzaven la pobresa i que posaven multes a persones 
que dormien al carrer. Cal pensar quina era la ment 
brillant –es va aprovar amb vots del PSC, de Conver-
gència i d’Esquerra– que..., quan es multa una persona 
sense llar com pensen que pagarà al poder: amb Visa, 
amb Master Card, amb un xec o amb un talonari?

Dos, una pregunta per la vergonya: aquest país el 2015 
encara no ha fet un recompte de les persones sense 
llar? Val la pena preguntar-s’ho.

I tres, lluitar contra el «sensellarisme» no és una op-
ció política ni un debat ideològic, és una obligació que 
afecta els poders públics, i no fer-ho és incomplir la 
llei. Primer, perquè estan vulnerant els drets humans i 
els poders públics estan per protegir la vulneració dels 
drets humans. Per tant, parlem de deixadesa i també 
de criminalització de la pobresa. Això com a prèvies.

I, segona, en el debat en què viu el país, cap a un fu-
tur democràtic diferent, no hem d’esperar ningú per 
lluitar contra el «sensellarisme», ni troiques ni estats 
espanyols, perquè depèn de la nostra voluntat política.

Dit això, i abaixant una mica el to però no la indigna-
ció, afegir que votarem sencera la moció presentada 
per Iniciativa, que agraïm, de fer el recompte, de cre-
ar la plataforma per sistematitzar-ne les dades i d’in-
cloure-la en el Pacte de lluita contra la pobresa com un 
eix, que nosaltres preferiríem que fos una estratègia 
nacional d’eradicació.

I respecte al contingut estricte, esperem que es pu-
gui fer en base a la metodologia Ethos, que impulsa la  
FEANTSA, la federació europea d’entitats que treba-
llen amb els sense llar; que no ha de tenir un caràc-
ter puntual i aïllat sinó sistemàtic per recollir i operar 
amb dades fidedignes i poder dissenyar les polítiques 
socials i d’habitatge necessàries. També que s’incor-
pori a l’Idescat, com ho incorpora avui l’INE.

I quin hauria de ser l’objectiu? Doncs, òbviament, la 
prevenció del «sensellarisme», la lluita contra les cau-
ses que el provoquen, reduir l’índex de persones vícti-
mes d’aquesta situació vulneradora dels drets humans, 
reduir els efectes negatius del «sensellarisme» sobre 
les persones afectades i sobre els seus entorns, i garan-
tir-ne també la sortida i l’acompanyament posterior.

Ja hem insistit que per nosaltres el més efectiu seria 
que s’incorporés al Pacte nacional contra la pobresa 
com una estratègia nacional. És una problemàtica que 
va molt més enllà de la gent que viu al carrer. Tam-
bé s’hi haurien d’incloure –i això és la metodologia  
Ethos– persones sense sostre, persones sense habitat-
ge, que viuen en centres propietat d’associacions o de 
l’Administració, persones amb habitatges insegurs o 
persones amb habitatges inadequats.

Les dades que tenim, les dades de la Fundació Ar-
rels, són 3.000 persones sense llar a Barcelona, 900 al 
carrer; segons l’INE, el 2012 són 4.888 a Catalunya, 
pràcticament el 20 per cent de totes les que hi ha a 
l’Estat espanyol, en un context on la crisi ha augmen-
tat, ha agreujat i ha intensificat aquesta problemàtica, i 
que remet també a trenta anys de nefastes i deficitàries 
polítiques públiques d’habitatge.

I l’altra també és la lluita preventiva, no?, que també hi 
hem insistit. L’objectiu prioritari dels poders públics 
hauria de ser evitar que una persona acabi al carrer.

I, dit això, insistint que la lluita contra el «sensellaris-
me» no és cap opció política ni cap debat ideològic, 
és una obligació democràtica, jurídica i legal, i els po-
ders públics que no ho fan estan violant la llei i estan 
emparant la vulneració de drets humans i les obliga-
cions que els corresponen com a poders públics, re-
cordant també aquesta fase de què hem vingut, de la 
criminalització i l’estigmatització de la pobresa, can-
vio de tema per denunciar l’empresonament ahir de sis 
joves bascos. Jo no coneixia la Marina Sagastizábal; 
la van detenir a Barcelona l’octubre del 2010 en una 
brutal operació antiterrorista. Marina Sagastizábal és 
una activista contra l’exclusió social, de la plataforma 
basca Herria Abian, contra la marginació. Ahir la van 
condemnar a sis anys de presó, al costat de sis joves 
més, injustament empresonats per la lògica embogida 
de l’excepció política penitenciària i penal que impul-
sa el Partit Popular. No volem pobres dormint al car-
rer i no volem dissidents dormint a la presó.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Gràcies a la Fundació Arrels per 
tants anys d’experiència, molt abans que haguéssim de 
parlar..., i hi estic d’acord, és una obligació moral que 
parlem de què fem amb les persones sense sostre, per 
donar-los una llar. De fet, hauríem de dir això, eh?

Amb relació a la moció, senyora Laura Massana, per 
descomptat, donar-li suport en tots els punts.

I algunes consideracions. Una de les debilitats del sis-
tema de serveis socials és la falta d’informació sòli-
da. Si no, no caldria fer un cens específic, que no pot 
estigmatitzar i que, a més, hem de tractar amb total 
cura, eh?, i no només perquè sigui una xifra estadís-
tica, sinó perquè sense informació no podem avaluar 
les polítiques públiques socials.

I aquest és un element de debat profund, eh?, profund, 
perquè si ara hem de fer un registre específic, no po-
den córrer, perquè a més a més hi han dades confiden-
cials. Se’ls ha de demanar a les persones sense sostre, 
igual que ho demanem a les altres, si volen estar en un 
registre, eh?

Però el necessitem, el necessitem conjuntament amb 
una major solidesa de tota la informació, perquè, si 
no la tenen els serveis socials, és que tenim un primer 
problema –un primer problema.

I, per descomptat, tot això és per ser realistes, perquè 
no podem amagar el cap sota l’ala, necessitem fer-
ho perquè necessitem resoldre-ho, eh? Sense sostres, 
quants són... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’oradora i aquesta continua parlant uns moments.)
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La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la il-
lustre senyora Laura Massana.

Laura Massana Mas 

Moltes gràcies. Moltes gràcies també a totes i a tots els 
que heu intervingut, no?, en aquest darrer terme amb la 
Marina, en posar en el centre la persona.

I ho entroncaria amb el que li volia dir a la senyora 
Xandri. És a dir, el concepte no és alberg, el concepte 
és llar; el concepte no és beneficència, el concepte és 
dignitat, el concepte són drets, drets humans, com de-
ia en David Fernàndez, drets de ciutadania al cap i a la 
fi. I per això puc compartir amb el senyor Fernàndez, 
i per això vam votar que no a Barcelona, que les orde-
nances són un primer pas, no?; dins del global, a allò 
local, les ordenances són fonamentals.

El Partit Popular. Hem incorporat en aquest cas el seu 
punt, que es converteix en el punt número 4, que apor-
ta, doncs, aquests elements per dotar de pressupost el 
pacte, perquè no pot ser d’una altra manera. Compar-
tim que el pacte ha de tenir pressupost i, si no, de fet, 
quan el tinguem a mans, si arriba, no el signarem si 
no té pressupost. Això sí que crec que ho puc dir cla-
rament. Creiem que és una condició sine qua non per 
poder fer les coses.

Donar molt les gràcies, també, doncs, a la senyora Fi-
gueras i al senyor Bosch, i explico els perquès, no? 
Hem transaccionat el punt 1 amb Convergència, Es-
querra i el meu grup, perquè millora aquest text origi-
nal quant a l’explicació de l’Ethos i els termes, diríem, 
tècnics. Jo no ho vaig voler posar expressament –ara, 
posat en el text, quedarà bé, i amb vocabulari quotidià 
quedarà polit– perquè volia que quedés molt clar que la 
metodologia era la del 2011, no la que ara fa servir un 
ajuntament d’aquí o un ajuntament d’allà, sinó aquesta. 
Per tant, ara que ja està aclarit, perquè hem fet el debat, 
doncs, em sembla fantàstic i queda més polit. I també 
la millora s’esdevé molt en el paràgraf, en el sentit que 
hem incorporat els dos anys per anar fent els estudis, 
que crec que temporalitzar-los, doncs, és positiu.

Respecte a la transacció, amb l’esmena 2, amb Es-
querra i Convergència..., que incorporem els ajunta-
ments com a membres d’aquesta plataforma. Per què? 
Perquè entenem, doncs, que cal, que ha de ser així, 
amb aquesta cooperació. L’únic que no hem especifi-
cat és l’Ajuntament, diríem, de Barcelona, perquè no 
cal si els incorporem a tots.

I per què no acceptem els punts 3 d’Esquerra i Con-
vergència? Perquè no volem més plans d’actuació, no 
volem, diríem, esmenes que posen en suspens qües-
tions. Volem que la plataforma actuï com..., el que 
s’ha de fer per treballar, que és aquesta operació, 
aquest apoderament de les mateixes entitats, enti-
tats que incorporen persones que han viscut al car-
rer en la seva administració, aquesta..., cooperar, no 
dades que queden en secret als calaixos dels ajun-
taments, perquè sumant, treballant, veient-ho tots 
col·lectivament segurament podrem aportar millor 
aquestes solucions.

Agraeixo molt a Convergència que hagi retirat el punt 3 
perquè a nosaltres ens semblava un punt que era molt 
ambigu; no sabíem ben bé què volia dir «conjunt de 
mesures». Per això tampoc l’hi hauríem acceptat.

Per tant, estem molt contentes i molt contents. I, en 
definitiva, doncs, la il·lusió per tenir aprovada una pro-
posta, una moció que esperem, com es diria això amb 
vocabulari, diríem, catòlic, que vagi a missa i vagi a 
missa de veritat, que vagi al pacte, que tingui els re-
cursos, que tingui el pressupost en el pacte i que, en 
definitiva, sigui aquest instrument que ens faci a tots 
una mica més grans... (La presidenta retira l’ús del mi-
cròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Anna Figueras i Ibàñez demana per parlar.) Senyora 
Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Només per demanar votació separada del punt 4.

La presidenta

D’acord. 

(Pausa llarga. David Fernàndez i Ramos demana per 
parlar.) Senyor Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Sí, molt breument, per contradiccions, autocontradic-
cions.

La presidenta

Digui.

David Fernàndez i Ramos

Per fer un esment que quan parlava del recompte, que 
no s’havien fet recomptes, parlava des de l’esfera pú-
blica. És obvi que les entitats l’han fet; l’últim és de 
2011.

I així aprofito per convidar tots els diputats i diputades 
a fer-se voluntaris del recompte que es farà del 26 al 
27 de maig, en aquella nit; només són tres hores, i hi 
poden participar directament.

Gràcies.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta moció.

Votem en primer lloc el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 60 vots a favor, 69 en contra.
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Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 128 vots a favor i 1 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’aplicació de mesures d’acció 
positiva a favor del col·lectiu de joves 
extutelats (tram. 302-00285/10)

Passem al divuitè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aplicació de mesures d’acció positiva en favor del col-
lectiu de joves extutelats, presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Té la paraula la il·lustre senyora Agnès Russiñol.

(Pausa llarga.)

Agnès Russiñol i Amat

Bé, bona tarda. Fa tot just una setmana que aquest 
grup parlamentari presentava una interpel·lació amb 
un doble objectiu –ja vam començar fent aquesta apre-
ciació–, que enteníem que un no es podia deslligar de 
l’altre. Dèiem i plantejàvem que era important fer un 
pas endavant en les polítiques per afavorir l’autonomia 
i la igualtat d’oportunitats del col·lectiu dels joves tu-
telats, i de retruc dèiem també que era imprescindible 
visibilitzar un col·lectiu que considerem especialment 
vulnerable, un col·lectiu sense xarxa, moltes vegades 
desconegut.

Dimecres passat també explicàvem que els joves ex-
tutelats, aquells que han estat tutelats per l’Admi-
nistració fins als divuit anys, formen part d’un dels 
col·lectius que pateixen una major exclusió social i 
econòmica en els estats membres de la Unió Europea. 

Dèiem en aquesta interpel·lació que vam fer la setmana 
passada que els joves que han estat tutelats s’enfronten 
al repte de l’emancipació sense comptar amb el suport 
familiar. I, de fet, vam fer especial incís a considerar 
aquest com un aspecte bàsic a tenir en compte, perquè 
les experiències viscudes per aquests nois i noies du-
rant la seva infància generen un malestar emocional 
que els provoca en general una falta de confiança en 
ells mateixos. I insistíem que era molt important no 
perdre aquesta perspectiva en la implementació de to-
tes les polítiques que el Govern havia de tenir.

Destacàvem també que una de les conclusions de la 
recerca feta l’any 2012 sobre l’atenció dels joves extu-
telats de Catalunya tenia com una de les seves princi-
pals conclusions el fet que el suport en el procés edu-
catiu i en els termes econòmics a aquests joves feia 
que aquests poguessin assolir uns millors resultats 
en el seu procés d’emancipació. I és precisament en 
aquests dos aspectes, en l’aspecte educatiu i en l’as-
pecte econòmic, que hem volgut enfocar la moció que 
avui presentem.

Actualment, la cartera de serveis socials inclou entre 
les seves prestacions l’acompanyament especialitzat 
als joves tutelats i extutelats i una prestació econòmi-

ca per a tots aquells joves que han estat tutelats més 
de tres anys per la Generalitat de Catalunya, prestació 
que a través de la Llei de mesures de fa ara dos anys es 
va modificar perquè tots aquells joves que no havien 
estat o no havien arribat a estar tres anys tutelats per 
l’Administració també tinguessin dret a una prestació 
temporal limitada; en el primer moment va ser de tres 
mesos, aquest any la vam apujar als sis mesos i ara 
amb aquesta moció aconseguirem també incrementar 
aquesta temporalitat per al període 2016.

De la mateixa manera, aquesta moció també obre les 
portes a implementar una pròrroga en la prestació 
econòmica per als joves extutelats en aquells casos 
que sigui necessari, evidentment en aquells casos que 
estigui justificat, per tal de garantir que puguin finalit-
zar els seus itineraris formatius amb èxit.

La moció també proposa fomentar el treball perma-
nent de manera interdepartamental entre els departa-
ments d’Economia i Coneixement, d’Empresa i Ocu-
pació, de Benestar i Família i d’Ensenyament per 
tal de millorar els itineraris d’aquests joves i per tal 
d’establir un sistema de beques formatives per a tots 
aquells joves que no tenen accés a la prestació eco-
nòmica. Precisament, ja hi fèiem referència la setma-
na passada, ens sembla que aquesta podria ser una 
d’aquelles actuacions compensatòries que considerem 
imprescindibles per tal de millorar i treballar per una 
major igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu.

Aquesta moció també proposa avaluar l’impacte que 
tenen i que han tingut durant tots aquests anys les po-
lítiques per afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportu-
nitats d’aquests joves, cosa que creiem que és positiva, 
perquè no s’havia fet fins ara. 

I proposem també reforçar l’acció preventiva per treba-
llar la igualtat de gènere, no només un cop assolida la 
majoria d’edat, sinó també reforçar tota aquella feina 
que es fa en els centres residencials d’acció educativa. 

I també proposem diversificar l’oferta de serveis per 
tal que arribi a més joves dels que surten del sistema 
de protecció, i això suposa també crear uns programes 
específics que donin resposta efectiva a les necessi-
tats que tenen els joves extutelats que poden tenir, per 
exemple, problemes de salut mental o discapacitats.

Aquests són només alguns dels aspectes que propo-
sa la moció. Hem intentat destacar aquells que creiem 
que són més nous. Tots els grups tenen totes les pro-
postes per tal de repassar-les. I, per tant, en el segon 
torn faré referència a aquelles esmenes que hem ac-
ceptat, i per tant em posicionaré sobre tota la feina que 
hem fet conjuntament amb la resta de grups.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista, té la paraula la diputada Núria 
Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Bon dia. Ens planteja la diputada 
Agnès Russiñol una moció amb tot un seguit de punts 
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sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva per al col-
lectiu de joves extutelats. I és cert que ja d’entrada és 
rellevant i positiu, i cal valorar-ho així, que tinguem 
l’oportunitat de parlar-ne, perquè estem davant d’una 
realitat, la dels joves extutelats, en moltes ocasions 
desconeguda, quasi invisible, podríem dir, a ulls de la 
majoria, i cal per tant fer un pas endavant en aquest 
sentit.

Compartim al cent per cent les mesures que es propo-
sen, igual que suposo que faran la gran majoria dels 
grups parlamentaris, tenint en compte que són propos-
tes elaborades per tècnics i experts després de com-
partir una diagnosi de la realitat i que consten textu-
alment també en un dels dossiers que publica la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector, en aquest cas la dels joves 
extutelats: «El repte d’emancipar-se avui».

En el que discrepem, en canvi, és en el ritme d’aplica-
ció de les mesures que es proposen avui, pel que fa als 
terminis, i en la poca concreció també d’alguns punts, 
no només quant a calendari, sinó sobretot quant a re-
cursos econòmics. Per tant, desitjaríem que no sigui 
una de tantes mocions de les que aprovem darrera-
ment al Parlament, que queden molt bé, que assolei-
xen amplis consensos, però que a l’hora de la veritat, 
tristament, no passen de ser declaracions de bones in-
tencions i tenen efecte zero sobre les polítiques públi-
ques.

Per això les nostres esmenes van encaminades preci-
sament a intentar establir major concreció de termi-
nis, pressupostos, recursos i programes específics, 
com per exemple la necessitat d’incidir en la inclusió 
dels joves extutelats en l’ensenyament reglat obligatori 
i postobligatori com a via generadora de millors opor-
tunitats, garantint la continuïtat, entre altres mesures, 
dels programes de qualificació professional inicial, 
que ara són els programes de formació i inserció, per a 
col·lectius de joves en situació de vulnerabilitat.

Però tornant a la publicació de la Taula del Tercer Sec-
tor que dóna lloc a aquesta moció, les cinc línies d’ac-
tuació i acció amb relació als col·lectius de joves extu-
telats que ens proposa, i que són garantir les polítiques 
i serveis d’emancipació per a joves extutelats arreu de 
l’Estat, l’acció preventiva abans de la majoria d’edat 
en el treball per l’autonomia personal i social, l’accés a 
l’ensenyament reglat obligatori i postobligatori, la re-
solució de les dificultats de joves extutelats d’origen 
estranger per a la consecució de permisos de treball 
i també la millora de les accions entorn del desenvo-
lupament de la xarxa social i les relacions familiars, 
ens adonem, evidentment, que no totes són competèn-
cia de l’Administració de la Generalitat i que, per tant, 
caldrà també, a banda de parlar, debatre i fer anuncis, 
que el Govern català sumi esforços per tal de treba-
llar també amb altres administracions, en aquest cas 
amb el Govern espanyol, en aquelles matèries en què 
aquest té la màxima potestat i responsabilitat.

Creiem que aquestes cinc línies són un bon punt de 
partida per a començar a buscar solucions als princi-
pals problemes que avui hi ha plantejats. Lamentem, 
això sí, que Esquerra hagi descafeïnat encara més, 
una mica, la moció acceptant alguna de les esmenes 

de Convergència i Unió i no hagi acceptat algunes de 
les nostres concrecions. Però, en tot cas, hi insisteixo, 
coincidim en el fons, no en la falta de concreció quant 
a calendari, terminis i pressupostos, del que avui apro-
varem. Però donarem suport a la moció.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, té ara la paraula la diputada An-
na Solé.

Anna Solé i Ramos

Gràcies, president. La diputada Russiñol ens feia un 
plantejament durant la seva intervenció en la interpel-
lació de la setmana passada a partir de dos objectius: 
apostar per l’autonomia i la igualtat d’oportunitats 
d’aquest col·lectiu de joves extutelats i donar a conèi-
xer i visibilitzar, especialment, aquest col·lectiu es-
pecialment vulnerable, col·lectiu alhora sense xarxa i 
moltes vegades desconegut, i, com és ben cert, gens 
habitual en els debats d’aquest Parlament.

És cert que els joves que han estat tutelats es troben en 
una situació de veritable vulnerabilitat; vulnerabilitat 
diferent de la que es pot trobar qualsevol jove als di-
vuit anys. Però si per alguna cosa jo crec que es pot fer 
un ancoratge és precisament pel fet que els diferents 
governs, des de l’any 1994, amb l’aprovació del Pla 
interdepartamental de majors de divuit anys, hi han 
apostat; hi han apostat i han propiciat d’alguna forma 
que s’assegurés l’acompanyament d’aquests joves i la 
generació de recursos perquè poguessin desenvolupar 
un projecte de vida propi i conscients que no compta-
ven amb el suport de les seves famílies.

S’ha comprovat que la intervenció educativa a par-
tir dels dotze anys fins als catorze especialment té un 
paper fonamental en la preparació cap a la majoria 
d’edat d’aquests joves. I en aquesta etapa es necessita 
treballar fórmules d’inclusió social que els facin sentir 
partícips, a través d’espais de socialització o en àm-
bits educatius o legals, principalment. Els joves van 
adquirint gradualment un rol cada vegada més actiu 
i implicat en la seva realitat, acompanyats pels educa-
dors, que han d’adaptar les accions a cada un d’ells..., 
i per tant poder afrontar d’aquesta manera la seva re-
alitat. Les experiències vivencials d’aquests joves són 
generadores moltes vegades de malestar emocional, ja 
que han viscut veritables trencaments en la seva vida, 
i això provoca una manca de confiança en ells matei-
xos, que és precisament l’acció que els educadors po-
den arribar a fer.

I per això, especialment, des del nostre grup, consci-
ents de la importància de mantenir i millorar les me-
sures cap a aquest col·lectiu, hem volgut enriquir el 
text, segurs de la importància que té anar abocant es-
forços als programes que promoguin l’autonomia per-
sonal. Cal continuar oferint als joves, a aquests joves, 
els recursos de suport personal, d’habitatge, de forma-
ció i en l’àmbit laboral necessaris per assessorar-los i 
acompanyar-los en l’exercici de la plena ciutadania, en 
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condicions d’igualtat i amb responsabilitat, i amb un 
màxim grau d’integració en la societat on conviuen. 
Aquesta és la pretensió. Lògicament, aquestes esme-
nes les presentem amb aquest ànim de millora. Podri-
en ser més, però en qualsevol cas creiem que ja són un 
bon pas endavant.

Hem presentat, com deia, esmenes i s’ha arribat a 
transaccions amb la voluntat de continuar assegurant 
aquesta acció de govern cap al col·lectiu que comen-
tem, des del garantiment de la finalització de l’itine-
rari formatiu fins a la millora de processos cap a la 
majoria d’edat que inclogui l’accés a prestació econò-
mica, reforç de processos que assegurin el camí cap a 
aquesta autonomia en els casos de joves que han estat 
sobretot en centres residencials d’acció educativa..., i 
en definitiva visibilitzar que els programes de suport 
més enllà dels divuit anys permetin rendibilitzar soci-
alment la inversió feta en tots els sentits. 

Creiem que la incidència en aquesta acció preventiva, 
i en el treball dels adolescents i joves abans de la ma-
joria d’edat, i en el treball vers l’autonomia personal, 
fent-los partícips i responsables del seu propi procés..., 
que els serà útil, i alhora comptarà amb moltes més 
garanties d’èxit durant la seva emancipació en complir 
divuit anys.

La bona trajectòria catalana en aquest àmbit d’inter-
venció ha de continuar avançant. I per això creiem in-
dispensable continuar amb la coordinació interdepar-
tamental, com es comentava, sumant esforços, amb 
atenció integral d’aquests joves, i assegurar, lògica-
ment, els seus itineraris.

Per tot plegat, i en tant que han estat acceptades les 
nostres esmenes –valorem realment l’esforç que s’ha 
fet per arribar-hi, com també les diferents transacci-
ons que el nostre grup ha signat amb Esquerra Repu-
blicana–, el nostre vot serà favorable.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

També per defensar les esmenes presentades, pel 
Grup de Ciutadans té ara la paraula el diputat senyor 
José María Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, con-
sellera, la diputada Russiñol hacía referencia en la in-
terpelación que le hizo a usted, consellera, hace un 
par..., no, la semana pasada, no hace un par de sema-
nas, son unos plenos un poco extraños, a que pocas 
veces –pocas veces– hemos hablado en esta cámara 
del colectivo al cual se refiere esta moción, que es el 
de los jóvenes extutelados. Y tiene razón, y además es 
sorprendente que haya sido así, por cuanto sobre estas 
personas tiene la Generalitat una responsabilidad ma-
yor o, si se quiere, más específica que sobre el resto de 
ciudadanos de Cataluña.

Se podría decir que sobre estas personas, sobre es-
tos jóvenes, la Generalitat ha tenido que asumir fa-
cultades, responsabilidades y decisiones que, en otras 

circunstancias, corresponden a los padres ni más ni 
menos, corresponden a los propios padres. Estas fa-
cultades legalmente se ejercen hasta la mayoría de 
edad o durante la minoría de edad, y mientras que 
normalmente los padres siguen proporcionando apo-
yo tanto emocional, como económico, como afectivo 
y de otro tipo una vez alcanzada la mayoría de edad, 
la protección de la Administración normalmente dis-
minuye sustancialmente en el momento en que estos 
jóvenes alcanzan la mayoría de edad. Y, en todo ca-
so, lo que es una evidencia es que emocional y afecti-
vamente es imposible –es imposible– que una admi-
nistración pueda sustituir, siquiera acercarse a lo que 
significa la figura de un padre o de una madre para su 
hijo. Pero es cierto que la Generalitat es la que tiene 
la obligación de intentar, de alguna manera, suplir pa-
ra los jóvenes que están tutelados este tipo de figuras; 
aunque es evidente, como digo, que no lo puede hacer 
de una manera idéntica, pero tiene ciertas responsa-
bilidades al respecto. Son personas, además, que han 
pasado por situaciones normalmente muy complejas, 
en momentos muy precoces de su vida, y tales situa-
ciones muchas veces han tenido un impacto negati-
vo en la formación de su personalidad, y todas estas 
situaciones hacen, como es evidente, que su proceso 
de consecución de la autonomía personal y emocional 
que cualquier persona requiere sea más complicado y 
necesite ayuda.

En este contexto es donde se presenta la moción de 
Esquerra, y yo agradezco que se haya presentado con 
voluntad de consenso, de acuerdo, y en un tono cons-
tructivo. Y por eso mismo nosotros ya anunciamos que 
vamos a dar apoyo a la práctica totalidad, salvo algu-
na abstención, de la moción presentada, tal como le 
he informado a la diputada proponente, en la medida 
que propone acciones que van en la línea de ampliar 
la protección que actualmente la Generalitat brinda a 
estas personas, a estos jóvenes, y facilitarles su inser-
ción no solo laboral, que es fundamental, por supues-
to, sino también en lo que se refiere a proporcionales 
un recurso de vivienda, una vez decaída la tutela como 
tal, y por un período determinado, porque es evidente 
que posiblemente sea imposible, y a lo mejor ni siquie-
ra adecuado, facilitársela de manera permanente.

No debemos olvidar tampoco la referencia que hace la 
moción a la promoción de actitudes igualitarias en es-
te colectivo de jóvenes extutelados, ya que es un pro-
blema detectado, que en algunas de las jóvenes que 
forman parte de este colectivo de jóvenes extutelados 
se ha detectado un cierto comportamiento de asunción 
de roles de sumisión, que sí que han de erradicarse, y 
debe hacerse cuanto antes, para que tales actitudes no 
se perpetúen ni en estas jóvenes ni en las familias que 
puedan formar.

Y no quiero tampoco dejar de referirme, en el esca-
so tiempo que me queda, a una de las propuestas de 
la moción que, más allá de esta concreta política y de 
esta concreta moción, relacionada con los jóvenes ex-
tutelados, deberíamos acostumbrarnos más a incor-
porar en todas las políticas públicas que se lleven a 
cabo y en todas las propuestas que salgan de este Par-
lament, y es incluir sistemáticamente mecanismos de 
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evaluación, mecanismos de evaluación que permitan 
analizar los resultados de las medidas que se ponen 
en práctica y facilitar de esta manera, también, ins-
trumentos para adaptar esas políticas a las cambiantes 
realidades de cada momento, que se dan tanto en los 
perfiles como en las situaciones a las que se enfrentan.

En fin, yo creo que ha quedado claro que, por todas 
estas razones, votaremos a favor.

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. Per fixar posició sobre aquesta mo-
ció, i en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, té ara la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. Jo, si em permet, com fa habitu-
alment el senyor David Fernàndez, per exemple, vol-
dria començar amb una prèvia –amb una prèvia, i es-
pero que me la respecti, igual que respecta la d’altres 
grups–, perquè també a vegades un necessita expres-
sar el que té al cor quan llegeix alguns diaris i quan 
llegeix i veu determinades coses de l’actualitat. Jo 
vull expressar, president, el meu fàstic infinit –el meu 
fàstic infinit– davant la manipulació constant que la 
Generalitat de Catalunya i els seus satèl·lits mediàtics 
fan de la nostra política en favor del bilingüisme des 
de l’inici de la legislatura. Un fàstic similar al que jo 
sentia... (Veus de fons.) Miri, perdoni’m, si li molesta, 
doncs, també queixi’s... (Veus de fons.) Sí, sí, però el 
senyor Fernàndez abans ha parlat, doncs, de Batasuna 
i tal, i ningú l’ha tallat.

El vicepresident segon

Si us plau... Senyor Sánchez, evidentment, li ho per-
meto, però li demano que, com més aviat millor, torni 
a la moció, eh?

Fernando Sánchez Costa

Sí, sí, ho faré, però també és veritat que, escolti’m...

El vicepresident segon

Endavant –endavant.

Fernando Sánchez Costa

...sóc diputat, tinc la possibilitat d’expressar-me... I és 
una cosa semblant al que jo sentia quan el pujolisme 
identificava Catalunya amb ells i amb la seva família, 
i ara resulta que el català només és propietat d’alguns, 
i són els únics que estimen el català i són els únics que 
el poden defensar, i després porten els seus fills a es-
coles trilingües. I un sent una sensació de rebel·lia in-
terior i de ganes d’insubmissió, fins i tot, davant d’una 
llengua amb què ha pensat, estimat, pregat, cantat... 
I no ho farem, perquè també és nostra, aquesta llen-
gua, i també l’estimem.

I al senyor Junqueras jo li diria: menys passejos per 
la Feria de Abril i més respectar la llengua dels meus 
pares. O és que volen que tothom parli el castellà com 
el parla la senyora Rovira, com si fos una llengua es-
trangera?

I a la senyora Rigau, que tant ens parla d’ètica, també 
és una falta d’ètica manipular des del principi, com ha 
fet amb al LOMCE, la nostra aposta pel bilingüisme.

I acabo aquesta reflexió –acabo. Avui un periodis-
ta de Vilaweb ens acusa de joseantonianos y racistas, 
d’acord? Jo li recordo que vagi amb compte amb la 
banalització del feixisme i que, si vol saber de feixis-
me, potser que segueixi l’itinerari d’un conseller de 
Presidència i Interior d’Esquerra Republicana, el Jo-
sep Dencàs, i potser podrà veure l’evolució..., i, si vol 
saber de racisme, que llegeixi la lliga eugenèsica que 
va promoure el senyor Pompeu Fabra, i llavors potser 
també podrem parlar.

Llavors, tornant a la moció, en un llibre magnífic, Sè-
neca explica que per trencar els vicis d’un sistema tan-
cat i viciat el que cal fer és donar primer... Llavors, 
avui, aquest senyor de Vilaweb proposava crear un 
mur davant del PP. Doncs, nosaltres no acceptarem 
aquest mur, i el que fem és donar un pas, i nosaltres 
valorem aquesta proposta d’Esquerra Republicana i 
la votarem a favor en la majoria dels termes, perquè 
sempre ho hem fet. Si és bo i proposa coses positives, 
nosaltres la votem, i especialment si es tracta de vo-
tar un col·lectiu especialment fràgil i vulnerable, com 
aquest; un col·lectiu i una fragilitat que ens hauria po-
gut tocar a nosaltres i que ens pot arribar a tocar a 
nosaltres, perquè la vida dóna moltes voltes. (Veus de 
fons.) Sí, senyor Companyon, sí. Sap què passa, senyor 
Companyon? Que nosaltres també tenim cor i també 
tenim sentiments. I l’altre dia un familiar molt proper 
em deia: «Jo no vull ser enterrat en un poble que tin-
gui una bandera estelada a l’entrada», d’acord? És a 
dir, és que també tenim cor! I jo ho sento, i sempre 
faig unes intervencions molt moderades, però arriba 
un moment que un també té ganes d’expressar el que 
porta a dintre, eh?

Llavors, nosaltres votarem a favor... (Veus de fons.) 
Efectivament... I també, quan un té un nen i dorm poc, 
doncs, li passa que les coses l’afecten més. (L’orador 
riu.) Llavors, nosaltres votarem a favor d’aquesta mo-
ció, per unes coses que no m’han donat temps a expli-
car i que tenia preparades, però que només ens abs-
tindrem en un punt, que parla de donar papers, donar 
permís de residència a totes les persones que han es-
tat extutelades i no tenen la... Jo crec que és un tema 
suficientment complex per estudiar-lo una mica més i 
pensar-lo una mica més.

Gràcies, i perdonin la confessió.

(Alguns aplaudiments.)

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. També per fixar posició en-
vers la moció, té ara la paraula, en nom d’Iniciativa 
per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa, la dipu-
tada Laura Massana.
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Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. Jo lamento profundament 
haver viscut un moment com aquest i, de vegades, el 
fet de pensar –ja que fem reflexions– que a tot el món 
les llengües serveixen per comunicar i per resguardar 
i, en canvi, a l’Estat espanyol sembla que tenir-ne tres 
de pròpies també, com el gallec, el català i l’eusque-
ra..., sembla que existeixin per molestar. Aquesta és 
la qüestió. I que el cor –el cor– no obeeix a raons, i 
crec que avui el senyor Sánchez Costa, com que sobre 
la taula tenia un tema que és de drets fonamentals de 
les persones i en aquest país estan sent trepitjats –en 
aquest i en l’altre, si els vol distingir, eh?–..., perquè, 
amb dues banderes diferents, a voltes els que estan al 
mig trepitjats són col·lectius com aquests més d’altres, 
eh? Per tant, tocava parlar d’això en aquesta, senyor 
Sánchez Costa. I és una mica trist que, per una vega-
da que un col·lectiu com aquest té presència aquí, no 
li fem el cas que es mereix. Això és el que haig de la-
mentar jo avui.

Nosaltres no hem fet esmenes. Donarem suport... Pot 
haver quedat la moció, potser, una mica més tèbia, 
d’algunes propostes que s’hi podien haver incorporat, 
però, escoltin, a nosaltres ja ens agrada, i ho deia el di-
putat Bosch i ho va dir també la diputada proposant, 
que la idea també era posar en la centralitat aquest col-
lectiu, com abans ho hem fet amb el de les persones 
sense sostre.

I avui m’ha agradat molt un paral·lelisme que ha fet 
–i jo el tenia també pensat– el diputat de Ciutadans, 
el senyor Espejo-Saavedra, que és aquest paper de tu-
telatge del pare i la mare i del que és també l’Admi-
nistració en aquest cas. I, clar, avui no toca, de tute-
lats n’hem parlat altres vegades, però saps allò que 
«d’aquells vents vénen aquestes tempestes», no?: en 
la part de la tutela és important també la preparació 
d’aquesta posttutela. Però en el fons el que pivota so-
bre totes les accions de l’Administració és garantir els 
drets que tenen, i, per tant, també hi ha una part im-
portant, que seria la de desenvolupar els diferents pac-
tes, com el mateix Pacte per la infància, com la ma-
teixa Llei del dret dels infants, on també és substantiu 
per poder-los apoderar i garantir de drets.

A més, en una situació com aquesta, que el que la mo-
ció busca és l’apoderament, l’autonomia, la capacitat 
d’emancipar-se d’aquests joves en un país, en un es-
tat..., que això també ho compartim, no?, un país i un 
estat on ser jove comença a estar penalitzat; de fet, és 
una etapa de risc de la vida, ser jove en aquests mo-
ments a Catalunya, per la precarietat en el món del 
treball, per la dificultat de l’accés a la formació, per 
les múltiples impossibilitats d’emancipar-te per viure 
sol o en companyia per a l’accés a l’habitatge..., com 
aquests col·lectius, que a més a més porten tota la pàti-
na emocional i la situació que han viscut, com ho han 
d’afrontar. I la moció pretén això: ajudar a superar, a 
aquestes persones, a aquests joves, aquests impactes 
negatius.

Preveu i intenta augmentar els recursos, tot i que hi 
ha molts verbs que diuen «diversificar l’oferta», però 
no diu quina; que s’hi doni una resposta efectiva, pe-

rò no diu quina, per exemple en el punt 9; en el punt 
11, que és «garantir els recursos existents, quan es 
consideri necessari»... Clar, tot això molt potent no 
és, però és, en aquest sentit, un primer pas.

Sí que veiem interessant instar el Govern de l’Estat en 
allò en què també té responsabilitat, perquè aquí nin-
gú es pot espolsar les puces, i, si estem parlant que el 
treball és un dels vectors fonamentals d’aquesta eman-
cipació i d’aquest ancoratge, diríem, a sentir-te perso-
na socialment incorporada, és important que els joves 
puguin tenir, en aquest sentit, aquest permís.

I una cosa que ja va dir la diputada en la seva inter-
venció, que jo vaig trobar interessant, com ens estem 
adonant, és el fet que diu el punt 5, que parla el punt 
5, que és el d’avaluar cada dos anys l’impacte que te-
nen les polítiques públiques per afavorir aquesta auto-
nomia i aquesta igualtat d’oportunitats d’aquests joves 
que volem, en aquest cas, doncs, ajudar. L’avaluació és 
fonamental per saber si el que hem fet ho hem fet bé, 
què hem de canviar, com ho hem de fer perquè tingui 
l’aprofitament i, diríem, les necessitats a cobrir, saber 
quines són.

Per tant, votarem sense cap mena de restricció a cap 
punt, doncs, tota la moció.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També, en nom del Grup Mixt, té 
ara la paraula l’il·lustre diputat senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Miri, només un breu. Jo li respecto molt sempre les 
seves opinions i les escolto amb atenció, però..., i sap 
greu que tingui algun conegut que digui que no vol 
ser enterrat en el seu municipi perquè hi penja una es-
telada. Aquí n’hi ha molts que tenim avis i àvies ti-
rats a les cunetes d’aquest país, cent mil, en concret, 
que no fa re, l’Estat espanyol, ni per buscar-los ni per 
donar-los enterrament digne, afusellats i, per tant, em 
sap molt greu però, en determinades coses, en aquest 
Estat, millor no s’hi fiqui, perquè les coses van per 
dins i als que tenim familiars tirats a les cunetes i que 
ningú els està buscant ens saben molt, molt greu qües-
tions com aquestes.

I anant a la moció, només volíem dir que els joves ex-
tutelats –gent que o no té entorn familiar o el té for-
tament deteriorat i, per tant, l’Estat, en aquest cas, en 
delegació competencial a la Generalitat, se n’ha de fer 
càrrec per poder-los garantir un mínim entorn edu-
catiu, material, que faci viable la seva vida i el seu 
creixement com a persones– pateixen des de fa molt 
de temps i de forma crònica una deixadesa, una dei-
xadesa institucional, una deixadesa de l’entorn, fruit 
d’aquesta condició, però també fruit del fet que, se-
gurament, no hi ha prou planificació ni prou recursos 
al voltant de què passa amb ells quan fan divuit anys, 
què passa amb ells quan s’acaba l’obligació del tutelat-
ge jurídic i efectiu de la Generalitat, en aquest cas, so-
bre les seves vides, d’una deixadesa, d’una solitud que 
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moltes vegades els porta a desfer el camí que potser 
havien guanyat dins de la tutela efectiva de la Genera-
litat, és a dir, dins dels centres d’acollida o dins de les 
famílies d’acollida, que els havien pogut proporcionar 
un mínim de vida normal, per dir-ho d’alguna manera, 
és a dir, amb uns mínims recursos afectius, educatius, 
al voltant. Quan compleixen divuit anys es troben, en 
molts casos, altra vegada, amb més o menys cura de 
les institucions, però tirats al carrer i sols davant de 
la vida.

Passa que vivim en un moment polític i en un moment 
econòmic on ser jove de divuit a vint-i-cinc anys –ho 
deia la diputada Laura– és una opció de risc, ho és; si 
no es té un entorn familiar immediat, ho és; si no es te-
nen recursos econòmics, ho és; si no es tenen recursos 
culturals i educatius al voltant de l’entorn familiar, ho 
és; en una societat on els pares estan vivint de les pen-
sions dels avis i els fills estan malvivint del que poden, 
també, a casa dels pares. Això quan tenen família. Si 
no en tenen és doblement de risc i greu la situació en 
què viuen molts joves extutelats, és a dir, que en el seu 
moment van haver de requerir, en el seu moment, fins 
als divuit anys, el suport institucional per poder tenir 
un desenvolupament normal de la seva vida.

Per tant, acompanyament no només dos anys, no no-
més quatre anys, sinó acompanyament fins que hi ha-
gi condicions mínimes per a l’emancipació personal 
en termes d’accés a la vida adulta i per a l’autonomia 
econòmica i financera per poder-se mantenir com a 
persones. I això, en una situació de crisi com ara, pot 
requerir molts anys, molt suport, un seguiment i una 
xarxa de suport institucional molt llarga en el temps, 
perquè resulta que l’atur per a menors de trenta anys 
en aquest país arriba a cotes del 50 per cent i, per tant, 
és molt difícil, i més amb persones que han tingut difi-
cultats en el seu entorn familiar, o no tenen entorn fa-
miliar i, per tant, moltes més dificultats, normalment 
–no sempre, ni molt menys, però normalment– que 
vénen ja d’entorns urbans desafavorits i, per tant, amb 
xarxes d’amics o amb xarxes dallò que tampoc afavo-
reixen l’èxit universitari, o l’èxit en els estudis o l’èxit 
laboral, o vénen d’entorns laborals, justament, on hi 
ha molt més atur que en altres entorns, requereixen un 
seguiment a mitjà i llarg termini. 

Per tant, hi ha també la sensació, entre els treballa-
dors i treballadores que s’ocupen dels joves tutelats, 
és a dir, de la tutela d’aquests menors d’edat, que de 
promeses se n’han fet moltes, de programes se n’han 
desenvolupat molts, però que, a l’hora de la veritat, els 
joves, quan abandonen la tutela jurídica i efectiva de 
la Generalitat, en molt poc temps passen a ser un pro-
blema de seguretat ciutadana, com a poc, per a la so-
cietat; que molt pocs se’n surten i molts d’ells tornen 
a trobar-se amb un munt de problemes, agreujats per 
una situació de desempara per part de les institucions.

Per tant, més enllà de paraules són casuístiques molt 
concretes, són recorreguts vitals molt concrets, amb 
moltes dificultats pel camí i, per tant... Bé, és l’opinió 
majoritària, eh?, dels centres d’acollida que visitem. 
(Veus de fons.) Bé, d’acord, doncs, les xifres a la seva 
llibreta deuen ser molt diferents, senyora Munté, però 
la realitat concreta és que hi ha un atur enorme, que hi 

ha una delinqüència enorme, que hi ha unes situacions 
enormes on aquests joves hi poden caure molt fàcil-
ment i hi estan caient, molts d’ells, que se senten en 
molts casos desemparats de l’Administració.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per donar suport a la moció. Se-
nyora Agnès Russiñol, tres consideracions. A mi em 
sembla que aquest és un debat molt important, perquè, 
si l’emancipació dels joves que viuen en família avui 
s’allarga fins molt més endavant, l’Administració, que 
ha fet de família, també fa i haurà de fer més. Quina 
tutoria, eh?, perquè alguns països tenen tutors, no tu-
tors legals, eh?, perquè estem parlant d’extutelats ma-
jors de divuit anys, però una forma de tutoria fins a 
l’edat que es considera que socialment s’emancipen, o 
de seguiment. Aquest és un element que s’ha fet a Ca-
talunya, en algunes ocasions.

Segona consideració, i ho he dit abans: requerim, con-
sellera, sistemes d’informació i molt més debat sobre 
l’avaluació, que ja es fa, i també hi ha recerca universi-
tària, amb relació als programes i l’avaluació. Potser és 
el moment, també, de plantejar quin programa d’avalu-
ació, que en tenim, però ho tenim desagregat, amb re-
lació a les polítiques, en aquest cas, dels joves que han 
estat en tutela. I aquests són elements substantius per 
anar virant i per anar canviant, segurament, o per anar 
veient si família acollidora versus centre..., què passa 
amb aquests nens al cap de deu anys, nois, deu anys, 
quinze anys, vint anys. D’això, segur que en tenim al-
gun programa de recerca, però hauríem de tenir-ho per 
a totes i cadascun dels nois que ha tutelat la Generali-
tat... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora 
i aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la il-
lustre senyora Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Bé, intentaré gastar no més de 
trenta segons amb els comentaris del senyor Fernando 
Sánchez. La veritat –on és, deixi’m que el busqui, sí, 
hola– és que m’he quedat esmaperduda, perquè ahir, 
quan parlàvem de la moció aquí fora, em semblava que 
l’interessava, eh?, i, de fet, doncs, reitero els comenta-
ris de la senyora Massana, que és una llàstima que hagi 
dedicat els cinc minuts que tenia destinats a la moció 
al que ens ha explicat. Perquè, a més, crec que ha ata-
cat de manera personalitzada membres del meu grup 
parlamentari amb comentaris ofensius i plens de fal-
sedats. Recordo, de fet, que no fa gaire el senyor Jun-
queras ens explicava la importància de l’aprenentatge 
del català, del castellà i de l’anglès en l’àmbit educatiu. 
I, per tant, creiem que vostè no és ningú, la veritat, per 
dir, doncs, qui estima més o menys una llengua. (Veus 
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de fons.) Perdó? No, de fet, jo no he dit res, jo no he dit 
res. Jo estic dient que vostè no és ningú per dir...

La presidenta

Senyor Rodríguez, deixi parlar.

Agnès Russiñol i Amat

...qui estima més o menys una llengua, perquè nosal-
tres el que sí que fem...

La presidenta

Està parlant la senyora Agnès Rusiñol. (Veus de 
fons.) Està parlant la senyora Agnès Russiñol i vostè 
no té ara ús de la paraula. Continuï.

Agnès Russiñol i Amat

Perquè nosaltres les llengües les estimem totes, no no-
més el català i el castellà, sinó les més de dues-cen-
tes llengües que es parlen en el nostre país. (Remor de 
veus.) Dit això, dit això... Es nota que avui comença 
la campanya electoral. Dit això, em posicionaré en les 
esmenes en aquests dos minuts que em queden.

En el primer punt, hem acceptat l’esmena de Con-
vergència i Unió que proposava que aquesta presta-
ció temporal fos de dotze mesos. L’hem acceptat per-
què, certament, creiem que és una proposta més viable 
econòmicament per ser implementada en els propers 
mesos. De la mateixa manera que hem acceptat im-
plementar la pròrroga d’aquesta prestació després 
que se’n pugui fer una valoració, també, amb les enti-
tats representatives del col·lectiu dels joves extutelats. 
També hem acceptat que el treball operatiu interde-
partamental que proposàvem per treballar els itinera-
ris formatius i establir un sistema de beques formati-
ves per a aquests joves es pugui fer dintre de la Taula 
Nacional d’Infància, perquè ens sembla, doncs, que és 
important aprofitar les estructures existents. I també 
hem acceptat que aquest estudi d’impacte que nosal-
tres proposàvem que d’inici fos anual es faci cada dos 
anys, perquè, certament, fer una avaluació de polí-
tiques d’impacte, d’implementació de polítiques públi-
ques en un any segurament era un termini massa just 
per fer aquesta avaluació.

També hem acceptat una esmena del Partit Socialis-
ta, que fa referència a incidir en la inclusió dels joves 
extutelats en l’ensenyament reglat, obligatori i posto-
bligatori, reforçant els programes de formació i in-
serció. De fet, com vaig dir en la meva interpel·lació, 
aquest ens semblava un aspecte important, però tam-
bé vaig explicar que estàvem satisfets, perquè la fu-
tura llei de formació professional, que tindrem ocasió 
d’a provar en aquesta cambra en les properes setma-
nes, doncs, finalment inclourà l’adopció de mesures 
d’ac ció positiva per a aquest col·lectiu, i per això, 
doncs, no n’havíem fet referència en la moció, però, 
al final, fent un repàs de tota la moció, ens semblava 
que quedava més completa si hi afegíem aquest punt, 
i així ho hem fet.

Acabo com he començat, agraint la feina a tots els 
grups; també la feina feta pel Govern, i també la feina 
feta per la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos 
Assistits, la FEPA, per haver-nos ajudat a fer aquest 
pas endavant en les polítiques en favor de l’autonomia 
i la igualtat d’oportunitats dels joves extutelats. I, per 
tant, doncs, moltes gràcies a tots i... 

La presidenta

Cridem a votació. 

(Fernando Sánchez Costa demana per parlar.)

Senyor Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Per al·lusions, presidenta. Sí, senyora Russiñol, jo li re-
peteixo el que li vaig dir l’altre dia: és una bona mo-
ció i, per tant, la votarem a favor. Ara, vostè m’ha dit 
que jo no sóc ningú per dir qui estima més o qui esti-
ma menys una llengua. Doncs, tampoc vostè ni el seu 
grup són ningú per negar-me un dret fonamental, re-
conegut per les Nacions Unides, com és escolaritzar 
els meus fills en la meva llengua materna.

I, per altra banda, a mi em sembla hipòcrita anar-se a 
passejar per la Fira d’Abril i després negar a les perso-
nes que tenim com a llengua materna o paterna el cas-
tellà escolaritzar els nostres fills en aquella llengua. És 
una hipocresia, només un postureo de cara a la galeria. 

(Alguns aplaudiments. Carina Mejías Sánchez demana 
per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Per demanar votació separada del punt 12.

La presidenta

D’acord. Passem a la... 

(Oriol Junqueras i Vies demana per parlar.)

Senyor Junqueras.

Oriol Junqueras i Vies

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Oriol Junqueras i Vies

Sí, gràcies, presidenta. Per al·lusions als que passegem 
per la Feria de Abril. Ho seguirem fent. Ho hem fet 
sempre. Jo hi he anat moltes vegades i hi continuaré 
anant, i em sembla que és bo que sigui així. No ens 
sentim ni al·ludits per crítiques injustes ni ens sentim 
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ofesos quan no toca. Per tant, ho seguirem fent. Per-
què, escolti, senzillament, ens estimem la gent que viu 
en aquest país i ens estimem les expressions de la gent 
que viu en aquest país.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta moció, i votem, en pri-
mer lloc, el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 108 vots a favor i 19 abstencions.

Votem el punt 12.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 101 vots a favor i 27 abstencions.

I votem la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 128 vots a favor.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i ca-
torze minuts.
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Tram. 211-00001/10. Mesa del Parlament i tots els 
grups parlamentaris. Debat de totalitat (text presentat: 
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blica i bon govern. Tram. 300-00307/10. Gemma Cal-
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hi treballen. Tram. 300-00305/10. Grup Parlamen tari 
Socialista. Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre la integració dels im-
migrants als barris. Tram. 300-00310/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre la investigació judi-
cial en la sanitat pública. Tram. 300-00309/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


9. Proposició de llei electoral de Catalunya. Tram. 
202-00091/10. Ponència conjunta. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 545, 5).


10. Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Tram. 
200-00005/10. Comissió de Justícia i Drets Humans. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 555).


11. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions. Tram. 200-00012/10. Comissió de Justí-
cia i Drets Humans. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 556).


12. Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les ins-
titucions i els espais públics de Catalunya. Tram. 202-
00076/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 487, 24).


13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els plans de millora de barris i d’àrees urbanes. 
Tram. 302-00284/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la ciutat de Barcelona. Tram. 302-00281/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.


15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’Agència Catalana de Protecció Social. Tram. 
302-00286/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front a la desocupació de les 
persones de més de quaranta-cinc anys. Tram. 302-
00282/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la problemàtica del «sensellarisme». Tram. 302-
00283/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del 
col·lectiu de joves extutelats. Tram. 302-00285/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació.


19. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Tram. 200- 
00029/10. Comissió d’Empresa i Ocupació. Debat 
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 560).
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 6 de maig  
de 2015, a les 10.00 h


Preguntes al govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el fons de recerca i innovació atorgats pel pro-
grama europeu Horitzó 2020. Tram. 310-00523/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre l’activitat cultural de la diada de Sant Jordi del 2015. 
Tram. 310-00524/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la votació del projecte Castor en el Parlament 
Europeu. Tram. 310-00525/10. Jordi Turull i Negre, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Subs-
tanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’infància. Tram. 310-00517/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les 
illes Medes. Tram. 310-00518/10. Maurici Lucena i Be-
triu, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments en l’àmbit social. Tram. 310-
00527/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de peatges. Tram. 310-00528/10. Jo-
sep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política amb relació als mitjans de comunica-
ció. Tram. 310-00526/10. Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació i la seva actuació amb relació a la va-
ga indefinida dels treballadors subcontractats, autò-
noms i falsos autònoms de Movistar, de Telefónica, 
SA. Tram. 310-00519/10. Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el trasllat de la seu de l’Agència Tributària de Ca-
talunya i d’altres dependències administratives de la 
Generalitat. Tram. 310-00522/10. Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanci-
ació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa Grans Actius, de lluita contra l’atur 
de les persones de més de quaranta-cinc anys. Tram. 
310-00520/10. Oriol Amorós i March, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les finances locals. Tram. 310-00521/10. Marc 
Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 
Tram. 317-00304/10. Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00302/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00306/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00308/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00303/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00305/10. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00307/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposta de reforma del Reglament del Par-
lament
Tram. 211-00001/10


Presentació
Mesa del Parlament i tots els grups parlamentaris: 


GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, 


GP ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt


Reg. 115084 / Admissió a tràmit i tramesa 


a la Comissió de Reglament: Mesa 


del Parlament, 28.04.2015


A la Mesa del Parlament


Núria de Gispert i Català, presidenta del Parlament, 
Anna Simó i Castelló, vicepresidenta primera del Par-
lament, Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident se-
gon del Parlament, Pere Navarro i Morera, secretari pri-
mer del Parlament, Pere Calbó i Roca, secretari segon 
del Parlament, Josep Rull i Andreu, secretari tercer del 
Parlament, David Companyon i Costa, secretari quart 
del Parlament, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina 
Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans i David Fernàndez i Ramos, portaveu del 
Grup Mixt, presenten la següent: 


Proposta de reforma del Reglament  
del Parlament


Presentació


La disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern, estableix que el Par-
lament de Catalunya, d’acord amb el principi d’au-
tonomia parlamentària que li reconeix l’article 58.1 
de l’Estatut d’autonomia, ha de fer les modificacions 
del Reglament del Parlament i de les seves normes de 
règim i govern interiors que siguin necessàries per a 
complir els requeriments que resulten de l’esmenta-
da llei.


La mateixa disposició addicional cinquena indica els 
àmbits en els quals s’han de produir les corresponents 
adaptacions d’acord amb la naturalesa institucional 
que té el Parlament, que en cap cas no poden compor-
tar un règim de garantia inferior al que preveu la llei 


de transparència per al sector públic en general. Atès 
que la Llei de transparència ha d’entrar en vigor en el 
termini de sis mesos des de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat, esdevé necessària la presen-
tació d’aquesta proposta de reforma per tal de poder 
donar compliment al mandat legislatiu dins el termini 
previst.


Per aquesta raó, la Mesa del Parlament ha analitzat els 
canvis que l’aplicació de la Llei de transparència obli-
ga a fer en el Reglament per aquest motiu i ha elaborat 
una proposta que els grups parlamentaris signants pre-
senten formalment com a proposta de reforma del Re-
glament d’acord amb el que preveu la disposició final 
primera i l’article 117 del mateix Reglament.


Aquesta proposta afecta parcialment el Títol II del Re-
glament, en la part que es refereix als drets i deures 
dels diputats i al Títol IV relatiu al funcionament del 
Parlament dedicat a la transparència en l’activitat par-
lamentària.


Amb aquest conjunt de reformes es dóna compliment 
a la disposició addicional cinquena de la Llei de trans-
parència, sens perjudici de la implementació d’altres 
mesures normatives complementàries que s’haurien 
d’aprovar en compliment de les previsions que resulten 
d’aquesta mateixa proposta de reforma.


Títol II. De l’estatut dels diputats


Capítol I. Els drets i deures dels diputats


Article 5. Suport tècnic i dret d’accés  
a la informació (modificació)


1. Els diputats tenen dret a rebre, directament o per 
mitjà del grup parlamentari, l’assistència necessària 
per a acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament 
els l’han de facilitar, en especial pel que fa a la infor-
mació i la documentació.


2. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a 
accedir a la informació de l’Administració de la Gene-
ralitat, dels organismes, les empreses i les entitats que 
en depenen i de les institucions o els organismes de la 
Generalitat que actuen amb independència funcional 
o amb una autonomia especial reconeguda per llei. Els 
diputats poden demanar directament aquesta informa-
ció, amb la comunicació prèvia al president, o bé per 
mitjà d’aquest.


3. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar al diputat la informació demanada o bé li han 
de permetre d’accedir-hi lliurement perquè la consulti 
i en prengui notes si, atesa l’índole de la documentació 
o segons la normativa vigent, no la hi poden facilitar 
per via electrònica o per escrit. La informació s’ha de 
lliurar, o l’accés a la documentació, s’ha de poder veri-
ficar en un termini no superior a quinze dies a comptar 
de l’endemà del requeriment.
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4 (nou). L’accés dels diputats a la informació té caràc-
ter preferent i només es pot denegar si s’aplica algun 
dels límits establerts per la legislació que regula el dret 
d’accés a la informació pública. Tanmateix, en aquest 
cas també s’hi ha de permetre l’accés si els drets o béns 
jurídics protegits es poden salvaguardar permetent 
l’accés parcial a la informació, fent anònimes les da-
des sensibles o adoptant altres mesures.


5 (abans 4). L’administració requerida pot manifestar 
que posposa la tramitació de les demandes d’infor-
mació quan tenen per objecte una qüestió o una do-
cumentació que es troba afectada per la declaració de 
secret d’actuacions en un procés judicial penal, mentre 
perduri aquesta situació.


6 (abans 5). Si s’obre un procediment penal les actuaci-
ons del qual són declarades secretes amb relació a una 
qüestió que ha estat objecte d’una demanda d’informa-
ció d’un diputat, l’administració li ho ha de comunicar, 
i queda en suspens l’autorització d’accés a la documen-
tació fins que no sigui alçat el secret per l’òrgan judicial.


7 (nou). Si transcorre el termini establert per l’apar-
tat 3 sense haver-se donat compliment a la deman-
da d’informació o haver comunicat els motius per no 
acceptar-la, el president, a petició del diputat que 
ha demanat la informació, ha de requerir l’autoritat 
responsable a complir l’obligació de facilitar l’accés 
a la informació en el termini de cinc dies. Si el re-
queriment no és atès, la presidenta ha de trametre 
la sol·licitud d’informació a l’òrgan de garantia del 
dret d’accés, establert per l’article II.12, per tal que 
n’emeti informe.


8 (nou). Correspon a la Mesa del Parlament adoptar la 
resolució definitiva sobre la sol·licitud d’accés a la in-
formació que ha d’indicar el termini per a fer-la efec-
tiva, si escau, i també les condicions a les quals resta 
sotmesa si és aplicable algun dels límits del dret d’ac-
cés. Aquesta resolució ha d’ésser comunicada a l’auto-
ritat responsable perquè ho compleixi immediatament.


9 (abans 6). Si el Govern no compleix el que disposa 
l’apartat 8, a petició del diputat que ha presentat la 
demanda d’informació, s’ha d’incloure en la primera 
reunió plenària una pregunta sobre les raons que han 
impedit de fer-ho. Si, a judici del grup parlamentari al 
qual pertany qui ho ha demanat, les raons no són fona-
mentades, en el termini de cinc dies pot presentar una 
proposta de resolució davant la comissió corresponent, 
la qual ha d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una sessió 
a tenir en el termini de quinze dies.


10 (nou). Sens perjudici del que estableix l’apartat 9, 
si la Mesa considera que la denegació d’accés pot in-
córrer en algun dels supòsits d’infracció que estableix 
la legislació sobre transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern, ho ha de comunicar al Go-
vern als efectes de la incoació del corresponent proce-
diment sancionador. El Govern ha de donar compte a 
la Mesa de les actuacions adoptades.


Capítol II. Els deures dels diputats


Article 9 bis. Principis rectors (addició d’un nou 
article a l’inici del capítol)


1. Els diputats han d’exercir el càrrec d’acord amb els 
principis d’integritat, honestedat, transparència, dili-
gència, austeritat, actuació desinteressada, responsa-
bilitat i respecte als ciutadans i a la institució parla-
mentària.


2. Els diputats han d’actuar sempre en benefici de l’in-
terès públic i evitar incórrer en qualsevol situació de 
conflicte d’interessos. Llur actuació no pot estar mai 
influïda o compromesa per la finalitat de cercar o ob-
tenir cap mena de benefici, directe o indirecte, ni de 
recompensa.


3. Els diputats, d’acord amb el que estableix aquest ar-
ticle i la legislació vigent, no poden acceptar, demanar 
ni rebre cap benefici econòmic ni cap altre favor a can-
vi d’exercir influència o de votar en un determinat sen-
tit en les tramitacions parlamentàries.


Article 9 ter. codi de conductA 


1. Són aplicables als diputats, amb caràcter general, 
els principis ètics i les regles de conducta que la legis-
lació de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern estableix per als alts càrrecs.


2. Correspon a la Comissió de Reglament elaborar i 
aprovar un codi de conducta. El Codi de conducta ha 
de regular, com a mínim, les situacions de conflicte 
d’interessos, el compliment de les obligacions deriva-
des del règim d’incompatibilitats i de les declaracions 
d’activitats i de béns i el procediment i les conseqüèn-
cies en cas d’incompliment.


3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’emetre 
un informe en els supòsits de conflicte d’interessos i, en 
general, sobre l’aplicació del Codi de conducta.


Article 9 quAter. conflicte d’interessos 


1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un 
interès personal que pot influir de manera inadequada 
en el compliment dels seus deures com a diputat. S’en-
tén per interessos personals els propis del diputat i els 
del seu entorn familiar, d’amistats i d’altres persones 
jurídiques, organitzacions i entitats privades amb les 
quals hagi tingut una vinculació laboral, professional, 
de voluntariat o de defensa d’interessos corporatius 
que pugui comprometre la seva llibertat de vot.


2. No hi ha conflicte d’interessos quan un diputat pot 
obtenir un benefici únicament perquè pertany al con-
junt de la població o a una categoria o grup ampli de 
persones.


3. Els diputats han d’evitar d’incórrer en cap situació 
de conflicte d’interessos o han d’adoptar, si escau, les 
mesures necessàries per a resoldre’l.
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4. Els diputats tenen el deure de notificar a la Mesa del 
Parlament, abans d’intervenir en els debats o de votar, 
o si són proposats com a ponents, qualsevol situació de 
conflicte d’interessos existent o potencial relacionada 
amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.


5. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis de valor i qualsevol me-
na de favor o servei, llevat dels obsequis de mera cor-
tesia o dels que els siguin atorgats quan representin el 
Parlament, al qual els han de lliurar.


Article 11. Incompatibilitats (addició d’un nou 
apartat 5)


5. El reconeixement de compatibilitat pot comportar 
una reducció dels drets econòmics dels diputats en els 
termes i les condicions establerts per la Mesa del Par-
lament en funció de l’activitat declarada compatible.


Article 12. Declaració d’activitats i béns 
(addició d’un nou paràgraf a l’apartat 6)


6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb 
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Secre-
taria General. La informació relativa a les activitats i els 
càrrecs és de caràcter públic. La informació relativa a 
la declaració de béns també és pública, però no pot in-
cloure les dades de localització ni les que puguin afec-
tar la privacitat i la seguretat dels titulars.


Títol IV. Del funcionament del Parlament


Capítol I. Les disposicions generals  
de funcionament


Secció quarta. L’adopció d’acords


Article 84. Delegació de vot (modificació  
de l’apartat 1)


1. Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu 
no puguin complir el deure d’assistir als debats i les 
votacions del Ple, poden delegar el vot en un altre di-
putat o en una altra diputada.


Capítol II. El procediment legislatiu


Secció segona. El procediment legislatiu comú


Apartat segon. Les Audiències i compareixences 
d’organitzacions, de grups socials i d’experts


Article 106. Sol·licitud i tramitació 
(modificació)


1. Un cop tingut el debat de totalitat i sempre que en 
resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els 
grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mit-
jançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, hi 
poden proposar l’audiència de les organitzacions i els 
grups socials interessats en la regulació de què es trac-
ti o d’experts en la matèria corresponent.


2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per escrit o per via electrònica en el termini que 
estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser su-
perior a quinze dies. Tanmateix, l’audiència pot és-
ser presencial o per videoconferència, mitjançant una 
compareixença davant la comissió o la ponència, que 
s’ha de substanciar en el termini abans indicat, si la 
comissió ho acorda així per raó de la rellevància de 
l’opinió requerida o dels interessos afectats. En aquest 
cas, la comissió ha de fixar també el nombre màxim de 
compareixences d’acord amb la naturalesa i la relle-
vància de la iniciativa legislativa.


3. Si, d’acord amb el que estableix l’apartat 2, s’han 
de fer compareixences, els grups parlamentaris poden 
presentar sol·licituds fins al nombre màxim que deter-
mini la comissió d’acord amb la  representació propor-
cional que hi tinguin. Les sol·licituds han d’anar acom-
panyades d’una memòria explicativa dels motius que 
justifiquen la compareixença, d’un currículum de la 
persona o entitat i de les dades de contacte.


4. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Si s’han de substanciar com a compareixences no es 
pot superar en cap cas el límit màxim que s’hagi fixat 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.


5. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, han d’ésser escoltades de manera 
preceptiva les entitats associatives d’aquest ens i el 
Consell de Governs Locals per mitjà de llurs repre-
sentants.


6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formular 
preguntes o demanar aclariments durant un temps de 
deu minuts. Finalment, els compareixents responen, si 
escau, a les intervencions dels grups parlamentaris.
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Secció tercera. Especialitats del procediment 
legislatiu


nou ApArtAt sisè. lA trAmitAció de les iniciAtives 
legislAtives populArs


Article i.1. Admissió A tràmit


1. La Mesa del Parlament admet a tràmit les proposi-
cions d’iniciativa legislativa popular si compleixen els 
requisits establerts per la llei que les regula i aquest 
Reglament.


2. Si la proposició de llei pot implicar un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al 
pressupost vigent en el moment de la seva tramitació 
parlamentària, la llei resultant de la iniciativa legisla-
tiva popular no pot entrar en vigor, en la part que com-
porti la dita afectació pressupostària, fins a l’exercici 
pressupostari següent o, si escau, fins a un altre de pos-
terior, si així ho determina la mateixa proposició de llei.


3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, la Mesa 
del Parlament ha de trametre la iniciativa legislativa 
popular al Govern perquè es posicioni sobre els seus 
efectes econòmics en el termini de vuit dies.


4. Si el Govern considera que es produeix afectació 
pressupostària, la Mesa del Parlament ha d’admetre a 
tràmit la proposició de llei en els termes que estableix 
l’apartat 2. Si el Govern no es pronuncia en el termini 
de vuit dies, el silenci s’entén en el sentit que no hi ha 
afectació pressupostària.


Article i.2. el debAt de totAlitAt de les iniciAtives 
legislAtives populArs


1. El debat de totalitat de la proposició de llei ha de te-
nir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de 
l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la 
Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha 
assolit el nombre de signatures vàlides necessàries per 
a la tramitació parlamentària de la proposició de llei. 
La Mesa del Parlament ha de comunicar a la comissió 
promotora les dates d’inici i de finiment del termini.


2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix en-
tre períodes ordinaris de sessions, el debat de totalitat 
ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordi-
nari del període de sessions següent.


3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix 
en un període entre legislatures, s’habilita automàtica-
ment un nou termini de dos mesos, a comptar de l’en-
demà de la constitució del Parlament de la nova legis-
latura. En aquest cas, la Mesa del Parlament, d’acord 
amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini 
de presentació d’esmenes a la totalitat.


4. Si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, el 
representant de la comissió promotora té dret a inter-
venir després que ho hagin fet els grups parlamentaris 
que han presentat esmenes. Aquests grups poden tor-


nar a intervenir després que ho hagi fet el representant 
de la comissió promotora.


Article i.3. lA trAmitAció en comissió de les 
proposicions de llei d’iniciAtivA legislAtivA populAr 
i el subsegüent debAt en el ple


1. Un cop tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tra-
mitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora 
pot participar en la tramitació davant la comissió par-
lamentària corresponent per mitjà de les actuacions 
següents: 


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


b) Proposar audiències de persones i entitats en el trà-
mit a què es refereix la lletra a. Aquestes audiències 
han d’ésser sotmeses a votació de la comissió legislati-
va corresponent.


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


d) Participar, per mitjà del seu representant, en les reu-
nions de la ponència per a assessorar-la quan aquesta 
li ho requereixi.


2. Un cop dictaminada la proposició de llei en comis-
sió, el debat en el Ple comença amb la intervenció dels 
promotors de la iniciativa.


3. La comissió promotora, als efectes del que establei-
xen els apartat 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 mem-
bres 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 legislativa popular. La Mesa, una vega-
da escoltada la Junta de Portaveus, ha de respondre a 
la comissió en el termini de quinze dies a partir de la 
recepció de les dites propostes o queixes.


Article i.4. AssessorAment i suport dels serveis  
del pArlAment A lA comissió promotorA


1. Els serveis del Parlament han de facilitar a la co-
missió promotora la informació i la documentació que 
tingui relació directa amb la iniciativa legislativa po-
pular o amb la seva tramitació. Així mateix, els ser-
veis jurídics del Parlament han d’assessorar la comis-
sió promotora amb relació al compliment dels requisits 
formals durant tota la tramitació de la iniciativa legis-
lativa popular. El representant de la comissió promo-
tora ha de presentar les sol·licituds d’informació i as-
sessorament davant la Secretaria General.


2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a difondre el contingut de les iniciatives legislatives 
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populars i per a promoure la participació ciutadana 
durant llur tramitació parlamentària.


novA secció quArtA. procediment per A lA consolidAció 
de lA legislAció vigent


Article ii.1. consolidAció


1. El procediment de consolidació legislativa de lleis i 
normes amb rang de llei té per objecte elaborar un nou 
text legal que integri la legislació vigent sobre una ma-
tèria o un sector determinats.


2. La finalitat de la consolidació legislativa és la de 
simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la quali-
tat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un 
millor coneixement del dret vigent.


Article ii.2. supòsit d’AplicAció


1. El procediment de consolidació legislativa és aplica-
ble a un sector o una matèria quan s’han produït mo-
dificacions legals parcials que, per llur freqüència, di-
versitat o complexitat, fan aconsellable de consolidar 
en un únic text la legislació vigent.


2. La consolidació legislativa es pot aplicar per a inte-
grar en un únic text legal la legislació vigent sobre més 
d’una matèria o d’un sector, sempre que hi hagi una 
connexió temàtica entre ells i es compleixin les condi-
cions establertes per l’apartat 1.


3. No poden ésser objecte del procediment de consoli-
dació les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut, 
ni les lleis per a l’aprovació de les quals l’Estatut exi-
geix una majoria reforçada.


Article ii.3. nAturAlesA i efectes de lA consolidAció 
legislAtivA


1. El procediment de consolidació legislativa dóna lloc 
a un nou text amb valor de llei que substitueix i deroga 
les lleis i les normes amb rang de llei que consolida.


2. Els textos consolidats són promulgats i publicats 
com a lleis, d’acord amb el que estableix l’article 65 de 
l’Estatut. El text consolidat publicat ha d’indicar en el 
títol la seva naturalesa.


3. Els textos consolidats no poden modificar la regula-
ció substitutiva de la matèria afectada. El procediment 
que estableix aquest capítol no es pot utilitzar mai amb 
aquesta finalitat i la Mesa del Parlament i la comissió 
tramitadora han de vetllar sempre perquè aquest re-
quisit es compleixi sense excepció.


Article ii.4. iniciAtivA de consolidAció legislAtivA


1. La iniciativa del procediment de consolidació legis-
lativa correspon únicament al Govern, als grups par-
lamentaris i als membres del Parlament.


2. La iniciativa parlamentària d’un procediment de 
consolidació legislativa pot ésser presentada per un 
grup parlamentari amb la signatura del portaveu o per 
un diputat amb la signatura de quatre membres més 
del Parlament.


3. Els projectes i les proposicions de textos conso-
lidats, a més dels requisits que determina l’article 
101.1, han de dur com a document annex la llista de 
les lleis i les altres normes amb rang de llei que conso-
liden i que resten derogades amb l’aprovació del text 
consolidat.


Article ii.5. trAmitAció


1. Els projectes i proposicions de textos consolidats han 
de ser tramitats per una comissió específica que s’ha 
de crear a l’inici de la legislatura amb aquesta finali-
tat, integrada per un representant de cada grup parla-
mentari i per personal del Parlament, el qual, sota la 
coordinació d’un lletrat, realitzarà les tasques d’assis-
tència i assessorament tècnic en els procediments de 
consolidació.


2. Els projectes i les proposicions de textos consolidats 
no poden ser objecte d’esmena a la totalitat ni d’esme-
nes a l’articulat.


3. La comissió ha de nomenar una ponència integra-
da per un representant de cada grup parlamentari o 
per un únic ponent si es tracta d’una consolidació molt 
senzilla, que ha d’estudiar i valorar la proposta i, si es-
cau, proposar recomanacions de modificació del text, 
sempre dins dels límits inherents a la naturalesa del 
procediment de consolidació. La ponència pot dema-
nar l’opinió d’experts independents en la matèria de 
què es tracti quan ho consideri necessari per a complir 
la seva tasca.


4. Les recomanacions de la ponència han de tenir com 
a objecte: 


a) Eliminar discordances.


b) Aclarir i harmonitzar els textos.


c) Eliminar antinòmies.


d) Eliminar redundàncies.


e) Harmonitzar el llenguatge, les denominacions i l’es-
tructura del text.


f) Esmenar les errades gramaticals i millorar la redac-
ció del text.


5. Un cop acabat l’informe, la ponència l’ha d’elevar a 
la comissió. L’informe de la ponència ha d’anar acom-
panyat, si escau, de l’informe que els serveis jurídics 
del Parlament hagin emès amb relació al projecte o 
proposició i a les recomanacions de la ponència.


6. Es pot demanar un dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries a l’únic efecte de determinar si el text 
del projecte o proposició de llei s’ajusta a les caracte-
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rístiques i respecta els requisits que aquest capítol es-
tableix per als textos consolidats.


Article ii.6. AprovAció del text consolidAt


1. L’aprovació del text consolidat correspon a la co-
missió a què fa referència l’article II.5, que actua amb 
competència legislativa plena.


2. El projecte o proposició de text consolidat s’ha de tra-
mitar pel procediment de lectura única. El text consolidat 
ha d’ésser objecte d’una única votació, que ha d’inclou-
re, si escau, les recomanacions fetes per la ponència.


3. A proposta de la Mesa del Parlament, de tres grups 
parlamentaris o d’una desena part dels diputats, el text 
consolidat pot ésser debatut i aprovat en el Ple, pel 
procediment de lectura única.


nou títol. de lA trAnspArènciA en l’ActivitAt 
pArlAmentàriA


cApítol i. trAnspArènciA


secció primerA. principis generAls


Article iii.1. políticA de trAnspArènciA


1. El Parlament ha de fer pública la informació rela-
tiva a la seva organització, el seu funcionament i les 
seves activitats.


2. La política de transparència té com a finalitat que les 
persones puguin conèixer i tenir a l’abast la informació 
relativa als àmbits a què fa referència l’apartat 1.


Article iii.2. portAl de lA trAnspArènciA


1. El Parlament ha de garantir la transparència de la 
seva informació i documentació per mitjà del Portal de 
la Transparència.


2. El Portal de la Transparència és un sistema integral 
d’informació i coneixement en format electrònic que 
ha de permetre a les persones d’accedir a la informa-
ció i la documentació parlamentàries per mitjà d’un 
cercador que garanteixi una utilització ràpida, fàcil i 
comprensible.


3. El Portal de la Transparència s’ha de configurar de 
manera que garanteixi: 


a) La difusió permanent i actualitzada de la informació.


b) L’organització sistemàtica de la informació, per tal 
que sigui fàcilment accessible i permeti una consulta 
ràpida, àgil i intuïtiva.


c) La facilitat de consulta per mitjà de formats fàcil-
ment comprensibles i que permetin la interoperativitat 
i la reutilització de la informació.


d) L’accés a la informació del Parlament d’acord amb 
el que estableix la legislació de transparència.


Article iii.3. reutilitzAció de lA informAció


1. El format de la informació subministrada per mitjà 
del Portal de la Transparència ha de permetre la reuti-
lització d’aquesta informació.


2. La informació es pot reutilitzar amb qualsevol ob-
jectiu lícit amb la condició de no alterar-ne o desnatu-
ralitzar-ne el sentit i amb l’obligació de citar la font de 
les dades i la data de la darrera actualització.


3. La Mesa del Parlament, excepcionalment, pot sot-
metre a autorització la reutilització de la informació si 
ho exigeix la tutela de drets o béns jurídics directament 
afectats pel contingut de la informació.


secció segonA. informAció i documentAció subjectes A 
trAnspArènciA


Article iii.4. obligAcions de trAnspArènciA


1. El Parlament ha de fer pública, en aplicació del 
principi de transparència, la informació sobre: 


a) L’organització del Parlament i l’Administració par-
lamentària.


b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la 
Mesa i la Junta de Portaveus.


c) Les tramitacions parlamentàries amb llur documen-
tació annexa.


d) El compliment de les obligacions pròpies de l’Esta-
tut dels diputats, d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament, i també llurs retribucions.


e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans i els 
serveis parlamentaris.


f) Els currículums de les persones proposades per a 
ocupar càrrecs públics el nomenament de les quals 
correspon al Parlament.


2. El Parlament ha de fer pública la informació sobre: 


a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial.


b) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu del personal al servei del Parlament, inclo-
sos els alts càrrecs.


c) Els contractes, les licitacions i els convenis signats 
pel Parlament.


d) La documentació relacionada amb les activitats 
subjectes a dret administratiu.


3. La informació a què fa referència aquest article 
ha de comprendre les dades i els documents corres-
ponents amb l’abast i la precisió que determini la 
Mesa del Parlament, d’acord amb la legislació sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.
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Article iii.5. límits A les obligAcions de trAnspArènciA


1. Les obligacions de transparència tenen com a límits 
els que estableix amb caràcter general la legislació so-
bre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.


2. El principi de transparència sempre s’ha d’aplicar 
preferentment i tota restricció d’aquest principi ha 
d’estar fonamentada en un límit o una excepció expres-
sament establerts per llei.


cApítol ii. Accés A lA informAció públicA


secció primerA. principis generAls


Article iii.6. dret d’Accés


1. Totes les persones majors de setze anys tenen el dret 
d’accedir a la informació i la documentació del Parla-
ment, a títol individual o en nom i representació d’una 
persona jurídica legalment constituïda o d’una orga-
nització o una plataforma constituïdes per a la defensa 
o la promoció d’interessos col·lectius, encara que no 
tinguin personalitat jurídica.


2. L’exercici del dret d’accés no requereix la concur-
rència de cap interès personal, no resta subjecta a mo-
tivació i no requereix la invocació de cap norma espe-
cífica.


Article iii.7. informAció pArlAmentàriA


1. El dret d’accés a la informació parlamentària abas-
ta la documentació generada pel Parlament i la que 
aquest té com a conseqüència de l’exercici de les seves 
funcions, inclosa la que li ha de subministrar el Go-
vern, les administracions, altres institucions i terceres 
persones en compliment de la llei o d’aquest Regla-
ment.


2. La informació parlamentària inclou, sense excep-
ció, la documentació relativa a l’activitat dels òrgans 
parlamentaris i la documentació administrativa dels 
serveis que integren l’Administració parlamentària.


Article iii.8. límits del dret d’Accés


1. El dret d’accés a la informació parlamentària pot és-
ser denegat o restringit si es dóna alguna de les causes 
establertes per la legislació de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.


2. El dret d’accés a la informació parlamentària pot és-
ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació 
de la informació pot comportar un perjudici per a: 


a) La seguretat pública i les matèries declarades secre-
tes o reservades d’acord amb la legislació vigent.


b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, 
administratives o disciplinàries.


c) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats, si el secret o la confidencialitat són esta-
blerts per una norma amb rang de llei.


d) El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials o la tutela judicial efectiva.


e) Els drets dels menors d’edat.


f) La protecció de la intimitat, dels altres drets privats 
legítims i de les dades personals.


g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.


3. Les limitacions al dret d’accés a la informació par-
lamentària s’han d’aplicar sempre en benefici d’aquest 
dret i no es poden ampliar per analogia. Si l’aplicació 
d’algun dels límits afecta només una part de la infor-
mació sol·licitada, s’ha d’autoritzar l’accés a la resta 
de les dades. També s’hi ha d’autoritzar l’accés si la 
protecció dels drets i interessos públics a què fa refe-
rència l’apartat 2 es pot garantir mitjançant l’elimi-
nació o l’anonimització de les dades sensibles, sempre 
que la informació no es desnaturalitzi o esdevingui de 
difícil o equívoca comprensió.


secció segonA. procediment i gArAnties


Article iii.9. procediment


1. Les sol·licituds d’accés a la informació parlamentà-
ria pública es poden fer per qualsevol mitjà que per-
meti tenir constància de la identitat del sol·licitant i 
d’una adreça de contacte, preferentment electrònica, 
als efectes de les comunicacions entre el sol·licitant i 
el Parlament.


2. El Portal de la Transparència del Parlament ha de 
facilitar l’exercici del dret d’accés a la informació par-
lamentària mitjançant un formulari electrònic senzill i 
fàcilment accessible.


3. La Mesa del Parlament ha de regular les condicions 
d’exercici del dret d’accés a la informació parlamen-
tària i el procediment per a resoldre les sol·licituds. 
Aquesta regulació s’ha d’inspirar en els principis i les 
regles de la legislació de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern.


Article iii.10. Accés A lA informAció


1. El Parlament ha de subministrar la informació sol-
licitada en el format que s’hagi demanat en el termini 
de trenta dies.


2. El Parlament pot subministrar la informació sol-
licitada en un format diferent del demanat, especial-
ment per via electrònica o mitjançant la consulta pre-
sencial a les dependències del Parlament, si aquesta 
alternativa és més fàcil i econòmica per al Parlament i 
no dificulta l’accés a les dades.
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3. Els interessats tenen dret a demanar l’expedició de 
còpies i la transposició de la informació a formats dife-
rents de l’original. Tanmateix, el Parlament pot denegar 
la sol·licitud si pot comprometre el bon funcionament 
dels serveis de l’Administració parlamentària per raó 
dels recursos personals o material que calgui mobilitzar.


4. En els supòsits a què fa referència l’apartat 3 el Par-
lament pot exigir una contraprestació econòmica ajus-
tada al cost del servei.


Article iii.11. silenci positiu


1. La sol·licitud d’accés a la informació pública s’entén 
estimada si el Parlament no resol i no notifica la seva 
decisió en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà 
de la recepció de la sol·licitud, llevat que una norma 
amb rang de llei estableixi expressament un efecte de-
sestimatori, total o parcial, amb relació a una determi-
nada informació.


2. El dret d’accés a la informació pública no es pot ad-
quirir en cap cas per silenci si s’aplica algun dels lí-
mits per a accedir a la informació pública establerts 
per aquest reglament o per altres lleis.


3. El termini per a resoldre es pot prorrogar o restar 
en suspens en els supòsits establerts per la legislació 
sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.


Article iii.12. gArAntiA del dret d’Accés


1. El Parlament ha de comptar amb un òrgan de ga-
rantia del dret d’accés a la informació pública.


2. A l’inici de cada legislatura, la Mesa del Parlament 
ha de designar les persones que integren l’òrgan en-
carregat de recollir les reclamacions que es presentin 
contra les resolucions adoptades pel Parlament en ma-
tèria d’accés a la informació pública, o subscriure un 
conveni amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública que estableix la legislació de 
transparència.


3. La Mesa del Parlament aprova les normes regula-
dores de l’òrgan de garantia del dret d’accés a la in-
formació, que ha d’ésser integrat per personal al ser-
vei del Parlament o personal extern que compleixi, en 
ambdós casos, els requisits tècnics que determina la 
legislació de transparència. Aquestes normes han de 
garantir en tot cas l’actuació independent de l’òrgan.


cApítol iii. registre de grups d’interès


secció primerA. el registre


Article iii.13. registre de grups d’interès


1. El Registre de grups d’interès és públic i té com a fina-
litat la inscripció i el control de les persones i organitza-
cions que, en interès d’altres persones o com a expressió 


directa d’interessos col·lectius, acompleixen activitats 
susceptibles d’influir en l’elaboració de les lleis o en 
l’exercici de les altres funcions del Parlament.


2. La creació i el funcionament del Registre de grups 
d’interès ha de respectar el dret dels diputats i dels 
grups parlamentaris a exercir llur mandat sense res-
triccions.


Article iii.14. contingut del registre de grups 
d’interès


1. El Registre de grups d’interès ha de determinar i 
classificar les persones i organitzacions que s’hi han 
d’inscriure i la informació que han de donar al Parla-
ment sobre llurs activitats, organització, funcionament 
i finançament.


2. La Mesa del Parlament ha de determinar les acti-
vitats susceptibles d’ésser considerades d’influència a 
l’efecte del que estableix l’article III.13, i també les ac-
tivitats excloses d’inscripció al Registre d’acord amb 
els criteris establerts per la legislació de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern.


3. La Mesa del Parlament ha de determinar les catego-
ries de la classificació dels grups d’interès, la informa-
ció requerida als declarants, el codi de conducta i el 
procediment que s’ha de seguir en cas d’incompliment 
de les obligacions que estableixen aquest reglament i el 
Codi de conducta.


Article iii.15. publicitAt del registre


1. Les dades del Registre s’han de fer públiques per 
mitjà del Portal de la Transparència.


2. Les activitats acomplertes pels grups d’interès en 
l’àmbit parlamentari s’han de publicar periòdicament. 
Aquesta periodicitat no pot ésser superior a un mes.


3. La publicitat de les activitats dels grups d’interès 
ha d’incloure, en tot cas, l’agenda de contactes tinguts 
pels grups d’interès amb membres del Parlament, llurs 
assessors i funcionaris del Parlament, la informació 
sobre la realització d’actes als quals es convidi els di-
putats, la participació en tràmits d’audiència de pro-
cediments legislatius i les aportacions fetes sobre ini-
ciatives legislatives adreçades al Parlament i als grups 
parlamentaris.


secció segonA. drets i obligAcions derivAts de lA 
inscripció en el registre de grups d’interès


Article iii.16. efectes de lA inscripció en el registre 
de grups d’interès


1. La inscripció en el Registre de grups d’interès permet: 


a) Activar mesures que facilitin l’accés a les dependèn-
cies del Parlament, als diputats i a llurs assessors i al 
personal del Parlament.
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b) Organitzar o copatrocinar actes en les dependènci-
es del Parlament, amb l’autorització prèvia de la Mesa 
del Parlament.


c) Obtenir canals especials d’informació.


d) Intervenir com a compareixents en comissió, d’acord 
amb el que estableix el Reglament.


2. Correspon a la Mesa del Parlament determinar les 
mesures aplicables en cada cas d’entre les establertes 
per l’apartat 1, d’acord amb la classificació dels grups 
d’interès. La Mesa pot acordar mesures addicionals, 
respectant sempre el principi d’igualtat.


Article iii.17. obligAcions


1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents: 


a) Acceptar que la informació que els grups d’interès 
han de proporcionar al Parlament es faci pública.


b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.


c) Complir el Codi de conducta i acceptar les conse-
qüències d’un eventual incompliment.


2. Els grups d’interès, en virtut de la inscripció al Re-
gistre, han d’informar el Parlament de les activitats 
que acompleixen, dels clients, les persones o les orga-
nitzacions per als quals treballen, de les remuneraci-
ons que perceben, si escau, i de les despeses relaciona-
des amb llur activitat com a grups d’interès.


Article iii.18. mesures en cAs d’incompliment


1. L’incompliment de les obligacions establertes per 
aquest reglament o el Codi de conducta dóna lloc a l’a-
dopció per la Mesa del Parlament de mesures de sus-
pensió o cancel·lació de la inscripció en el Registre de 
grups d’interès, en funció de la gravetat de l’incompli-
ment, d’acord amb el que estableixen les normes de rè-
gim intern reguladores del Registre de grups d’interès.


2. Tota persona pot presentar una denúncia davant 
la Mesa del Parlament als efectes del que estableix 
l’apartat 1. El Portal de la Transparència ha de facili-
tar un formulari estàndard per a aquest fi.


cApítol iv. pArlAment obert


secció primerA. principis generAls


Article iii.19. impuls del pArlAment obert


1. El Parlament, per mitjà del Portal de la Transparèn-
cia i altres formats electrònics, si escau, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els ciutadans, les enti-
tats, les organitzacions i els grups socials participin i 
col·laborin en la tramitació dels projectes i proposici-
ons de llei i les iniciatives parlamentàries en general.


2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
perquè els ciutadans li puguin presentar peticions, i li 
puguin fer propostes de millorament de les lleis i sug-
geriments referits al funcionament del Parlament.


Article iii.20. trAnspArènciA i informAció públicA


1. El Portal de la Transparència, per a l’efectivitat 
del Parlament obert, ha de tenir un espai específic on 
constin les iniciatives legislatives en tràmit, la infor-
mació i documentació que les afecta i el calendari de 
tramitació previst.


2. El Portal de la Transparència ha d’estar dotat dels 
instruments i mecanismes que facilitin un accés fàcil, 
ràpid i permanent dels ciutadans a la informació par-
lamentària.


secció segonA. instruments per A l’efectivitAt  
del pArlAment obert


Article iii.21. instruments pArticipAtius


1. Són instruments del Parlament obert les audiències 
previstes a l’article 106 i els espais de participació i 
col·laboració ciutadana que ha d’establir la Mesa del 
Parlament.


2. Les audiències tenen com a finalitat promoure la 
participació directa de les organitzacions i els grups 
socials i dels experts en la tramitació de les inicia-
tives legislatives, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 106.


3. Els espais de participació i col·laboració han de per-
metre seguir la tramitació de les iniciatives legislati-
ves, fer comentaris sobre el seu contingut i presentar 
suggeriments o propostes de modificació als projectes i 
a les proposicions de llei.


4. La participació en l’activitat parlamentària dels ciu-
tadans, entitats i organitzacions socials també es pot 
realitzar mitjançant l’aportació d’opinions i la presen-
tació d’informes i altres documents relacionats amb 
qualsevol tramitació parlamentària.


Article iii.22. diàleg Amb els ciutAdAns


1. El Parlament ha d’utilitzar els instruments de parti-
cipació i col·laboració ciutadana com a plataformes de 
diàleg i de relació amb els ciutadans.


2. A aquest efecte, el Parlament ha de promoure les 
mesures adients perquè aquest diàleg es pugui establir 
amb els diputats i els grups parlamentaris i les apor-
tacions realitzades puguin ser objecte del corresponent 
retorn per part d’aquests.


3. El Portal de la Transparència serà utilitzat com a 
plataforma preferent per a fer efectiva la participació 
ciutadana. A aquest efecte, el Portal haurà de dispo-
sar d’un espai per complir amb aquesta finalitat, amb 
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informació actualitzada de totes les iniciatives parla-
mentàries, del seu estat de tramitació, dels processos 
de participació oberts i amb indicació, en el seu cas, 
de la forma i condicions per exercir la participació.


Article iii.23. AvAluAció


1. El Parlament ha d’avaluar l’impacte que els proces-
sos participatius tenen sobre l’activitat parlamentària, 
tenint en compte la informació que facilitin els grups 
parlamentaris.


2. En el cas de les iniciatives legislatives s’ha d’elabo-
rar una memòria un cop finalitzada la tramitació, en la 
qual s’ha de reflectir la influència que ha tingut el pro-
cés participatiu en la llei aprovada.


3. Els informes i les memòries d’avaluació s’han de pu-
blicar en el Portal de la Transparència.


Disposició final


S’autoritza la Mesa del Parlament perquè aprovi un 
text refós del Reglament del Parlament, que integri 
les modificacions introduïdes per aquesta reforma. 
Aquesta autorització inclou la facultat d’harmonitzar 
els textos objecte de reforma, així com la de reordenar 
la numeració dels títols, capítols, seccions i articles del 
text resultant, quan s’escaigui.


Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015


Núria de Gispert i Català, Anna Simó i Castelló,  Lluís 
M. Corominas i Díaz, Pere Navarro i Morera, Pere 
Calbó i Roca, Josep Rull i Andreu, David Companyon 
i Costa, Jordi Turull i Negre, Marta Rovira i Vergés, 
Maurici Lucena i Betriu, Josep Enric Millo i Rocher, 
Dolors Camats i Luis, Carina Mejías Sánchez, David 
Fernàndez i Ramos
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Segona part


Esmena presentada pel GP C’s (reg. 114852)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei electoral de Catalunya (tram. 202-00091/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s


Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 114662)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’a cord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten l’es-
mena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-
00091/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 202-00091/10)


Proposició de llei electoral de Catalunya


Títol preliminar


Article 1. Objecte


L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim elec-
toral propi de Catalunya, en compliment de l’article 
56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.


Article 2. Àmbit d’aplicació


Aquesta llei s’aplica a: 


a) Les eleccions al Parlament.


b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa 
al dret de sufragi, l’Administració electoral, el sistema 
electoral i el procés electoral.


c) Els altres processos electorals i instruments de con-
sulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l’àmbit 
de competències de la Generalitat, en els termes que 
determini la norma corresponent.


Títol I. Disposicions generals


Capítol I. Drets electorals


Secció primera. Dret de sufragi actiu


Article I-1. Condició d’elector


Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condi-
ció política de catalans, d’acord amb el que estableix 
l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si: 


a) Tenen l’edat legal per a votar.


b) Estan inscrits al cens electoral.


c) No estan privats, en virtut del que estableix la legis-
lació de l’Estat, del dret de sufragi.


Secció segona. Dret de sufragi passiu


Article I-2. Condició d’elegible


Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen 
la condició d’electors, d’acord amb l’article I-1, llevat 


que estiguin afectats per alguna de les causes d’inele-
gibilitat que estableix l’article I-3.


Article I-3. Causes d’inelegibilitat


1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades 
per alguna de les causes que determina la legislació de 
l’Estat en aquesta matèria.


2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec 
o les funcions de: 


a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel 
Govern i assessors especials del president de la Ge-
neralitat o de membres del Govern amb rang igual o 
superior a director general.


b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, se-
cretaris sectorials, directors generals, directors de ser-
veis i delegats territorials del Govern.


c) Presidents, directors generals, directors executius i 
gerents d’organismes autònoms de caràcter adminis-
tratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.


d) Presidents, directors generals, directors executius, 
gerents i consellers delegats de les entitats autònomes 
i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit 
d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.


e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de 
les fundacions i els consorcis en què l’Administració 
de la Generalitat tingui participació directa o indirec-
ta, o als quals aporti més del 50% del capital o del 
patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica 
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble al d’algun dels alts càrrecs afectats per la legislació 
sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.


f) Director del Servei Català de la Salut, director ge-
rent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les di-
reccions que en depenen i director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials.


g) Membres del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les 
empreses que en depenen.


h) President de la Comissió Jurídica Assessora i presi-
dent i secretari executiu del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya.


i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, president de l’Autoritat Catalana de la 
Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa 
de la Competència i director de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya.


j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, sín-
dic de greuges i adjunts al Síndic de Greuges, síndic 
major i síndics de la Sindicatura de Comptes i president 
i membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració 
electoral, inclosos els secretaris d’ajuntament, en tant 
que delegats de les juntes electorals de districte.


l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de 
creació o del nomenament del Govern, sigui assimilat 
a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, 
amb l’excepció, en tot cas, del president de la Genera-
litat, dels membres del Govern i del cap de l’oposició.


3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càr-
rec o les funcions de: 


a) President, membres, secretari general i directors ge-
nerals del Consell Europeu.


b) President, comissaris, secretari general i directors 
generals de la Comissió Europea.


c) President, jutges, advocats generals i secretari del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.


d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del 
Parlament Europeu, del Consell o de la Comissió.


4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, 
les persones que no estan censades en algun dels mu-
nicipis de la circumscripció corresponent.


Capítol II. Règim d’incompatibilitats


Article I-4. Causes d’incompatibilitat  
i autoritzacions de compatibilitat


1. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble en tots els casos amb: 


a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.


b) La condició de senador.


c) La condició de diputat del Parlament Europeu.


d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació 
de l’Estat en aquesta matèria.


e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibili-
tat en virtut de l’article I-3.


2. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o 
les funcions de: 


a) La condició de personal en actiu al servei dels òr-
gans constitucionals, al servei de les administracions 
públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui 
directament o indirectament participació majoritària, 
amb excepció del personal docent, sanitari o investi-
gador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió 
o de mera administració.


b) Directors generals en l’Administració pública local i 
càrrecs que hi exerceixin una funció assimilada.


c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol 
altre càrrec de lliure designació en organismes autò-
noms o societats públiques locals.


d) L’exercici de les següents activitats privades: 


1r. La prestació de serveis d’assessorament o de quals-
sevol altres serveis, individualment o amb titularitat 
compartida, a favor d’organismes o empreses del sec-
tor públic.


2n. La tinença d’una participació superior al 10%, ad-
quirida del tot o en part amb posterioritat a la data 
d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en 
empreses o societats que tinguin contractes d’obres, de 
serveis o de subministraments a càrrec de pressupos-
tos d’organismes o empreses del sector públic.


3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o assesso-
rament per a qualsevol organisme o empresa del sector 
públic relacionades amb assumptes que afectin directa-
ment la prestació d’algun servei públic o encaminades 
a obtenir subvencions o avals públics, salvant les acti-
vitats particulars dutes a terme directament en exercici 
d’un dret reconegut i les encaminades a obtenir subven-
cions o avals públics la concessió dels quals derivi de 
l’aplicació automàtica del que estableixin una llei o un 
reglament.


4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a 
contractes d’obres, de serveis o de subministraments 
a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin 
fun cions de direcció, representació, assessorament o 
prestació de serveis per a companyies o empreses que 
acompleixin la dita activitat.


5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asse-
guradores o en qualsevol societat o entitat que tingui 
un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació 
públicament a l’estalvi i al crèdit.


3. La condició de diputat del Parlament és compatible 
en tot cas amb: 


a) Les activitats derivades de la mera administració 
del patrimoni personal o familiar.


b) La producció i la creació literàries, científiques, ar-
tístiques o tècniques i la col·laboració en les publicaci-
ons que en derivin.


c) La col·laboració en mitjans de comunicació.


d) Les activitats de docència o de recerca.


e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que 
les declarades incompatibles per l’apartat 2 que, a pe-
tició de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Par-
lament.


4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència 
l’apartat 3.e i l’acord d’autorització o denegació, adop-
tat per mitjà de resolució motivada, s’han de publi-
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
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s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, In-
teressos i Retribucions dels Diputats.


5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o in-
compatibilitat dels diputats correspon al Ple del Par-
lament, seguint el procediment i amb els efectes que 
estableix el Reglament del Parlament.


Article I-5. Règim retributiu


1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o va-
riable per l’exercici de les funcions parlamentàries és in-
compatible amb la percepció de retribucions pel fet d’o-
cupar altres càrrecs públics, sens perjudici de les dietes 
i indemnitzacions que puguin correspondre als dipu tats 
per l’exercici d’activitats compatibles, llevat del president 
de la Generalitat i dels membres del Govern, que no po-
den percebre cap retribució que per qualsevol concepte 
els pugui correspondre com a diputats.


2. Les retribucions percebudes com a diputat del Par-
lament són incompatibles amb la percepció, durant 
l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per 
drets passius o per qualsevol règim de seguretat social 
públic i obligatori. El dret a meritar aquestes pensions 
es recupera automàticament en el moment de perdre 
la condició de diputat, d’acord amb el que estableixi la 
normativa reguladora corresponent.


3. Els diputats que tinguin reconeguda la compati-
bilitat amb l’exercici d’altres activitats perceben una 
retribució menor per l’exercici de les funcions parla-
mentàries, d’acord amb els criteris que estableixi el 
Reglament del Parlament.


Article I-6. Declaració d’activitats i béns


1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel pro-
cediment que estableixi el Reglament del Parlament, 
les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els 
béns que posseeixen.


2. La declaració d’activitats i la declaració de béns 
s’han de presentar per separat, segons els models que 
siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han 
d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos 
i Retribucions dels Diputats, constituït al Parlament 
sota la dependència directa del president, als efectes 
del que estableix aquest article i del que determini el 
Reglament del Parlament.


3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de de-
tallar: 


a) Les activitats que exerceix que puguin constituir 
causa d’incompatibilitat amb la condició de diputat, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.


b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei, puguin ésser compatibles amb la 
condició de diputat.


c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li 
puguin proporcionar ingressos econòmics o avantat-
ges patrimonials.


d) Les activitats que exerceixen els membres de la uni-
tat familiar en matèria de contractació amb les admi-
nistracions públiques, amb els ens i les institucions 
que en depenen i amb les empreses en què el sector 
públic tingui participació, entenent per unitat familiar 
el que estableixi la legislació reguladora de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.


4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: 


a) Els béns que posseeix, amb especificació del patri-
moni.


b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep 
per l’exercici d’activitats compatibles.


5. Els diputats del Parlament han de presentar la de-
claració d’activitats i la declaració de béns en adquirir 
la condició de parlamentari, en presentar anualment 
la declaració de liquidació d’impostos i en els ca-
sos en què hi hagi una modificació substancial de les 
circums tàncies que hi siguin declarades, i també han 
de presentar la declaració d’activitats i la declaració de 
béns en perdre la condició de diputats.


6. La informació continguda en el Registre d’Activi-
tats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és 
d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, exceptuant-ne la informació sobre els béns patri-
monials i les dades de caràcter personal, en els termes 
que siguin establerts pel Reglament del Parlament.


Capítol III. Cens per a les eleccions  
al Parlament


Article I-7. Cens electoral


1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Par-
lament és el que s’hagi tancat el dia primer del segon 
mes anterior a la convocatòria.


2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents 
i les reclamacions sobre les dades censals es regeixen 
pel que estableix la legislació de l’Estat.


3. La Sindicatura Electoral, els representants de les 
candidatures i la Generalitat, com a administració 
convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, 
en suport apte per a tractar-lo informàticament, a par-
tir de l’endemà de la proclamació de les candidatures, 
en els termes que estableix la legislació de l’Estat en 
aquesta matèria.
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Títol II. De l’Administració electoral


Capítol I. Composició de l’Administració 
electoral


Article II-1. Òrgans de l’Administració 
electoral


L’Administració electoral és formada per la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, les juntes electorals ter-
ritorials, les juntes electorals de districte i les meses 
electorals.


Capítol II. Sindicatura Electoral de Catalunya


Article II-2. Funcions


La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta 
electoral amb jurisdicció a tot el territori de Catalu-
nya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la 
transparència i l’objectivitat dels processos electorals, 
pel garantiment de l’exercici efectiu dels drets electo-
rals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés 
als càrrecs públics, sens perjudici de les competències 
que corresponguin a la Junta Electoral Central de l’Es-
tat i als tribunals.


Article II-3. Competències


1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al procés electoral, les competències següents: 


a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, unifi-
car-ne els criteris i atendre les consultes que li formulin.


b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos 
que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta 
de normativa aplicable.


c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres 
electorals i de la resta de documentació electoral, i re-
gular el funcionament del vot electrònic i de les altres 
formes de votació.


d) Aprovar els models de les actes electorals.


e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.


f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les 
persones que intervinguin amb caràcter oficial en el 
procés electoral, corregir-ne les actuacions que con-
travinguin a la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les 
infraccions administratives no constitutives de delicte.


2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a 
les candidatures electorals, les competències següents: 


a) Supervisar el compliment dels procediments i els 
criteris de selecció de candidats en la formació de les 
candidatures.


b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o 
les funcions que siguin causa d’inelegibilitat, d’acord 
amb el que estableix l’article V-10.4.


c) Proclamar les candidatures.


d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’es-
cau, els candidats que durant el procés electoral ad-
quireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que 
estableix l’article V-16.2.


3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
a la propaganda electoral, les competències següents: 


a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article V-5, el 
finançament de les campanyes electorals, inclosos els 
pressupostos de les candidatures i els corresponents 
retiments de comptes.


b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els 
sobres i els altres documents electorals, inclosa la pro-
paganda de les candidatures.


4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als mitjans de comunicació, les competències següents: 


a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin 
durant el procés electoral una informació veraç i equi-
librada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.


b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais 
gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audio-
visuals.


5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als resultats electorals, les competències següents: 


a) Efectuar l’escrutini general.


b) Certificar els resultats electorals oficials i orde-
nar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.


c) Proclamar els diputats electes i expedir les creden-
cials corresponents.


6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al sistema electoral, les competències següents: 


a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sis-
tema electoral i, si escau, proposar-hi millores.


b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de vota-
ció, determinar les condicions tècniques per a la im-
plantació de nous mecanismes i procediments que 
puguin facilitar el procés de votació i supervisar el 
funcionament de les diverses formes de votació, amb 
vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la ve-
rificabilitat.


c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de di-
putats i la revisió de la delimitació o el nombre dels 
districtes electorals, si el compliment dels principis de 
proporcionalitat i de representativitat ho fa recoma-
nable.


d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria 
d’eleccions, entre les circumscripcions electorals, ga-
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rantint que la distribució respecti els criteris de pro-
porcionalitat.


7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
tasques de divulgació i formació, les competències se-
güents: 


a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el 
procés electoral.


b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garan-
tia del vot lliure i secret.


c) Fomentar la formació en matèria electoral al perso-
nal de l’Administració que acompleixi tasques relacio-
nades amb els processos electorals.


8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria 
de participació en processos electorals altres que els 
regulats per aquesta llei, les competències següents: 


a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en 
sindicats, cambres agràries, col·legis professionals i 
universitats, i en les organitzacions anàlogues que li 
ho demanin.


b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de 
països en procés de democratització del sistema po-
lític.


Article II-4. Composició


1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter 
permanent i és integrada pels membres següents: 


a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, designats per mitjà d’insaculació per la Sa-
la de Govern del Tribunal, reunida en ple.


b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ci-
ències polítiques o de sociologia de les universitats 
catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una 
majoria de tres cinquenes parts, d’acord amb el proce-
diment que estableix el Reglament del Parlament per a 
l’elecció de càrrecs públics.


2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents 
de la magistratura elegeixen d’entre ells el president de 
la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.


3. El secretari general del Parlament actua com a se-
cretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense 
vot, i en custodia la documentació.


Article II-5. Mandat


1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és 
inamovible.


2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral 
és de sis anys.


3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. 
En cada renovació de la Sindicatura correspon al Par-
lament de designar-ne un nou membre i correspon a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 


Catalunya de designar-ne un altre. Els membres de la 
Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reele-
gits una sola vegada.


4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd 
aquesta condició, en cas de mort, d’incapacitat decla-
rada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics declarada per decisió judi-
cial ferma, de renúncia justificada acceptada pel presi-
dent de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en vir-
tut de la qual havia estat designat o d’incompatibilitat 
sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l’activitat 
incompatible, és substituït pel mateix procediment re-
gulat per a la designació. El nou membre pot ésser de-
signat de nou en finir un eventual segon mandat, si el 
primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.


5. Els membres de la Sindicatura que perden llur con-
dició per extinció del mandat continuen exercint llur 
comesa en funcions, fins que els nous membres prenen 
possessió del càrrec.


Article II-6. Funcionament


1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de 
Catalunya, sens perjudici que es pugui reunir en al-
tres llocs.


2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funci-
ons amb plena independència i gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el 
seu si comissions i altres òrgans interns.


3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessora-
ment de representants de les administracions i els òr-
gans implicats en el procés electoral i, en general, de 
tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si 
escau, que participin a les seves reunions, amb veu i 
sense vot.


4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu 
lloc web les consultes que se li formulin i les respostes 
que hi doni, i també les queixes, les reclamacions i els 
recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i 
de la resta de normativa aplicable i les resolucions que 
adopti.


Article II-7. Règim d’impugnació  
de les resolucions


Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden és-
ser objecte de recurs davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.


Capítol III. Juntes electorals i meses 
electorals


Article II-8. Juntes electorals territorials


Les juntes electorals territorials tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals provincials.
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Article II-9. Juntes electorals de districte


Les juntes electorals de districte tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals de zona.


Article II-10. Meses electorals


Les meses electorals, unitat bàsica del procés elec-
toral, tenen la composició i les competències que els 
atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant 
tota la jornada electoral per l’observança d’aquesta llei 
i per garantir que es preserva en tot cas el caràcter lliu-
re, directe i secret en l’exercici del dret de vot.


Capítol IV. Règim de funcionament  
de l’Administració electoral


Article II-11. Mitjans materials i personals


El Parlament i el Govern han de posar a disposició de 
l’Administració electoral els mitjans personals i mate-
rials necessaris per a complir les seves funcions.


Article II-12. Règim retributiu


La percepció de les dietes dels membres de l’Adminis-
tració electoral i del personal al seu servei és compati-
ble amb la percepció d’altres retribucions.


Capítol V. Consultes a l’Administració 
electoral


Article II-13. Consultes als òrgans  
de l’Administració electoral


1. Les consultes als òrgans de l’Administració electo-
ral s’han de formular per escrit. Correspon a cada òr-
gan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la 
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, deci-
deixi d’elevar-la a una junta electoral d’àmbit superior 
o a la Sindicatura Electoral.


2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar 
els criteris de l’Administració electoral, ha de comu-
nicar a les juntes electorals les resolucions relatives a 
consultes que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.


3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sen-
se temps de convocar l’òrgan competent per a resoldre-
la, el president de la junta electoral o el president de la 
Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur res-
ponsabilitat, en tots els casos en què hi hagi resoluci-
ons concordants prèvies de la junta o de la Sindicatu-
ra, donar-hi una resposta provisional, que haurà d’ésser 
ratificada o modificada en la primera sessió que tingui 
l’òrgan corresponent.


Capítol VI. Representants de les formacions 
polítiques davant l’Administració electoral


Secció primera. Representants generals  
i representants de candidatura


Article II-14. Representants generals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorrin a les 
eleccions han de designar un representant general, per-
què actuï en nom de la formació respectiva davant l’Ad-
ministració electoral, i han de designar també un su-
plent d’aquest representant general, exclusivament per 
als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular.


2. La designació del representant general, i del su-
plent corresponent, s’ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral abans del novè dia posterior a la convocatò-
ria de les eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha 
de constar l’acceptació expressa del càrrec signada per 
les persones designades.


Article II-15. Representants de candidatura


1. Els representants generals han de designar un re-
presentant de cada una de les candidatures que la for-
mació respectiva presenti en les diverses circumscrip-
cions electorals, perquè actuï en nom dels candidats 
que la integren, i han de designar també un suplent de 
cada un d’aquests representants, exclusivament per als 
casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els 
representants de candidatura i llurs suplents han de te-
nir el domicili a la circumscripció en què es presenti la 
candidatura respectiva.


2. La designació dels representants de les candidatu-
res, i dels suplents corresponents, s’ha de presentar 
abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les 
eleccions a la Sindicatura Electoral, que ha de comu-
nicar la designació a les juntes electorals territorials 
en el termini dels dos dies hàbils següents a la recep-
ció de l’escrit. Els representants de les candidatures i 
llurs suplents s’han de presentar davant la junta elec-
toral corresponent per a acceptar la designació abans 
del quinzè dia posterior a la convocatòria de les elec-
cions.


3. Els representants de les candidatures, per la sola ac-
ceptació de la designació, reben un apoderament ge-
neral per a actuar en nom dels candidats que les in-
tegren en procediments judicials en matèria electoral. 
Les decisions d’aquests representants vinculen jurídi-
cament la candidatura respectiva.


4. L’Administració electoral comunica als represen-
tants de les candidatures les notificacions, els escrits i 
els emplaçaments adreçats als candidats. Els represen-
tants de les candidatures tenen el deure, en nom de la 
candidatura, d’atendre totes les indicacions de la junta 
electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esme-
nar els errors o les deficiències que es detectin.
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Secció segona. Apoderats


Article II-16. Designació i atorgament de poders


1. Els representants de les candidatures poden de-
signar apoderats perquè actuïn en representació de 
la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. 
Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors 
d’edat en ple ús de llurs drets civils i polítics.


2. La designació dels apoderats es pot fer fins al tercer 
dia anterior al dia de la votació, i s’ha de formalitzar 
per mitjà de poders atorgats a aquest efecte davant no-
tari o davant el secretari de la junta electoral corres-
ponent, o bé, si l’apoderat ha d’exercir les seves fun-
cions en més d’una circumscripció electoral, davant 
la Sindicatura Electoral. La junta electoral que per-
toqui o, si s’escau, la Sindicatura Electoral expedei-
xen la credencial corresponent, d’acord amb el model 
ofi cial.


Article II-17. Actuació durant la jornada 
electoral


1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpi-
es de representació de la candidatura electoral, poden 
assistir les meses electorals, participar en llurs delibe-
racions, amb veu i sense vot, col·laborar en el bon fun-
cionament de la votació i de l’escrutini i vetllar durant 
tota la jornada electoral, juntament amb els mem-
bres de la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb 
aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les 
meses electorals les facultats següents: 


a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta 
de constitució de la mesa electoral, de l’acta de l’escru-
tini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes 
d’aquestes actes.


b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà 
de fer públicament.


c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels elec-
tors i el número d’ordre corresponent.


d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel 
president, a fi de poder-la examinar.


e) Formular les propostes i les reclamacions que cre-
guin pertinents sobre els actes i les operacions electo-
rals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer 
constar en l’acta general de la sessió.


2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats 
que s’identifiquin i que exhibeixin llur credencial.


3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora 
en cada mesa electoral més de dos apoderats per can-
didatura.


4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de 
mantenir-se allunyats de les taules on s’exhibeixen les 
paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de res-
pectar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, 


els apoderats no poden entrar a les cabines de votació 
quan hi hagi algú que hi estigui votant.


5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en 
més d’un col·legi electoral.


6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris que 
acreditin la condició d’apoderats tenen dret a un permís 
retribuït de jornada completa el dia de la votació.


Article II-18. Exercici del dret de sufragi


Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació 
a la mesa electoral que els correspon de conformitat 
amb la inscripció al cens electoral.


Article II-19. Ús de distintius


Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un 
distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en 
què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en 
què poden constar la denominació, la sigla i el logotip 
de la candidatura que representen.


Títol III. Del sistema electoral


Article III-1. Nombre d’escons


El Parlament de Catalunya es composa de 135 diputats 
i diputades.


Article III-2. Circumscripció electoral 
nacional


Els diputats i diputades s’elegeixen en una única cir-
cumscripció electoral nacional de tot Catalunya, a par-
tir de l’aplicació de la fórmula de restes majors, ano-
menada quota Hare.


Article III-3. Barrera mínima


Per entrar en el repartiment d’escons cal que la candi-
datura hagi superat el 3% de vot de tot Catalunya.


Article III-4. Demarcacions de provisió d’escons


Les vegueries o agrupacions de comarques definides a 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, son la base 
de les demarcacions veguerials de provisió territorial 
d’escons.


Les demarcacions veguerials de provisió d’escons són 
les següents: 


1) L’Alt Pirineu i l’Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, 
la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, més 
l’Aran.


2) Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Bar-
celonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental.


3) Catalunya Central: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
el Moianès, Osona i el Solsonès.
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4) Girona: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrot-
xa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.


5) Lleida: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell.


6) Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el 
Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tar-
ragonès.


7) Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta.


Els escons finals que corresponguin a les diferents 
candidatures es proveiran proporcionalment segons 
els vots obtinguts a cada vegueria, aplicant la fórmula 
de restes majors anomenada quota Hare, i el corrector 
d’un escó fix en aquelles vegueries on s’hagi obtingut 
més del 3 per cent vot, per tal d’assegurar la represen-
tació adequada de totes les zones del territori.


Article III-5. Les candidatures


Es presentaran llistes per vegueries, els vots de les 
quals sumaran a efectes del còmput nacional total de 
la candidatura.


Les candidatures hauran d’incloure el nombre següent 
de candidats i candidates, a més dels suplents regulats 
a l’article V-12.1.


a) Barcelona: un mínim de 75 i un màxim de 100.


b) Catalunya Central, Girona, Lleida i Camp de Tarra-
gona: un mínim de 20 i un màxim de 40.


c) Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran: un mínim de 
10 i un màxim de 30.


Article III-6. Votació


L’emissió del vot consistirà en la selecció, per part de 
la persona que exerceixi el dret a vot, d’una papereta 
presentada per una candidatura en la seva demarcació 
veguerial.


Article III-7. Llistes desbloquejades:  
vot preferent


Si la persona que exerceix el dret a vot ho desitja, po-
drà expressar, marcant una creu en el requadre corres-
ponent, el candidat o candidata, o candidats o candi-
dates al quals dona el seu vot preferent dins els noms 
d’aquella candidatura.


El nombre de candidats o candidates pels que pot 
expressar un vot preferent serà entre un i vint-i-cinc 
candidats o candidates a la demarcació veguerial de 
Barcelona, entre un i vuit a cadascuna de les demar-
cacions veguerials de la Catalunya Central, de Girona, 
de Lleida i del Camp de Tarragona; i entre un i dos a 
les demarcacions veguerials de les Terres de l’Ebre i 
de l’Alt Pirineu i Aran. La papereta indicarà el nombre 
màxim de vots preferents admès.


En cas de no marcar cap candidat o candidata, el vot 
es comptarà per al conjunt. Si una papereta inclou un 
nombre de vots preferents superior a l’admès, el vot es 
comptarà únicament per al conjunt de la candidatura.


Article III-8. Escrutini del vot preferent


Un cop establert el nombre d’escons assignats a cada 
candidatura, en cada llista seran elegits els candidats i 
candidates que hagin obtingut un nombre preferent de 
vots preferents superior al 5% dels vots de la candida-
tura en que apareguin, en ordre decreixent pel nombre 
de vots obtinguts, fins a cobrir el nombre d’escons as-
signats a la llista. Per als escons assignats a una candi-
datura que no hagin estat adjudicats a candidats o can-
didates pels vots preferents, seran elegits els candidats 
o candidates en l’ordre que apareguin a la llista. En 
cas que no hagi estat elegit cap candidat o candidata 
pels vots preferents, per a tots els escons assignats se-
ran elegits els candidats o candidates en l’ordre en què 
apareguin a la llista. En cas d’empat de vots preferents 
entre candidats o candidates, seran elegits el candidats 
o candidates situats en un lloc més alt de la llista.


Article III-9. Llistes en cremallera


Per tal d’afavorir la presència de dones candidates per 
sobre del que estableix l’article 44 bis de la LOREG, i 
tal com permet el mateix article, les candidatures hau-
ran d’alternar la presència de dones i homes o vicever-
sa en forma de cremallera des de l’encapçalament fins 
el final de la llista.


Article III-10. Candidats i candidates censats  
a la demarcació veguerial


La causa d’inelegibilitat prevista a l’article I.3.4., que 
implica l’obligació d’estar censat en la demarcació ve-
guerial per la que es sigui candidat o candidata, s’hau-
rà de certificar, d’acord amb l’article V-10.2 lletra d), 
acreditant que el candidat o candidata està censat en 
algun dels municipis d’aquella demarcació des d’un 
any abans de la convocatòria electoral.


Títol IV. De la campanya electoral


Capítol I. Disposicions generals


Article IV-1. Campanya electoral


1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que 
els candidats, els partits polítics, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que con-
corren a unes eleccions duen a terme per a demanar el 
vot als electors.


2. La campanya electoral té una durada de quinze di-
es, i fineix a les zero hores del dia immediatament an-
terior a les eleccions.
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3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica 
l’apartat 1 pot fer campanya electoral a partir de la da-
ta de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels 
drets que reconeix l’article 20 de la Constitució.


4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jor-
nada electoral, els membres del Govern i els alts càr-
recs que en depenen no poden participar en cap acte 
d’inauguració ni de col·locació de primera pedra, ni en 
cap acte de presentació d’obres o serveis públics.


Article IV-2. Petició de vot


1. Fora del període de campanya electoral, els candi-
dats, els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a 
terme accions publicitàries destinades a demanar el 
vot als electors, salvant les activitats habituals de les 
formacions polítiques destinades a difondre llurs idees 
i opinions i, en general, a exercir les funcions que els 
són reconegudes per l’ordenament jurídic, particular-
ment la presentació de candidats i programes, sempre 
que no s’hi demani el vot.


2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per 
accions publicitàries les accions següents, encara que 
no s’hi demani directament el vot: 


a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de co-
municació, tant públics com privats.


b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tan-
ques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o al-
tres suports comercials.


c) La difusió de missatges de propaganda electoral per 
telèfon o per mitjans telemàtics.


Capítol II. Propaganda electoral 


Secció primera. Actes electorals


Article IV-3. Normativa relativa als actes 
electorals


1. Els actes públics convocats durant la campanya 
electoral pels candidats, els partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions es regeixen per la 
legislació reguladora del dret de reunió.


2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a 
les atribucions de l’autoritat governativa amb relació 
a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han 
d’informar l’autoritat governativa dels actes electorals 
la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per 
les candidatures.


Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics  
per a actes electorals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi 
actes electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, 
els equipaments de titularitat pública i els espais pú-
blics que siguin habilitats a aquest fi.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
locals, equipaments i espais habilitables per a la cele-
bració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions 
pertinents perquè els altres ens, organismes i adminis-
tracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais 
en cedeixin l’ús.


Article IV-5. Distribució dels espais públics 
reservats per a actes electorals


1. En el termini dels deu dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han d’esta-
blir, en coordinació amb les administracions corres-
ponents, el calendari d’utilització dels espais públics 
disponibles gratuïtament per a la celebració d’actes 
electorals, i han de comunicar a la junta electoral de 
districte que pertoqui la llista dels espais disponibles, 
amb especificació dels dies i les hores en què cada un 
dels espais podrà ésser emprat.


2. En el termini dels quinze dies següents al de la con-
vocatòria de les eleccions, les juntes electorals de dis-
tricte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa refe-
rència l’apartat 1.


3. En el termini dels quatre dies següents al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els locals, equipaments i espais 
habilitats per a la celebració d’actes electorals i han de 
notificar als representants de les candidatures la dis-
tribució acordada, que s’ha de fer en funció de les sol-
licituds presentades i, en cas de coincidències en les 
sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats 
i, subsidiàriament, donant preferència a les formacions 
polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament 
haguessin obtingut més vots en la circumscripció res-
pectiva.


Secció segona. Propaganda electoral a la via 
pública


Article IV-6. Espais públics autoritzats  
per a propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
to rals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions només poden col·locar cartells i elements anà-
legs de propaganda, durant la campanya elec toral, en: 
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a) Els espais comercials autoritzats que contractin.


b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats 
a aquest fi pels ajuntaments.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
espais de titularitat pública reservats gratuïtament per 
a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actua-
litzat permanentment. El catàleg ha d’especificar els 
espais públics i els elements del mobiliari urbà en què 
s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda 
electoral.


Article IV-7. Distribució dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral


1. En el termini dels set dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han de comu-
nicar a la junta electoral de districte que pertoqui la 
llista dels espais públics disponibles gratuïtament per 
a la col·locació de propaganda electoral.


2. En el termini dels dos dies posteriors al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els espais públics disponibles per 
a la col·locació de propaganda electoral i han de noti-
ficar als representants de les candidatures la distribu-
ció acordada, que s’ha de fer de manera que totes les 
candidatures disposin en cadascun del emplaçaments 
disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’uti-
litat anàloga.


Article IV-8. Retirada de la via pública  
de la propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de retirar dels 
espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termi-
ni dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur 
propaganda electoral.


2. En cas que les formacions polítiques incompleixin 
el deure de retirar dels espais d’ús gratuït de la via pú-
blica llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec 
dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un cer-
tificat de la secretaria.


3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la 
retirada municipal de propaganda electoral que siguin 
imputables a candidatures amb dret a subvenció públi-
ca electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes 
despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import 
als ajuntaments.


4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasi-
onades per la retirada municipal de propaganda elec-
toral que siguin imputables a candidatures que no 
hagin assolit subvenció pública electoral a les forma-
cions polítiques respectives. En cas que no obtinguin 
la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el 
deute per via de constrenyiment.


Secció tercera. Propaganda electoral  
als mitjans de comunicació


Subsecció primera. Espais gratuïts de 
propaganda electoral als mitjans  
de comunicació


Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta  
de propaganda electoral


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública, tant els mitjans dependents de la Generali-
tat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit terri-
torial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de 
reservar espais de programació, durant la campanya 
electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o 
federacions electorals i les agrupacions d’electors que 
concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs 
espots de propaganda electoral.


2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral 
en els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública correspon als partits, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que pre-
senten candidatures a totes les circumscripcions.


3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que no presenten candida-
tures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emis-
sió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de 
comunicació audiovisual de titularitat pública l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a la circumscrip-
ció o les circumscripcions en què es presenten.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la 
durada i l’horari d’emissió dels espais gratuïts de pro-
paganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acor-
da la distribució equitativa dels espots entre les diver-
ses candidatures i assigna l’ordre d’emissió, atenent el 
criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.


Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts 
de propaganda electoral


1. En el cas de les candidatures a què fa referència 
l’article IV-9.2, la distribució dels espais gratuïts de 
propaganda electoral en cadascun dels àmbits de pro-
gramació de cadascun dels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública s’ha de subjectar al 
barem següent: 


a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures 
que no hagin concorregut a les anteriors eleccions al 
Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtin-
gut menys del 3% del total de vots vàlids emesos.


b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 5%.


c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
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com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 10%.


d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candida-
tures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin 
obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids 
emesos i no hagin arribat al 20%.


e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures 
que a les anteriors eleccions al Parlament hagin ob-
tingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids 
emesos.


2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’ar-
ticle IV-9.3, s’aplica el barem que fixa l’apartat 1, amb 
el benentès que els percentatges de vots obtinguts en les 
anteriors eleccions computen sobre el total de vots vàlids 
emesos en la circumscripció electoral de què es tracti.


3. Si en la composició d’alguna de les candidatures que 
concorren a les eleccions hi ha variacions respecte a 
candidatures que s’havien presentat a les anteriors elec-
cions integrades per diverses formacions polítiques,  
el còmput dels percentatges que estableixen els apar-
tats 1 i 2 es fa atribuint a cada formació política la 
part que li pertoqui com a resultat de prorratejar els 
vots obtinguts per aquella candidatura entre les for-
macions que la integraven, en funció del nombre de 
parlamentaris que havien correspost a cadascuna 
d’aquestes formacions en constituir-se aquella ante-
rior legislatura.


Subsecció segona. Espais no gratuïts de 
propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda 
electoral als mitjans de comunicació


1. Durant la campanya electoral, les candidatures te-
nen dret a contractar la inserció de propaganda elec-
toral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio 
de titularitat privada, però no poden contractar-ne ni 
als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a 
les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les 
emissores de ràdio o televisió locals o culturals.


2. En els espais de propaganda electoral a què fa refe-
rència l’apartat 1 s’ha de fer constar expressament el 
caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mit-
jans de comunicació no poden aplicar cap mena de 
discriminació entre les diverses candidatures electo-
rals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació 
dels espais de propaganda electoral ni pel que a les 
tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les ta-
rifes vigents per a la publicitat comercial.


3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especial-
ment les emissores de ràdio o televisió digitals, no po-
den incloure missatges de contingut electoral en els 
serveis addicionals que ofereixin.


Capítol III. Informació electoral als mitjans  
de comunicació audiovisual


Article IV-12. Dret dels electors a una 
informació electoral plural i de qualitat


1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Es-
tatut d’autonomia, els poders públics han de procurar 
que els electors rebin dels mitjans de comunicació una 
informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del 
pluralisme polític sobre les candidatures que concor-
ren en els processos electorals.


2. El contingut de la informació electoral que oferei-
xin els mitjans de comunicació ha de prioritzar l’inte-
rès informatiu.


3. Les candidatures electorals no poden limitar als 
mitjans de comunicació l’accés als actes electorals que 
duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests 
actes.


Article IV-13. Actuació dels mitjans  
de comunicació 


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública o finançament públic i els mitjans de comu-
nicació audiovisual de titularitat privada habilitats per 
mitjà d’un títol concedit per la Generalitat han d’in-
cloure en llurs noticiaris informacions sobre la cam-
panya electoral de les diferents candidatures i sobre 
llurs programes i propostes electorals, i també sobre el 
compliment dels compromisos contrets durant la cam-
panya precedent, tant per mitjà de l’acció de govern 
com per mitjà de l’activitat parlamentària.


2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de 
les informacions públiques que els mitjans de comuni-
cació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant la 
campanya electoral s’han de fonamentar en criteris es-
trictes d’interès informatiu objectiu i de separació en-
tre l’acció de govern i el procés electoral.


3. Els mitjans de comunicació a què fa referència 
l’apartat 1 han d’organitzar debats electorals entre els 
caps de llista o entre altres integrants de les candidatu-
res, tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.


4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans 
de comunicació audiovisual a què fa referència l’apar-
tat 1 assegurar el compliment dels principis que esta-
bleix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electo-
ral oferta pel mitjà respectiu.


Article IV-14. Seguiment de la informació 
electoral


1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer 
el seguiment de la informació electoral oferta per tots 
els mitjans de comunicació, tant públics com privats, i 
ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics 
que ha de publicar en el seu lloc web. Els informes han 
d’ésser setmanals en el període comprès entre la con-
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vocatòria de les eleccions i l’inici de la campanya elec-
toral i han d’ésser diaris durant la campanya electoral. 
El seguiment de la informació electoral ha d’incloure 
com a mínim les dades següents, referides a cadascu-
na de les candidatures: 


a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acu-
mulada.


b) Els horaris d’emissió de les informacions.


c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.


2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de com-
plementar els informes a què fa referència l’apartat 1 
amb l’anàlisi qualitativa de la informació electoral ofer-
ta per tots els mitjans de comunicació, tant públics com 
privats, incidint especialment en el compliment de cri-
teris d’interès informatiu i de respecte del pluralisme 
polític. El Consell ha de reflectir aquesta anàlisi en dos 
informes, un a la meitat de la campanya electoral i l’al-
tre al final, que ha de publicar de manera immediata en 
el seu lloc web.


3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de tra-
metre els informes a què fan referència els apartats 1 i 
2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de re-
soldre les reclamacions que en derivin. La Sindicatura 
pot sol·licitar l’elaboració d’informes complementaris 
a organismes representatius dels professionals del pe-
riodisme i als altres organismes que cregui pertinents.


Article IV-15. Recursos contra l’actuació  
i la programació de les emissores de ràdio i 
televisió durant la campanya electoral


L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant 
la campanya electoral és impugnable davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article IV-16. Dret de rectificació


Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals o les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions consideren que in-
formacions que s’hi refereixen difoses per un mitjà de 
comunicació es basen en fets inexactes i consideren que 
la difusió d’aquestes informacions els pot perjudicar, 
poden exercir el dret de rectificació, d’acord amb el que 
estableix la Llei orgànica 2/1984, del 26 de març, que 
regula aquest dret, amb les especificitats següents: 


a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós 
en una publicació la periodicitat de la qual no permet 
publicar la rectificació dins els tres dies següents d’ha-
ver estat divulgada, el director del mitjà de comuni-
cació l’ha de publicar en un altre mitjà de la mateixa 
zona i de difusió simular en el termini indicat i assu-
mir-ne els costos.


b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei 
orgànica s’ha de celebrar dins els quatre dies següents 
al dia de la petició.


Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals


Article IV-17. Enquestes i sondeigs


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la 
qualitat de les enquestes i els sondeigs electorals i vet-
lla per la qualitat metodològica de les enquestes i els 
sondeigs i perquè els resultats publicats siguin veraços 
i fidedignes.


2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una cò-
pia de les enquestes i els sondeigs que facin públics a 
la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi la 
informació tècnica completa. La Sindicatura, dins els 
tres dies següents a la publicació de l’enquesta o el 
sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de 
presentar els resultats i, si s’escau, sobre les deficièn-
cies metodològiques que en puguin afectar la credi-
bilitat.


Capítol V. Règim sancionador


Article IV-18. Infracció dels acords de 
distribució dels espais públics reservats per a 
actes electorals i per a propaganda electoral


Si una candidatura infringeix greument o reiterada-
ment els acords de distribució dels espais públics re-
servats per a actes electorals o dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral adoptats per 
la junta electoral de districte corresponent en virtut 
dels articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure 
del repartiment d’espais, per mitjà d’un acord adop-
tat a aquest efecte dins les quaranta-vuit hores se-
güents a la constatació/denúncia de la infracció, sens 
perjudici de les responsabilitats civils i administrati-
ves que en puguin derivar.


Article IV-19. Infracció de la normativa 
relativa la col·locació de propaganda 
electoral a la via pública


1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa 
qualsevol mena de pintades o grafits en espais no auto-
ritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajuntament 
corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient 
instruït a aquest efecte, i amb audiència prèvia als re-
presentants de la candidatura, una multa de fins a tres 
mil euros.


2. Els partits polítics, les federacions o coalicions elec-
torals i les agrupacions d’electors són civilment res-
ponsables, sens perjudici de les responsabilitats admi-
nistratives en què puguin incórrer, dels danys a béns 
immobles o a elements de la via pública causats per la 
col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de 
llurs candidatures. Els promotors de les agrupacions 
d’electors responen solidàriament d’aquesta responsa-
bilitat civil.
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Article IV-20. Infracció de la normativa 
relativa a les enquestes electorals


Les infraccions de la normativa relativa a les enques-
tes electorals que regula l’article IV-17 són sanciona-
des amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.


Article IV-21. Infracció de la normativa 
relativa a la imparcialitat i el pluralisme 
informatiu dels mitjans de comunicació públics


1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat 
pública infringeix la normativa relativa a la imparcia-
litat i el pluralisme de les informacions durant la cam-
panya electoral, en contravenció de l’article IV-13, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho ha de posar en 
coneixement de l’administració o ens de qui depengui 
el mitjà.


2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya 
de resoldre els conflictes i les reclamacions amb re-
lació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en 
les informacions ofertes pels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública durant la campanya 
electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol-
licitar els informes pertinents al Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb l’article IV-14.


Títol V. Del procés electoral


Capítol I. Convocatòria d’eleccions


Article V-1. Convocatòria


1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix 
pel que estableixen els articles 56.4, 66, 67.3 i 75 de 
l’Estatut d’autonomia.


2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials


1. Si una sentència ferma declara nul·les les eleccions en 
una o més meses o seccions electorals, s’han de convo-
car eleccions parcials en cada mesa o secció afectada, 
excepte en els casos en què el resultat de la nova votació 
no pugui alterar l’atribució d’escons de la circumscrip-
ció corresponent.


2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions 
parcials al Govern, que ha d’aprovar el decret de con-
vocatòria en la primera reunió que tingui després de 
conèixer la sentència a què fa referència l’apartat 1.


3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als ac-
tes de votació i d’escrutini, han de tenir lloc en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la data en què la sen-
tència hagi esdevingut ferma.


Capítol II. Promoció de la participació 
ciutadana


Article V-3. Campanya institucional


1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electo-
ral, d’acord amb l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, 
una campanya institucional destinada a promoure la 
participació ciutadana.


2. La campanya institucional, que no pot influir en 
cap cas en l’orientació del vot dels electors, ha d’in-
formar-los sobre la data de les eleccions, la condició 
d’elector, els tràmits necessaris per a poder votar, el 
procediment de votació i el funcionament del vot per 
correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar 
també sobre les diferents mesures orientades a facili-
tar l’accessibilitat del vot.


3. La publicitat de la campanya institucional es duu a ter-
me en espais gratuïts dels mitjans de comunicació de ti-
tularitat pública, tant dels mitjans dependents de la Ge-
neralitat com dels mitjans dependents de l’Estat l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a Catalunya.


Capítol III. Funcions dels poders públics


Article V-4. Funcions del Govern


Corresponen al Govern, en matèria electoral, les fun-
cions següents: 


a) Planificar, gestionar i executar totes les accions ne-
cessàries perquè el procés electoral es desenvolupi 
d’acord amb aquesta llei.


b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots 
els òrgans de l’Administració electoral.


c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i del personal al servei 
d’aquest òrgan.


d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empa-
ra d’aquesta llei, les dietes dels membres de les juntes 
electorals i de les meses electorals i les dietes del per-
sonal de les administracions públiques que presti ser-
veis a l’Administració electoral.


Article V-5. Funcions de la Sindicatura  
de Comptes


La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat 
dels processos electorals i la comptabilitat i l’activitat 
econòmica i financera de les candidatures electorals, 
d’acord amb la llei que la regula i en els termes que es-
tableix aquesta llei.


Article V-6. Funcions del Consell  
de l’Audiovisual de Catalunya


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les 
condicions d’imparcialitat i de pluralisme dels mitjans 
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de comunicació durant el procés electoral, i eleva els 
informes corresponents a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya.


Capítol IV. Presentació de candidatures


Article V-7. Candidats 


Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Cata-
lunya, mitjançant la presentació de llistes de candidats: 


a) Els partits polítics i les federacions electorals ins-
crits en el registre establert per la legislació general 
sobre partits.


b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions a què fa referència la lletra a.


c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nom-
bre de signatures equivalent, almenys, a l’1% del cens 
a les circumscripcions en què es presentin.


Article V-8. Presentació de denominacions, 
circumscripcions i llistes nominals de  
les candidatures


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de presentar llur 
denominació i la relació de circumscripcions en què 
volen concórrer electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els vint dies següents a la 
convocatòria.


2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament 
de Catalunya i les agrupacions d’electors han de noti-
ficar a la Sindicatura Electoral les circumscripcions en 
què es presenten fent-hi constar la denominació de la 
coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans 
de direcció o de coordinació; les regles que la regei-
xen; els partits que la componen, si s’escau, i el domi-
cili a l’efecte de rebre les notificacions.


Article V-9. Designació de representants 
generals i representants territorials


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar llurs representants 
generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. 
En el cas de les agrupacions d’electors, els represen-
tants generals són els promotors de l’agrupació.


2. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar un representant ge-
neral i un suplent –que només actua en cas de traspàs, 
renúncia, absència o incapacitat del representant gene-
ral– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Elec-
toral en els deu dies següents a la convocatòria d’elec-
cions. L’escrit ha d’incloure l’acceptació expressa del 
càrrec per part de les persones designades.


3. Els representants generals de les candidatures tam-
bé ho són dels candidats que hi són inclosos, pel mer 
fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de 
llur funció de representació, han d’atendre les indica-
cions de l’Administració electoral i prestar-li la col-
laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electo-
rals i les decisions dels representants generals vincu-
len la candidatura.


4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, 
els representants generals han de designar els repre-
sentants territorials i els suplents de les candidatures 
respectives, per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindi-
catura Electoral, la qual ha de comunicar a les jun-
tes electorals territorials, en el termini de dos dies, els 
noms dels representants i suplents de cada candidatura 
a cada territori. Aquesta designació té la mateixa for-
ma i efectes que la designació de representants gene-
rals a què fa referència l’apartat 2.


5. La designació dels representants territorials i dels 
suplents de les candidatures formades per agrupaci-
ons d’electors s’ha de fer en el moment de presentar 
les candidatures respectives. Si l’agrupació no arriba a 
presentar les signatures requerides, perd els seus drets, 
sens perjudici del manteniment de les responsabilitats 
jurídiques contretes.


6. Els representants territorials de les candidatures po-
den designar un delegat i fins a un màxim de dos su-
plents davant les juntes electorals de districte fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aques-
ta designació té la mateixa forma i efectes que la de-
signació de representants generals a què fa referència 
l’apartat 2.


Article V-10. Presentació de llistes  
de candidats


1. Els representants de cada candidatura han de pre-
sentar les llistes de candidats respectives davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de 
vint dies des de la promulgació del decret de convoca-
tòria d’eleccions.


2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha 
de fer constar: 


a) La denominació, les sigles i el logotip de la candi-
datura, que s’han de mantenir inalterats durant tot el 
procés electoral. No s’accepten denominacions, sigles 
o logotips que puguin induir a confusió amb els em-
prats per altres partits o federacions o que reproduei-
xin o imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, 
dels seus territoris i municipis i de les seves institu-
cions.


b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en 
la llista i el domicili. En el cas de les coalicions o fe-
deracions electorals, al costat del nom de la persona es 
pot fer constar la identificació més específica del par-
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tit o federació a què pertanyi. Igualment, se’n pot fer 
constar, si s’escau, la condició d’independent.


c) Un document, subscrit per cada candidat, acompa-
nyat de fotocòpia del seu document d’identitat, que de-
clari que accepta la candidatura i també que acrediti 
el compliment dels requisits que estableix aquesta llei.


d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se 
inscrit en el cens electoral d’un dels municipis inte-
grats en la circumscripció per la qual es presenta.


3. Les llistes presentades per partits polítics, federa-
cions o coalicions han d’ésser signades pels represen-
tants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació 
de l’acta de la reunió de l’òrgan corresponent de la for-
ça política respectiva en què hagin estat designats o 
ratificats els candidats, segons el que estableixin els 
estatuts de la formació política corresponent. Les can-
didatures presentades per agrupacions d’electors han 
d’ésser presentades per llurs promotors, el primer fir-
mant dels quals n’és el representant. Les agrupacions 
d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats les sig-
natures requerides.


4. Els candidats que fins al moment de la presenta-
ció de la candidatura estaven afectats per alguna de 
les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han 
d’acreditar a la Sindicatura Electoral, d’una manera fe-
faent, que han deixat d’exercir el càrrec o la funció que 
causava la inelegibilitat.


Article V-11. Configuració de les candidatures


1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més 
d’una llista.


2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri 
en una coalició electoral no pot presentar candidatura 
pròpia.


3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o 
agrupació d’electors no pot presentar més d’una can-
didatura.


Article V-12. Nombre de candidats i suplents


1. Les llistes de candidats presentades hauran d’in-
cloure el nombre de noms establert en l’article III-5, i a 
més poden incloure suplents, fins a un màxim de deu.


2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el 
requisit que estableix l’apartat 1.


Article V-13. Proporció de candidats  
i candidates per sexes de les llistes


Les llistes de candidats i candidates han de respectar la 
proporció d’homes i dones, establerta en l’article III-9, 
que obliga a ordenar les llistes en cremallera.


Article V-14. Numeració de candidatures


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certifi-
cació de la data i hora de presentació de cada candida-
tura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlati-
va a les candidatures per ordre de presentació.


2. La numeració de les candidatures atorgada segons 
l’ordre en què s’han presentat es manté en totes les pu-
blicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.


Article V-15. Publicació de les candidatures


1. Les candidatures presentades es publiquen en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya el vint-i-dosè 
dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar dins els dos dies següents a la publicació de les 
candidatures presentades les irregularitats que hi hagi 
pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels represen-
tants d’altres candidatures.


3. El termini perquè les candidatures presentades cor-
regeixin les eventuals irregularitats és de quaranta-
vuit hores a comptar del moment de la notificació de la 
Sindicatura Electoral.


4. La proclamació de les candidatures es duu a ter-
me el vint-i-setè dia posterior al dia de la convocatòria 
d’eleccions.


5. Les candidatures que incompleixin els requeriments 
que estableix aquesta llei són rebutjades i, per tant, no 
són proclamades.


6. Les candidatures proclamades es publiquen en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’endemà 
de la proclamació.


Article V-16. Modificació de candidatures


1. Les baixes que eventualment es puguin produir en 
una candidatura es cobreixen amb els candidats suc-
cessius i els suplents.


2. Els candidats que accedeixin durant el procés 
electoral a l’exercici d’un càrrec o d’una funció que, 
d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, 
ho han de comunicar a la Sindicatura Electoral, per-
què els exclogui de la candidatura presentada.


Article V-17. Impugnació de l’acord de 
proclamació de candidatures


1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser 
impugnat pels candidats exclosos o pels representants 
de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit 
hores a comptar des de la proclamació.


2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació 
de candidatures ha de formular totes les al·legacions 
que es considerin oportunes, i aportar tota la docu-
mentació que hi doni suport. La interposició del re-
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curs, en tot cas, no té efectes suspensoris per a la resta 
del procés electoral.


3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació 
de l’acord de proclamació de candidatures s’ha d’apro-
var dins el termini de dos dies a comptar des de la 
interposició del recurs, i adquireix immediatament 
caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del proce-
diment d’empara davant el Tribunal Constitucional, 
d’acord amb el requisit que estableix l’article 44.1.a de 
la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el 
termini de dos dies i que el Tribunal Constitucional ha 
de resoldre dins els tres dies següents.


Capítol V. Paperetes electorals i tramesa  
de la documentació electoral


Secció primera. Paperetes electorals


Article V-18. Contingut de les paperetes de vot


1. La papereta electoral inclou: 


a) La denominació de la circumscripció.


b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el lo-
gotip, de cadascuna de les candidatures, siguin partits 
polítics, coalicions o federacions electorals o agrupa-
cions d’electors.


c) La llista de candidats i candidates de cada candida-
tura, seguits d’una casella en blanc.


d) La indicació del nombre màxim de vots preferents 
admès.


2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial 
de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de 
documentació electoral.


3. La papereta electoral ha d’incloure la representació 
en Braille dels elements que la componen.


4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir 
en paper amb certificació ecològica.


Article V-19. Aprovació del model de papereta


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop pro-
clamades les candidatures, aprova el model oficial de 
papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nom-
bre suficient.


2. En el cas que es produeixi una impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidatures, l’edició de la 
papereta es retarda fins a la resolució del recurs.


3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita 
paperetes i sobres, la Sindicatura Electoral ha de veri-
ficar que s’ajustin al model oficial.


Secció segona. Tramesa de la documentació 
electoral 


Article V-20. Enviament de documentació  
i propaganda electoral


1. L’Administració electoral envia a cada elector, en 
una sola tramesa, la documentació electoral següent: 


a) Un sobre de votació.


b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que 
tenen representació parlamentària en qualsevol de les 
circumscripcions, els quals han de contenir una pape-
reta de votació i un full de propaganda electoral de la 
candidatura respectiva.


2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propa-
ganda electoral s’han de cenyir a les característiques 
que siguin establertes per reglament.


Article V-21. Enviament de documentació 
electoral per a residents a l’estranger


La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar 
preferència a la tramesa dels sobres electorals als cata-
lans residents a l’estranger.


Article V-22. Disponibilitat de paperetes  
i sobres


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la 
tramesa en nombre suficient de paperetes i sobres a 
cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici 
de la votació.


2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatu-
ra Electoral pot sol·licitar la col·laboració de l’Adminis-
tració de la Generalitat.


Capítol VI. Emissió del vot


Article V-23. Vot per correu 


Els electors poden votar per correu, en els termes que 
estableix la legislació en aquesta matèria.


Article V-24. Vot anticipat


1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des 
de sis dies laborables i fins a tres dies laborables abans 
de la jornada electoral en els ajuntaments del municipi 
en què estiguin censats o, si s’escau, en la seu del dis-
tricte municipal corresponent.


2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de ga-
rantir que es preserva en tot cas el caràcter lliure, di-
recte i secret en l’exercici del dret de vot.


3. El secretari de l’ajuntament i els altres funciona-
ris habilitats a aquest efecte han d’assegurar i garan-
tir que: 







 18 | Sessió plenària 54


a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals 
es posin a disposició de l’elector en condicions que ga-
ranteixin la llibertat i el secret del vot.


b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i 
se’n comprovi la inscripció en el cens electoral.


c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents 
de l’Administració electoral.


d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al 
moment del lliurament a la mesa electoral correspo-
nent.


4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot 
anticipat en el moment de la comprovació de la seva 
identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajunta-
ment o els altres funcionaris habilitats han d’adjuntar 
a la dita sol·licitud una còpia del document identificatiu 
emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’ori-
ginal.


5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris 
habilitats han d’incloure el sobre o els sobres de vota-
ció i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat 
a la mesa electoral corresponent.5. S’ha de determi-
nar per reglament els municipis que poden habilitar 
les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat 
i els horaris de votació, adaptats en funció de la pobla-
ció censada.


6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de deter-
minar per reglament la compensació que han de rebre 
els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.


Article V-25. Meses electorals mòbils


1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per 
correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya pot acor-
dar la constitució de meses electorals mòbils per a fer 
efectiu el dret de vot de persones internades en establi-
ments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris.


2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de 
persones internades en establiments hospitalaris, geri-
àtrics o penitenciaris és el següent: 


a) Els responsables dels centres hospitalaris, gerià-
trics o penitenciaris han de comunicar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya la relació de les persones 
ingressades que desitgin emetre llur vot, junt amb les 
dades personals corresponents.


b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de com-
provar la inscripció d’aquestes persones en el cens i fer 
arribar als centres corresponents un nombre suficient 
de paperetes i sobres.


c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de recollir 
el vot de les persones ingressades i l’han de remetre a 
les meses electorals corresponents seguint els mecanis-
mes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.


Article V-26. Accés al vot per a les persones 
amb discapacitat física


L’Administració electoral pot facilitar transport gra-
tuït adaptat per a accedir als col·legis electorals en els 
casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions 
per a poder disposar d’una urna mòbil.


Article V-27. Votació electrònica


1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord 
amb l’article II-3.1.c, la competència per a regular el 
funcionament del vot electrònic i de les altres formes 
de votació, pot proposar al Govern, quan es donin su-
ficients garanties del caràcter secret del vot i de la se-
guretat dels procediments d’emmagatzematge i trans-
missió de la informació, la introducció de mecanismes 
de votació electrònica.


2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 
verificar que es garanteixin el caràcter secret del vot 
i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat 
és preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu.


3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament 
de Catalunya, pot adoptar per decret les corresponents 
determinacions amb relació a la votació electrònica.


Capítol VII. Accessibilitat del vot


Article V-28. Drets en l’àmbit electoral  
de les persones amb discapacitat 


1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapaci-
tat el gaudi en condicions d’igualtat i no-discriminació 
dels drets de participació política que s’hi reconeixen.


2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per-
què els procediments, les instal·lacions i els materials 
electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’en-
tendre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb 
aquesta finalitat, el Govern ha de promoure l’ús de no-
ves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.


3. Es garanteix expressament a les persones amb dis-
capacitat: 


a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser 
accessibles d’acord amb la legislació vigent.


b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació 
electoral de caràcter institucional. Els llocs web de 
l’Administració que continguin informació electoral 
han de complir el nivell mitjà de les normes d’accessi-
bilitat web internacionalment reconegudes. La matei-
xa obligació recau sobre les pàgines web i els portals 
d’Internet dels partits polítics, coalicions electorals i 
agrupacions d’electors que concorrin a les eleccions.


c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han 
de poder facilitar, segons les circumstàncies de l’elec-
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tor, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua 
de signes o en suport sonor o electrònic.


d) L’accessibilitat dels materials i elements de campa-
nya, com ara anuncis, espots televisius i publicitaris, 
i també dels actes de campanya. Amb aquesta finali-
tat, s’han d’aplicar, segons el cas, recursos com infor-
mació en Braille, lectura fàcil o lletra ampliada, au-
diodescripció, subtitulació o traducció en llengua de 
signes.


e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens 
electoral i l’accessibilitat de la documentació.


f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condi-
cions d’igualtat amb la resta de ciutadans, garantint-hi 
la llibertat, el secret i l’autonomia.


g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de 
suport necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi 
hagi sempre membres sense discapacitat que puguin, 
si escau, complementar les funcions que les persones 
amb discapacitat no puguin exercir.


4. S’han d’establir per reglament les condicions d’ac-
cessibilitat per a assegurar la plena efectivitat dels 
drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les 
persones amb discapacitat.


5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya, una Comissió d’Avaluació de l’Accessibi-
litat dels Processos Electorals, amb la participació de 
les entitats que lluiten per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i de representants del departament com-
petent en matèria de processos electorals, la finalitat 
de la qual és vetllar pel compliment de les garanties i 
els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb 
discapacitat.


6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Par-
lament de Catalunya, després de cada procés electoral, 
un informe d’avaluació sobre el nivell de compliment 
dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les 
persones amb discapacitat, en el qual, si s’escau, pot 
incloure recomanacions i propostes per a millorar-ne 
el compliment.


7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupa-
ment de la normativa sobre aquesta matèria.


8. La composició i les funcions de la Comissió d’Ava-
luació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del 
Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de de-
terminar per reglament.


Article V-29. Vot de les persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa 


1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat 
visual i sordceguesa l’exercici amb plena autonomia 
del vot secret.


2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sis-
tema d’emissió de vot sigui accessible per si mateix 
per a les persones amb discapacitat visual. Alternati-
vament, i només per als casos que això sigui impossi-
ble d’acord amb l’estat de la tècnica en cada moment, 
s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del 
vot que permeti exercir el dret de sufragi amb plena 
igualtat, autonomia i amb garantia del secret de vot.


3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya i de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat 
dels Processos Electorals que determinin si el sistema 
d’emissió de vot escollit compleix o no totes les garan-
ties són preceptius.


4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els elec-
tors que no sàpiguen llegir o no puguin escollir la pa-
pereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, 
sempre que així ho sol·licitin expressament, d’una per-
sona de llur confiança o de llur elecció o tenir l’assis-
tència del representant de l’Administració present en 
el col·legi electoral. L’aplicació d’aquesta previsió és 
excepcional i sempre voluntària per a la persona amb 
discapacitat, i en cap cas eximeix l’Administració de 
complir les obligacions de garantia del secret i l’auto-
nomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.


5. Les disposicions d’aquest article són aplicables 
a totes les modalitats de votació d’aquesta llei, a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als me-
canismes de referèndum i consulta, als processos par-
ticipatius i als altres processos electorals que es convo-
quin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.


6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de 
preparació de vot que s’arribin a regular són d’aplica-
ció general i han d’ésser accessibles i garantir a les per-
sones cegues o amb discapacitat visual i sord cegues el 
secret i la plena autonomia en la utilització.


7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes 
institucionals als mitjans de comunicació social pú-
blics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus 
administratives, informació detallada dirigida als 
electors amb discapacitat visual i sordceguesa sobre 
l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especial-
ment pel que fa a la utilització del procediment de vot 
secret, i també amb relació als recursos posats a llur 
disposició per a l’exercici dels drets i el gaudi de les 
garanties de l’article V-28.


8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb 
discapacitat han de col·laborar amb el Govern en el 
compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió 
interna de la informació entre llurs membres.
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Article V-30. Sistemes de preparació del vot per 
a persones amb discapacitat visual i sordceguesa 


1. El procediment de preparació del vot per a les per-
sones amb discapacitat visual, en el cas que el sistema 
de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a 
cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, 
és el següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre on consti en Braille i 
tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta 
i la data de celebració de les eleccions. La documenta-
ció ha d’incloure els elements següents: 


1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, 
que s’han de disposar individualment dins de sobres 
amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.


2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identifi-
cació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del 
sistema de vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mit-
jançant la retolació en Braille a l’exterior del sobre, 
n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre norma-
litzat de votació.


2. El procediment de preparació del vot accessible, en 
el cas que hi hagi una papereta única per a totes les 
candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el 
següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre en què consti en Braille 
i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es trac-
ta i la data de celebració de les eleccions. La documen-
tació ha d’incloure els elements següents: 


1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part 
superior, que permeti a l’elector identificar cada can-
didatura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de 
lliurar amb la papereta de votació normalitzada a 
l’interior, de manera que les caselles marcables de 
la papereta coincideixin amb les perforacions de la 
plantilla.


2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identi-
ficació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de prepara-
ció del vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la pa-
pereta l’opció escollida aprofitant les perforacions de 
la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i intro-
duir-la en el sobre de votació normalitzat.


3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col·la-
boració de la Comissió d’Avaluació de la Accessibili-
tat dels Processos Electorals, ha de validar almenys un 
exemplar de cada un dels models i documents que s’han 
de fer servir, per a garantir que els textos en Brai lle es 


corresponen amb els textos en tinta, i ha de vetllar pel 
correcte muntatge de la documentació.


4. La documentació per a la preparació del vot accessi-
ble s’ha de lliurar a l’elector amb un precinte o segellat 
que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser 
manipulada per un tercer des del moment de la prepa-
ració fins que arriba a mans de l’elector.


5. La documentació per a la preparació del vot acces-
sible es facilita amb la sol·licitud prèvia de les persones 
amb discapacitat visual i sordceguesa.


6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de cre-
ar un registre de sol·licitants del procediment de vot 
accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, 
d’inscripció voluntària, que permeti a l’Administra-
ció electoral de preparar i remetre d’ofici als electors 
inscrits la documentació electoral de vot accessible en 
tots els comicis electorals en què sigui aplicable.


7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa 
poden sol·licitar a l’oficina del cens electoral, o bé al te-
lèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura 
Electoral de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la ins-
cripció al registre de sol·licitants del procediment de 
vot accessible, en el termini comprès entre la convo-
catòria electoral i, com a mínim, el moment de la pro-
clamació de les candidatures, o en el termini més am-
pli possible segons el tipus de procés electoral de què 
es tracti. En el procediment d’inscripció han d’indicar: 


a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas 
el domicili.


b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol-
licitar el procediment de vot accessible.


c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja 
sigui al domicili o bé al col·legi electoral el dia dels 
comicis.


8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la 
votació al col·legi electoral que li correspongui al sol-
licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé 
ha d’haver estat enviada al domicili del sol·licitant, se-
gons el que aquest hagi escollit.


9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai 
concret, privat i accessible que garanteixi la privacitat 
de l’elector i una còmoda manipulació de la documen-
tació.


10. El Govern ha de dur a terme una campanya infor-
mativa un cop convocat el procés electoral i mentre 
estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el 
que estableix l’article V-29.7.
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Capítol VIII. Funcionament de les meses 
electorals


Article V-31. Constitució


1. El president, els vocals i els respectius suplents, si 
n’hi ha, s’han de reunir a la seu de la secció electoral 
una hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’ab-
sència, el president és substituït pels corresponents su-
plents, per ordre de designació, i pels vocals. L’absèn-
cia d’un vocal es cobreix amb el seu suplent.


2. La constitució de la mesa electoral requereix la pre-
sència del president i de dos vocals. Si la mesa no es 
pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se 
segueix el procediment següent: 


a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, 
l’autoritat governativa han d’emetre i subscriure una 
declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre 
a la junta electoral de districte per correu certificat i 
s’ha de notificar alhora per telèfon o correu electrònic.


b) La junta electoral de districte designa lliurement els 
membres de la mesa, nomenament que pot recaure en 
qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alho-
ra, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclari-
ment de responsabilitats.


c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest 
procediment, se n’ha de donar constància a la junta 
electoral de districte, que ha de convocar novament la 
votació dins les quaranta-vuit hores següents.


Article V-32. Urnes


1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna 
de les votacions que tinguin lloc, i una cabina de vo-
tació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de 
les altres persones presents, a l’interior de la qual hi ha 
d’haver un nombre suficient de paperetes i sobres elec-
torals, conformes al model establert, per als electors 
que desitgin fer-ne ús.


2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests ele-
ments, el president de la mesa ho ha de comunicar a la 
junta electoral de districte, que els ha de proveir.


Article V-33. Acta de constitució


1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre 
acta, signada pel president, els vocals i, si s’escau, els 
apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants 
de la candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.


2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les perso-
nes que integren la mesa i dels apoderats que s’hagin 
acreditat, indicant la candidatura representada per ca-
dascun d’ells.


3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’ac-
ta, els interessats poden presentar la corresponent pro-
testa per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una 
còpia s’ha d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tra-


mesa pel signant a la junta electoral competent per a 
l’escrutini general.


Capítol IX. Votació 


Article V-34. Inici


1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, 
la votació s’inicia a les nou del matí, i continua sen-
se interrupcions fins a les vuit del vespre. El president 
anuncia l’inici de la votació amb les paraules «Comen-
ça la votació».


2. La votació només es pot suspendre per causa de for-
ça major, i sota la responsabilitat del president de la 
mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, 
del qual s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que ha de comprovar 
les circumstàncies al·legades i exigir les responsabili-
tats que se’n puguin derivar.


Article V-35. Interrupció


1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació 
la manca d’algun dels elements necessaris per a dur-la 
a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’infor-
mar la junta electoral de districte perquè li subministri 
els elements que manquin.


2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi 
estat suspesa.


Article V-36. Cens


1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els 
exemplars certificats de les llistes del cens o amb la 
corresponent certificació i, en tot cas, amb un docu-
ment original acreditatiu de la identitat de l’elector, 
com document d’identitat, passaport, permís de con-
duir o targeta de residència que n’inclogui la fotogra-
fia, o altres documents admesos en dret. Aquests do-
cuments no cal que siguin vigents i no se n’accepten 
fotocòpies.


2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclo-
uen només els ciutadans que tinguin la majoria d’edat 
en la data de la votació.


3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té 
dubtes sobre la identitat d’un elector, ha d’adoptar una 
resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals 
per a les corresponents responsabilitats en cas que es 
produís usurpació.


4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció 
d’un ciutadà en el cens electoral, es regeix pel que dis-
posa la Junta Electoral Central.


Article V-37. Meses electorals mòbils


1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la 
seu de la junta electoral de districte que pertoqui i es 
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regeixen per les normes relatives a la constitució i el 
funcionament de les meses electorals.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer 
arribar a les meses electorals mòbils la relació de 
persones que han expressat la voluntat de votar per 
mitjà d’aquest mecanisme, i, alhora, ho ha de comu-
nicar a les meses corresponents a aquests electors, a 
l’efecte d’excloure’ls de la relació de votants d’aques-
tes meses.


3. Els establiments que acullen meses electorals mò-
bils han de cooperar, per mitjà d’algun càrrec directiu 
de l’establiment, en l’adequada identificació de cada 
elector.


Article V-38. Identificació dels electors


1. El vot és secret.


2. Cada elector s’identifica davant del president de la 
mesa i, a continuació, els vocals i, si s’escau, els apo-
derats en verifiquen la inscripció en el cens i compro-
ven la correspondència de les dades censals amb el do-
cument d’identificació.


3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al presi-
dent, que el diposita dins l’urna pronunciant el nom de 
l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».


4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del 
nom de l’elector o marcar-lo en la llista d’electors de 
què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta 
transcripció del seu nom.


Article V-39. Membres de les meses electorals


1. El president de la mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre, i vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir 
l’auxili necessari a les forces de seguretat.


2. Els membres de les meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
delicte flagrant.


3. Les meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos membres.


Article V-40. Persones amb dret a entrar  
als locals de les seccions electorals


1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions 
electorals: 


a) Els electors.


b) Els representants i els membres de les candidatures.


c) Els apoderats.


d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb 
la votació.


e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, 
el president hagi requerit.


f) Els membres de l’Administració electoral.


g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.


h) Les persones delegades per l’Administració per a 
rebre informació sobre els resultats de l’escrutini.


2. No s’admet la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les immediacions, ni la for-
mació o presència de grups que puguin entorpir, difi-
cultar o coaccionar el lliure accés dels electors als lo-
cals de la secció i la lliure emissió de vot.


3. El president pot autoritzar la presència de professio-
nals dels mitjans de comunicació, que han de desenvo-
lupar llurs activitats professionals amb la menor afecta-
ció possible al desenvolupament del procés de votació.


4. La presència de persones que facin estudis sobre la 
intenció de vot dels electors o sobre el vot emès s’ha 
de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar 
les disposicions necessàries perquè aquestes activitats 
no afectin el procés de votació, i en tot cas han de tenir 
lloc fora del local de la secció electoral.


Article V-41. Notaris 


1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats 
amb el procés electoral, sense necessitat d’autoritza-
ció especial.


2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a 
disposició dels partits, coalicions, federacions i agru-
pacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habi-
tualment duen a terme les activitats professionals.


Article V-42. Comunicació d’incidències


Tot incident produït durant la jornada electoral que ha-
gi afectat l’ordre en el local de la secció ha d’ésser in-
dicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms 
de les persones implicades.


Article V-43. Acabament de la votació


1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba 
la votació i ordena el tancament del local.


2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la 
votació algun dels electors que es troba dins del local 
encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, 
a continuació, ordena el tancament del local.


3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’ur-
na els sobres amb les paperetes emeses per correu, les 
corresponents al vot anticipat i les trameses per les me-
ses electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot cas, la 
inscripció dels electors en les llistes del cens. En el cas 
que un mateix elector hagi votat per correu i també ha-
gi emès un vot anticipat, només és vàlid el vot anticipat.


4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.
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Capítol X. Escrutini


Article V-44. Inici


1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediata-
ment l’escrutini, que és públic, i no es pot suspendre, 
encara que concorrin diverses eleccions.


2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de 
les persones que, de qualsevol manera, pertorbin o di-
ficultin l’escrutini dels vots emesos.


3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’es-
cruten segons l’ordre que fixa la legislació general.


Article V-45. Procediment


1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els 
sobres de l’urna, llegint en veu alta el nom de la can-
didatura triada per l’elector i mostrant la papereta als 
vocals i als apoderats.


2. Els representants i els membres de les candidatures, 
i també els notaris presents en l’exercici de llurs funci-
ons, poden expressar, si s’escau, els dubtes que puguin 
tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; 
en tal cas, se’ls ha de permetre que l’examinin.


3. En l’escrutini dels vots es comptaran, en primer 
lloc, els vots a les candidatures, a partir dels quals es 
farà l’assignació del nombres d’escons segons la quota 
i el procediment establert a la Llei, i, a continuació, es 
comptaran les preferències per candidats i candidates 
individuals.


Article V-46. Vot nul


1. Es considera vot nul: 


a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents 
dels oficials.


b) El vot emès en una papereta sense sobre.


c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les 
candidatures.


d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratlla-
des.


2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una ma-
teixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid a 
aquesta.


Article V-47. Vot en blanc


Es considera vot en blanc: 


a) El vot que no inclou cap papereta electoral.


b) El vot que no indica cap candidatura.


Article V-48. Resultats


1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el 
de votants. El president demana si hi ha cap objecció; 
si n’hi ha, es resolen per majoria.


2. El president anuncia el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc, el de vots obtinguts per cada can-
didatura i els vots preferents de cada candidat o can-
didata.


3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han 
de destruir en presència dels assistents, llevat de les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin es-
tat objecte de reclamació, les quals s’han d’adjuntar a 
l’acta i s’han d’arxivar conjuntament, rubricades pels 
membres de la mesa.


Article V-49. Publicitat dels resultats


1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació 
de manera immediata, exhibint a l’exterior de la secció 
electoral les dades a què fa referència l’article V-48.


2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants 
de les candidatures que ho sol·licitin; si aquests no hi 
són, als apoderats o candidats corresponents. En tot 
cas, cada candidatura només pot rebre una sola còpia 
de l’acta.


3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant 
de l’Administració, a l’efecte de donar la informació 
provisional per a l’avançament de resultats per part del 
Govern.


Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió


1. Una vegada fets públics els resultats, el president, 
els vocals i els apoderats presents a la mesa han de sig-
nar l’acta de la sessió, que ha d’expressar: 


a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera de-
tallada.


b) Una breu consignació de les reclamacions i protes-
tes formulades i les corresponents resolucions adop-
tades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.


c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.


2. Tots els representants de les llistes, i també els apo-
derats tenen dret a rebre una còpia de l’acta de la ses-
sió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gra-
tuïta.


Article V-51. Documentació electoral


1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de 
preparar la documentació electoral, que s’ha de distri-
buir en tres sobres.


2. En el primer dels sobres de la documentació elec-
toral hi ha d’haver l’expedient electoral, integrat per: 


a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.


b) L’original de l’acta de la sessió.


c) Els documents a què faci referència l’acta de la ses-
sió, especialment la llista numerada de votants i les 
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paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació.


d) La llista del cens electoral utilitzada.


e) Les certificacions censals aportades.


3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de 
les actes de constitució de la mesa i de la sessió.


4. Una vegada completats els sobres i tancats, el pre-
sident, els vocals i, si s’escau, els apoderats els han de 
signar. Les signatures han de cobrir la part del sobre 
per on s’ha d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser mani-
pulat.


Article V-52. Dipòsit de la documentació 
electoral als jutjats


1. El president i els vocals, i també els apoderats que 
ho desitgin, s’han de traslladar al més aviat possible a 
la seu del jutjat de primera instància o de pau que cor-
respongui a la ubicació de la secció electoral, on han 
de dipositar els sobres primer i segon. Les forces de 
seguretat han de prestar la cooperació necessària per 
al desplaçament de la mesa en condicions de rapidesa 
i seguretat.


2. Una vegada identificats els membres de la mesa, 
aquests han de lliurar els sobres primer i segon al jut-
ge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi 
ha de constar el dia i hora de la recepció.


3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha 
de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els 
primers sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aques-
ta finalitat, les juntes electorals han d’adoptar les me-
sures necessàries per a facilitar el desplaçament dels 
jutges.


4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera 
instància o de pau corresponent, i resten a la disposi-
ció de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les 
operacions d’escrutini general i dels tribunals compe-
tents en els processos contenciosos electorals.


Article V-53. Lliurament de la documentació 
electoral al servei postal 


1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha 
de lliurar personalment al funcionari del servei postal 
habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa elec-
toral per a recollir-lo.


2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personal-
ment el tercer sobre fins a la compareixença del fun-
cionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de 
romandre el temps necessari a la secció electoral cor-
responent.


3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya tots els tercers sobres l’endemà 
d’haver-los rebut.


Article V-54. Reunió de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya 


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme 
l’escrutini general al cap de tres dies de la votació, en 
acte públic i únic.


2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es 
reuneix a la seva seu, en presència dels representants  
de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han de 
signar els seus vocals i els representants de les candi-
datures.


Article V-55. Acte d’escrutini


1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi 
són presents la meitat més un dels membres de la Sin-
dicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze 
del migdia, moment en què la reunió té lloc, sigui quin 
sigui el nombre de concurrents.


2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del secre-
tari de la Sindicatura Electoral de Catalunya de les 
disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el 
personal al servei de la Sindicatura Electoral obre els 
sobres descrits en l’article V-51 sota la denominació de 
sobres primers.


3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és 
incomplet, se supleix amb el tercer sobre esmentat en 
l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, 
es poden fer servir les còpies de les actes de la sessió 
que puguin aportar els representants o apoderats de les 
candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no 
es tenen en compte.


4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concor-
den, o si el nombre de vots excedeix el nombre d’elec-
tors, segons les llistes del cens i les certificacions cen-
sals presentades, la Sindicatura Electoral no les té en 
compte, llevat que hi hagi un manifest error material, 
fàctic o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de 
corregir.


5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar 
compte dels resums de la votació de cada mesa, que 
s’han de registrar en els equips de càlcul i processa-
ment de dades corresponents, equips que necessària-
ment han de deixar constància documental de les ano-
tacions fetes.


6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se 
en seccions amb la finalitat de dur a terme amb més 
eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen 
com a secretaris de les diverses seccions el secretari 
de la Sindicatura i els vocals que es designin a l’efecte, 
a proposta del president.


Article V-56. Anul·lació d’actes i vots


1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot 
anular actes ni vots, i s’ha de limitar a comprovar sen-
se discussió el recompte i la suma dels vots admesos 
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a les meses corresponents, segons consti en les actes o 
en les còpies de les actes, excepte en els casos d’errors 
fàctics, materials o aritmètics manifestos.


2. Els representants o apoderats de les candidatures no 
poden formular protestes o reclamacions, excepte ob-
servacions puntuals relatives a l’exactitud de les dades 
llegides.


Article V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini 


1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, trans-
corregudes dotze hores des de l’inici de l’acte d’escru-
tini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a 
l’endemà.


3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre 
el còmput dels vots corresponents a una secció deter-
minada.


4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè 
dia posterior al dia de les eleccions.


Article V-58. Actes


1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya n’ha d’estendre acta dels resultats, que ha de con-
tenir per a cada circumscripció els resultats següents: 


a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats i candidates elegits per cada 
candidatura en l’ordre en què els hagin estat adjudi-
cats els escons, posant al capdamunt els candidats i 
candidates que hagin estat elegits pels vots preferents, 
en ordre descendent pel nombre de vots obtinguts, i a 
continuació els que hagin estat elegits segons l’ordre 
en què apareguin a la llista. A continuació s’indicaran 
els candidats i candidates que hagin obtingut un nom-
bre de vots preferents superiors als 5% dels vots de la 
candidatura però que no hagin estat elegits, en ordre 
descendent pel nombre de vots obtinguts.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’esten-
dre acta de la reunió i de les sessions corresponents de 
l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències 
que hagin pogut sorgir durant l’escrutini.


3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’es-
tendre per triplicat i han d’ésser signades pel president, 
els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i 
també pels representants i apoderats generals de les 
candidatures.


Article V-59. Reclamacions


1. Els representants i els apoderats de les candidatures 
disposen del termini d’un dia per a formular reclama-


cions, que només es poden referir a incidències reco-
llides en les actes de sessió de les meses electorals o a 
l’acta de la sessió d’escrutini de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya.


2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les recla-
macions per escrit en el termini d’un dia, i ho ha de 
comunicar immediatament als representants i als apo-
derats de les candidatures.


3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot és-
ser recorreguda davant la mateixa Sindicatura Electo-
ral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de 
la presentació del recurs, la Sindicatura ha de reme-
tre l’expedient, juntament amb un informe, a la Junta 
Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notifi-
cada immediatament als representants de les candi-
datures concurrents perquè puguin comparèixer en 
el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
Aquesta ha d’emetre la seva resolució, un cop escolta-
des les parts en un termini no superior a dos dies, en el 
termini màxim d’un dia més, i traslladar-la a la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article V-60. Proclamació dels resultats


1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els 
termes que estableix l’article V-59, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte 
d’escrutini, fa la proclamació dels electes.


2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de 
vots vàlids equival al total dels vots emesos a una can-
didatura més el total dels vots en blanc.


3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera ex-
pressa: 


a) El nombre total d’electors, el nombre de votants, els 
vots obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, 
els vots nuls, els escons corresponents a cada candida-
tura i la relació nominal dels electes.


b) Les reclamacions i protestes formulades davant la 
Sindicatura Electoral i els recursos davant la Junta 
Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions 
corresponents en tots dos casos.


4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral 
han de signar l’acta de proclamació, de la qual s’han 
d’expedir tres exemplars.


5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu 
arxiu un dels tres exemplars de l’acta de proclamació, 
i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer 
a la Junta Electoral Central.


6. En el termini de trenta dies des de la celebració de 
les eleccions, els serveis del Parlament de Catalunya 
han de fer les gestions necessàries per a la publicació 
dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.
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7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certifi-
cades de l’acta d’escrutini general als representants de 
les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir 
als electes les credencials de llur proclamació. Còpi-
es i credencials poden ésser trameses als interessats a 
través dels representants de les candidatures, si així ho 
acorda expressament la Sindicatura.


Article V-61. Presa de possessió del càrrec


En el moment de prendre possessió del càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Cons-
titució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acre-
ditar que reuneixen els altres requisits establerts per la 
normativa vigent.


Article V-62. Recurs contra l’acord de 
proclamació d’electes


1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya poden ésser objecte de re-
curs contenciós electoral.


2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest 
procediment són els que estableix la Llei orgànica del 
règim electoral general.


Títol VI. De les despeses electorals


Capítol I. Comptabilitat 


Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures


1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari 
electoral únic o un compte bancari electoral per cada 
circumscripció electoral en què es presenti i, si s’es-
cau, un compte electoral general.


2. No es poden abonar despeses electorals en metàl-
lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents dels 
comptes establerts i declarats davant la Sindicatura 
Electoral de Catalunya.


3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure 
totes les despeses en propaganda electoral en tots els 
canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, 
i també la publicitat per telefonia mòbil o per altres 
mitjans telemàtics.


4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat 
electoral en el termini de noranta dies a comptar de la 
data de les eleccions.


Article VI-2. Administrador electoral


1. Cada candidatura ha de tenir un administrador elec-
toral, responsable de tots els ingressos i despeses i de 
la corresponent comptabilitat.


2. Els requisits per a poder ésser designat administra-
dor electoral són ésser major d’edat i gaudir de tots els 
drets civils i polítics.


3. Els representants de les candidatures poden acumu-
lar la condició d’administrador electoral.


4. Els administradors electorals són designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.


Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat


La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en 
tot cas, per les regles i els principis que fixen el Pla 
general de comptabilitat adaptat a les formacions po-
lítiques i la legislació reguladora del finançament dels 
partits polítics.


Article VI-4. Comptes bancaris


1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electo-
rals, sigui quin sigui l’origen, s’han d’ingressar en els 
comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i 
totes les despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests 
comptes.


2. Si una candidatura presentada no s’arriba a procla-
mar o es retira abans de les eleccions, els partits, fe-
deracions o coalicions corresponents han de restituir 
les imposicions fetes en els comptes de la candidatura 
i comunicar les operacions bancàries pertinents a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya.


3. Els administradors electorals i les persones que de-
signin són els responsables de les quantitats ingressa-
des en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finali-
tats previstes en el pressupost de campanya.


4. Una vegada acabada la campanya electoral, els sal-
dos resultants dels corresponents comptes bancaris 
només es poden emprar per a cobrir, durant els noran-
ta dies següents a la votació, despeses de campanya 
prèviament contretes, i també per a pagar la recollida i 
l’eliminació de materials de campanya.


Article VI-5. Aportacions 


1. Les aportacions als comptes bancaris han d’ate-
nir-se a les regles següents: 


a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa 
l’aportació ha d’acreditar en l’acte d’imposició el nom, 
domicili i número de document d’identitat o passaport, 
que ha d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La 
identitat dels donants ha de constar en un registre pú-
blic.


b) Tenen un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.


c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empre-
ses o administracions públiques ni en nom d’empreses 
privades amb contractes en vigor amb administracions 
públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits 
polítics.
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2. Les formacions polítiques no poden acceptar que 
terceres persones assumeixin, ni directament ni indi-
rectament, el cost efectiu de despeses electorals.


Article VI-6. Presentació de la comptabilitat 
general


1. Totes les candidatures polítiques que han concor-
regut a les eleccions han de presentar a la Sindica-
tura de Comptes una comptabilitat detallada i docu-
mentada de llurs ingressos i despeses electorals en el 
termini de quatre mesos a comptar de la data de les 
eleccions.


2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formaci-
ons polítiques ha de detallar la documentació compta-
ble necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.


Capítol II. Pressupost i despeses electorals


Article VI-7. Pressupost de campanya electoral


1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatò-
ria de les eleccions, i fins a cinc dies abans de l’inici de 
la campanya electoral, l’administrador electoral de ca-
da candidatura ha de presentar a la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes un pres-
supost de campanya electoral, que ha d’incloure: 


a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la 
recaptació de fons.


b) Un pla de mitjans de comunicació.


2. La presentació del pressupost de campanya electo-
ral és requisit necessari per a la percepció de tota sub-
venció electoral.


3. El pressupost i els estats comptables que inclogui 
han d’atenir-se, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.


4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pres-
supost en el cas que aquest incompleixi els límits i les 
regles comptables.


5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coali-
cions i federacions electorals i agrupacions d’electors 
han de publicar en els portals web respectius la part 
comptable dels pressupostos de campanya.


Article VI-8. Límit de despeses


1. Les despeses de campanya electoral dels partits po-
lítics, coalicions i federacions electorals i agrupacions 
d’electors tenen un límit màxim proporcional al nom-
bre d’habitants de cada circumscripció.


2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la 
forma que es determini, la xifra màxima individualit-
zada de despesa electoral corresponent a cadascuna de 
les formacions polítiques amb representació al Parla-
ment de Catalunya. Aquesta comunicació s’ha de fer 


immediatament després que sigui ferm l’acord de pro-
clamació de candidatures.


3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació 
de xifres màximes de despesa electoral a la Sindicatu-
ra Electoral de Catalunya.


4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de 
despesa fixat per les disposicions de cada convoca-
tòria.


5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què 
fa referència l’apartat 1, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant 
de la candidatura.


Article VI-9. Reclamacions per despeses 
electorals 


Les reclamacions de quantitats corresponents a des-
peses electorals que no s’hagin comunicat als admi-
nistradors electorals en els cinquanta dies següents al 
dia de les eleccions es consideren nul·les, sens perjudi-
ci que, amb causa justificada, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.


Article VI-10. Desgravació per aportacions  
a campanyes electorals


Les aportacions fetes a campanyes electorals poden 
desgravar en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en els termes i els imports que estableix la 
legislació fiscal.


Article VI-11. Liquidació de despeses 


Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies 
després de la data de les eleccions.


Capítol III. Subvencions electorals


Article VI-12. Subvencions


1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els lí-
mits que estableix aquesta llei, les despeses electorals 
en què hagin incorregut els partits polítics, les coali-
cions i federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors.


2. La subvenció corresponent a cada candidatura no 
pot ultrapassar en cap cas la xifra de despeses elec-
torals declarades, justificades per la Sindicatura de 
Comptes en exercici de la seva funció fiscalitzadora.


Article VI-13. Conceptes subvencionables


1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i 
l’import per vot o elector d’una circumscripció electo-
ral que corresponen a cada candidatura en concepte de 
subvenció electoral.


2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de rebre 
a les candidatures que obtinguin representació parla-
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mentària sense haver-ne tingut en la legislatura prece-
dent en compensació per les despeses originades per la 
tramesa directa i personal als electors dels sobres i les 
paperetes electorals i de la propaganda electoral.


Article VI-14. Beneficiaris


1. Tenen dret a subvenció pública electoral els partits 
polítics, les coalicions i federacions electorals i les 
agrupacions d’electors que hagin obtingut represen-
tació parlamentària i els que, no havent-ne obtingut, 
hagin superat el 2% dels vots vàlids en el conjunt de 
Catalunya o el llindar del 3% en una circumscripció.


2. L’import de les subvencions es determina a partir 
del nombre de vots obtinguts i del nombre d’escons as-
signats.


Article VI-15. Bestretes i rescabalaments


1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció postelectoral 
que els pugui correspondre.


2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la sub-
venció obtinguda pel corresponent partit, federació o 
coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Ca-
talunya.


3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya entre els dies vintè i vint-i-
dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Adminis-
tració electoral ha de posar les corresponents quantitats 
a disposició dels respectius administradors electorals a 
partir del trentè dia posterior a la convocatòria.


4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de 
les despeses de tramesa de propaganda electoral assu-
mida per les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent. A aquest efecte, el Govern ha de fixar l’im-
port del rescabalament en funció del cost de la tramesa 
conjunta.


Article VI-16. Presentació de la liquidació de 
despeses a la Sindicatura de Comptes a efectes 
de les subvencions 


1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subven-
ció han de presentar la corresponent liquidació a la 
Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta 
dies a comptar de la presentació de la liquidació, pot 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
consideri necessaris.


2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de 
les liquidacions rebudes i l’ha de trametre a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest 
informe, ha de proposar al Govern l’abonament de les 
quantitats que corresponguin.


3. Es descompten de les quantitats a què fa referència 
l’apartat 2, si s’escau: 


a) Les sancions imposades per excessos en les despe-
ses i per aportacions privades il·legals, per un import 
fins al doble de la quantitat il·legal.


b) Les despeses derivades de la recollida de la publi-
citat electoral.


4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als 
partits que no compleixin les normes de retiment de 
comptes.


Article VI-17. Aprovació de la subvenció


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini 
de deu dies des de la recepció de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre 
les quantitats gastades i acreditades per cada candida-
tura i la previsió del pressupost de despesa.


2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de 
les dues quantitats de l’apartat 1, de la qual es dedu-
eixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi 
eventualment rebut i l’import dels costos de retirada 
de la seva propaganda electoral, acreditats pels ajunta-
ments corresponents.


3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de 
comunicar a la Sindicatura Electoral, en els trenta dies 
següents a la jornada de la votació, el cost i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels serveis de neteja.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar al Govern, en el termini de quinze dies a comp-
tar de la recepció de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, les quanties de les subvencions correspo-
nents a cada candidatura, per a procedir a la tramita-
ció del pagament que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Còmput dels terminis


Els terminis a què fa referència aquesta llei són im-
prorrogables. Llevat que s’indiqui altrament, s’entén 
que els terminis indicats en dies es computen com a 
dies naturals i els terminis indicats en mesos es com-
puten de data a data.


Segona. Sistema electoral d’Aran


Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al 
Consell General d’Aran que estableixen els articles 26, 
37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, 
als efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició 
transitòria primera de la dita llei.
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Disposicions transitòries


Primera. Primera designació i primera renovació 
dels membres de la Sindicatura Electoral de 
Catalunya


1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Parlament i el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya han de designar els membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomena-
ment al president de la Generalitat.


2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya s’han de fer dos sorteigs, un entre els mem-
bres designats pel Parlament i un altre entre els membres 
designats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
per a establir quins finiran llur mandat en escaure’s la 
primera renovació, que tindrà lloc un cop transcorreguts 
quatre anys des de la constitució inicial de la Sindicatura.


Segona. Penedès


Si el Parlament de Catalunya acorda crear per llei la 
Vegueria del Penedès, d’acord amb el procediment 
que preveuen els article 4, 5 i 6 de la Llei 30/2010, 
aquesta esdevindrà una vuitena demarcació veguerial.


Als efectes del que disposa l’article III.5 la candida-
tura d’aquesta nova demarcació veguerial haurà d’in-
cloure un mínim de 20 i un màxim de 40 candidats i 
candidates, més els suplents.


Als efectes del que disposa l’article III-7 els vots pre-
ferencials en aquesta nova demarcació veguerial seran 
entre un i vuit.


Tercera. Lluçanès


Si el Parlament de Catalunya acorda crear per llei la 
comarca del Lluçanès, aquesta quedarà incorporada a 
la demarcació veguerial de la Catalunya Central.


Disposició derogatòria


Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 
3/1982, del 23 de març, del Parlament, del president i 
del Consell Executiu de la Generalitat.


Disposicions finals


Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació 
de la Llei


S’autoritza el Govern perquè habiliti els crèdits neces-
saris per a aplicar les disposicions d’aquesta llei.


Segona. Desplegament


Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autorit-
za el Govern perquè dicti les disposicions necessàries 
per al desplegament d’aquesta llei.


Tercera. Procediment administratiu


En tot allò que aquesta llei no regula de manera ex-
pressa en matèria de procediment és aplicable la legis-
lació sobre procediment administratiu.


Quarta. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmena presentada pel GP SOC (reg. 115436)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Celestino Corba-
cho i Chaves, diputat, David Pérez Ibáñez, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, 
amb text alternatiu a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya (tram. 202-00091/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 202-00015/10)


Exposició de motius


La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 8 de febrer de 2013 i integrada pels dipu-
tats Lluís M. Corominas i Díaz i Antoni Font Renom, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere 
Bosch Cuenca i Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Celesti-
no Corbacho i Chaves i David Pérez Ibáñez, del Grup 
Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas i Santi Ro-
dríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres i Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa 
Torres i José Maria Espejo-Saavedra Conesa, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans; i Quim Arrufat Ibáñez i 
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt, s’ha reunit 
al Palau del Parlament els dies 14 i 25 de febrer, 4, 11 i 
18 de març, 8, 22 i 29 d’abril, 6, 13 i 27 de maig, 3, 10 
i 17 de juny, 1, 8 i 15 de juliol, 16 i 30 de setembre, 7, 
14, 21 i 28 d’octubre, 18 de novembre i 16 de desembre 
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de 2013, 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer, 6, 13 i 20 
de març, 8, 14 i 17 de març de 2015. El diputat Lluís M. 
Corominas i Díaz ha estat nomenat relator a l’efecte de 
presentar el text en el debat de totalitat.


El text sorgit del debat de la ponència ha estat signat 
pels diputats i diputades Lluís M. Corominas i Díaz i 
Antoni Font Renom, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; Pere Bosch Cuenca i Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres i Marta Ri-
bas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Quim 
Arrufat Ibáñez i David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt.


No obstant, el text legislatiu presentat per la ponència 
no inclou cap articulat respecte el títol III, el qual ha 
de regular el sistema electoral català, pilar fonamental 
del què hauria d’ésser la futura llei electoral catalana.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Proposició de llei electoral de Catalunya


Títol preliminar


Article 1. Objecte


L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim elec-
toral propi de Catalunya, en compliment de l’article 
56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.


Article 2. Àmbit d’aplicació


Aquesta llei s’aplica a: 


a) Les eleccions al Parlament.


b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa 
al dret de sufragi, l’Administració electoral, el sistema 
electoral i el procés electoral.


c) Els altres processos electorals i instruments de con-
sulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l’àmbit 
de competències de la Generalitat, en els termes que 
determini la norma corresponent.


Títol I. Disposicions generals


Capítol I. Drets electorals


Secció primera. Dret de sufragi actiu


Article I-1. Condició d’elector


Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condi-
ció política de catalans, d’acord amb el que estableix 
l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si: 


a) Tenen l’edat legal per a votar.


b) Estan inscrits al cens electoral.


c) No estan privats, en virtut del que estableix la legis-
lació de l’Estat, del dret de sufragi.


Secció segona. Dret de sufragi passiu


Article I-2. Condició d’elegible


Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen 
la condició d’electors, d’acord amb l’article I-1, llevat 
que estiguin afectats per alguna de les causes d’inele-
gibilitat que estableix l’article I-3.


Article I-3. Causes d’inelegibilitat


1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades 
per alguna de les causes que determina la legislació de 
l’Estat en aquesta matèria.


2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec 
o les funcions de: 


a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel 
Govern i assessors especials del president de la Ge-
neralitat o de membres del Govern amb rang igual o 
superior a director general.


b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, se-
cretaris sectorials, directors generals, directors de ser-
veis i delegats territorials del Govern.


c) Presidents, directors generals, directors executius i 
gerents d’organismes autònoms de caràcter adminis-
tratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.


d) Presidents, directors generals, directors executius, 
gerents i consellers delegats de les entitats autòno-
mes i de les empreses de la Generalitat incloses en 
l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana.


e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de 
les fundacions i els consorcis en què l’Administració 
de la Generalitat tingui participació directa o indirec-
ta, o als quals aporti més del 50% del capital o del 
patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica 
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble al d’algun dels alts càrrecs afectats per la legislació 
sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.


f) Director del Servei Català de la Salut, director ge-
rent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les di-
reccions que en depenen i director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials.


g) Membres del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les 
empreses que en depenen.
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h) President de la Comissió Jurídica Assessora i presi-
dent i secretari executiu del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya.


i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, president de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència, vocals del Tribunal Català de Defensa de la 
Competència i director de l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya.


j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, sín-
dic de greuges i adjunts al Síndic de Greuges, síndic 
major i síndics de la Sindicatura de Comptes i presi-
dent i membres del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.


k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració 
electoral, inclosos els secretaris d’ajuntament, en tant 
que delegats de les juntes electorals de districte.


l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de 
creació o del nomenament del Govern, sigui assimilat 
a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, 
amb l’excepció, en tot cas, del president de la Genera-
litat, dels membres del Govern i del cap de l’oposició.


3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càr-
rec o les funcions de: 


a) President, membres, secretari general i directors ge-
nerals del Consell Europeu.


b) President, comissaris, secretari general i directors 
generals de la Comissió Europea.


c) President, jutges, advocats generals i secretari del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.


d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del 
Parlament Europeu, del Consell o de la Comissió.


4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, 
les persones que no estan censades en algun dels mu-
nicipis de la circumscripció corresponent.


Capítol II. Règim d’incompatibilitats


Article I-4. Causes d’incompatibilitat  
i autoritzacions de compatibilitat


1. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble en tots els casos amb: 


a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.


b) La condició de senador.


c) La condició de diputat del Parlament Europeu.


d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació 
de l’Estat en aquesta matèria.


e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibili-
tat en virtut de l’article I-3.


2. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o 
les funcions de: 


a) La condició de personal en actiu al servei dels òr-
gans constitucionals, al servei de les administracions 
públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui 
directament o indirectament participació majoritària, 
amb excepció del personal docent, sanitari o investi-
gador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió 
o de mera administració.


b) Directors generals en l’Administració pública local i 
càrrecs que hi exerceixin una funció assimilada.


c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol 
altre càrrec de lliure designació en organismes autò-
noms o societats públiques locals.


d) L’exercici de les següents activitats privades: 


1r. La prestació de serveis d’assessorament o de quals-
sevol altres serveis, individualment o amb titularitat 
compartida, a favor d’organismes o empreses del sec-
tor públic.


2n. La tinença d’una participació superior al 10%, ad-
quirida del tot o en part amb posterioritat a la data 
d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en 
empreses o societats que tinguin contractes d’obres, de 
serveis o de subministraments a càrrec de pressupos-
tos d’organismes o empreses del sector públic.


3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o asses-
sorament per a qualsevol organisme o empresa del 
sector públic relacionades amb assumptes que afectin 
directament la prestació d’algun servei públic o enca-
minades a obtenir subvencions o avals públics, salvant 
les activitats particulars dutes a terme directament en 
exercici d’un dret reconegut i les encaminades a obte-
nir subvencions o avals públics la concessió dels quals 
derivi de l’aplicació automàtica del que estableixin una 
llei o un reglament.


4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a 
contractes d’obres, de serveis o de subministraments 
a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin 
funcions de direcció, representació, assessorament o 
prestació de serveis per a companyies o empreses que 
acompleixin la dita activitat.


5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asse-
guradores o en qualsevol societat o entitat que tingui 
un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació 
públicament a l’estalvi i al crèdit.


3. La condició de diputat del Parlament és compatible 
en tot cas amb: 


a) Les activitats derivades de la mera administració 
del patrimoni personal o familiar.
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b) La producció i la creació literàries, científiques, ar-
tístiques o tècniques i la col·laboració en les publicaci-
ons que en derivin.


c) La col·laboració en mitjans de comunicació.


d) Les activitats de docència o de recerca.


e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que les 
declarades incompatibles per l’apartat 2 que, a petició 
de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Parlament.


4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència 
l’apartat 3.e i l’acord d’autorització o denegació, adop-
tat per mitjà de resolució motivada, s’han de publi-
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, In-
teressos i Retribucions dels Diputats.


5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o in-
compatibilitat dels diputats correspon al Ple del Par-
lament, seguint el procediment i amb els efectes que 
estableix el Reglament del Parlament.


Article I-5. Règim retributiu


1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o 
variable per l’exercici de les funcions parlamentàri-
es és incompatible amb la percepció de retribucions 
pel fet d’ocupar altres càrrecs públics, sens perjudi-
ci de les dietes i indemnitzacions que puguin cor-
respondre als diputats per l’exercici d’activitats com-
patibles, llevat del president de la Generalitat i dels 
membres del Govern, que no poden percebre cap re-
tribució que per qualsevol concepte els pugui corres-
pondre com a diputats.


2. Les retribucions percebudes com a diputat del Par-
lament són incompatibles amb la percepció, durant 
l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per 
drets passius o per qualsevol règim de seguretat social 
públic i obligatori. El dret a meritar aquestes pensions 
es recupera automàticament en el moment de perdre 
la condició de diputat, d’acord amb el que estableixi la 
normativa reguladora corresponent.


3. Els diputats que tinguin reconeguda la compati-
bilitat amb l’exercici d’altres activitats perceben una 
retribució menor per l’exercici de les funcions parla-
mentàries, d’acord amb els criteris que estableixi el 
Reglament del Parlament.


Article I-6. Declaració d’activitats i béns


1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel pro-
cediment que estableixi el Reglament del Parlament, 
les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els 
béns que posseeixen.


2. La declaració d’activitats i la declaració de béns 
s’han de presentar per separat, segons els models que 
siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han 
d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos 


i Retribucions dels Diputats, constituït al Parlament 
sota la dependència directa del president, als efectes 
del que estableix aquest article i del que determini el 
Reglament del Parlament.


3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de de-
tallar: 


a) Les activitats que exerceix que puguin constituir 
causa d’incompatibilitat amb la condició de diputat, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.


b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei, puguin ésser compatibles amb la 
condició de diputat.


c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li 
puguin proporcionar ingressos econòmics o avantat-
ges patrimonials.


d) Les activitats que exerceixen els membres de la uni-
tat familiar en matèria de contractació amb les admi-
nistracions públiques, amb els ens i les institucions 
que en depenen i amb les empreses en què el sector 
públic tingui participació, entenent per unitat familiar 
el que estableixi la legislació reguladora de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.


4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: 


a) Els béns que posseeix, amb especificació del patri-
moni.


b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep 
per l’exercici d’activitats compatibles.


5. Els diputats del Parlament han de presentar la de-
claració d’activitats i la declaració de béns en adquirir 
la condició de parlamentari, en presentar anualment la 
declaració de liquidació d’impostos i en els casos en 
què hi hagi una modificació substancial de les circum-
stàncies que hi siguin declarades, i també han de pre-
sentar la declaració d’activitats i la declaració de béns 
en perdre la condició de diputats.


6. La informació continguda en el Registre d’Activi-
tats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és 
d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria 
de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, exceptuant-ne la informació sobre els béns 
patrimonials i les dades de caràcter personal, en els 
termes que siguin establerts pel Reglament del Par-
lament.


Capítol III. Cens per a les eleccions  
al Parlament


Article I-7. Cens electoral


1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Par-
lament és el que s’hagi tancat el dia primer del segon 
mes anterior a la convocatòria.
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2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents 
i les reclamacions sobre les dades censals es regeixen 
pel que estableix la legislació de l’Estat.


3. La Sindicatura Electoral, els representants de les 
candidatures i la Generalitat, com a administració 
convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, 
en suport apte per a tractar-lo informàticament, a par-
tir de l’endemà de la proclamació de les candidatures, 
en els termes que estableix la legislació de l’Estat en 
aquesta matèria.


Títol II. De l’Administració electoral


Capítol I. Composició de l’Administració 
electoral


Article II-1. Òrgans de l’Administració 
electoral


L’Administració electoral és formada per la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, les juntes electorals ter-
ritorials, les juntes electorals de districte i les meses 
electorals.


Capítol II. Sindicatura electoral de Catalunya


Article II-2. Funcions


La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta 
electoral amb jurisdicció a tot el territori de Catalu-
nya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la 
transparència i l’objectivitat dels processos electorals, 
pel garantiment de l’exercici efectiu dels drets electo-
rals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés 
als càrrecs públics, sens perjudici de les competències 
que corresponguin a la Junta Electoral Central de l’Es-
tat i als tribunals.


Article II-3. Competències


1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al procés electoral, les competències següents: 


a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, uni-
ficar-ne els criteris i atendre les consultes que li for-
mulin.


b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos 
que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta 
de normativa aplicable.


c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres 
electorals i de la resta de documentació electoral, i re-
gular el funcionament del vot electrònic i de les altres 
formes de votació.


d) Aprovar els models de les actes electorals.


e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.


f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les 
persones que intervinguin amb caràcter oficial en el 
procés electoral, corregir-ne les actuacions que con-
travinguin a la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les 
infraccions administratives no constitutives de delicte.


2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció a les candidatures electorals, les competències se-
güents: 


a) Supervisar el compliment dels procediments i els 
criteris de selecció de candidats en la formació de les 
candidatures.


b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o 
les funcions que siguin causa d’inelegibilitat, d’acord 
amb el que estableix l’article V-10.4.


c) Proclamar les candidatures.


d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’es-
cau, els candidats que durant el procés electoral ad-
quireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que 
estableix l’article V-16.2.


3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
a la propaganda electoral, les competències següents: 


a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article V-5, el 
finançament de les campanyes electorals, inclosos els 
pressupostos de les candidatures i els corresponents 
retiments de comptes.


b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els 
sobres i els altres documents electorals, inclosa la pro-
paganda de les candidatures.


4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció als mitjans de comunicació, les competències se-
güents: 


a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin 
durant el procés electoral una informació veraç i equi-
librada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.


b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais 
gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audio-
visuals.


5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als resultats electorals, les competències següents: 


a) Efectuar l’escrutini general.


b) Certificar els resultats electorals oficials i orde-
nar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.


c) Proclamar els diputats electes i expedir les creden-
cials corresponents.


6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al sistema electoral, les competències següents: 
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a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sis-
tema electoral i, si escau, proposar-hi millores.


b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de vota-
ció, determinar les condicions tècniques per a la im-
plantació de nous mecanismes i procediments que 
puguin facilitar el procés de votació i supervisar el 
funcionament de les diverses formes de votació, amb 
vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la ve-
rificabilitat.


c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de dipu-
tats i la revisió de la delimitació o el nombre dels distric-
tes electorals, si el compliment dels principis de propor-
cionalitat i de representativitat ho fa recomanable.


d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria 
d’eleccions, entre les circumscripcions electorals, ga-
rantint que la distribució respecti els criteris de pro-
porcionalitat.


7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
tasques de divulgació i formació, les competències se-
güents: 


a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el 
procés electoral.


b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garan-
tia del vot lliure i secret.


c) Fomentar la formació en matèria electoral al perso-
nal de l’Administració que acompleixi tasques relacio-
nades amb els processos electorals.


8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria 
de participació en processos electorals altres que els 
regulats per aquesta llei, les competències següents: 


a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en 
sindicats, cambres agràries, col·legis professionals i 
universitats, i en les organitzacions anàlogues que li 
ho demanin.


b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de 
països en procés de democratització del sistema polític.


Article II-4. Composició


1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter 
permanent i és integrada pels membres següents: 


a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, designats per mitjà d’insaculació per la Sa-
la de Govern del Tribunal, reunida en ple.


b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ci-
ències polítiques o de sociologia de les universitats 
catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una 
majoria de tres cinquenes parts, d’acord amb el proce-
diment que estableix el Reglament del Parlament per a 
l’elecció de càrrecs públics.


2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents 
de la magistratura elegeixen d’entre ells el president de 
la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.


3. El secretari general del Parlament actua com a se-
cretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense 
vot, i en custodia la documentació.


Article II-5. Mandat


1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és 
inamovible.


2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral 
és de sis anys.


3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. 
En cada renovació de la Sindicatura correspon al Par-
lament de designar-ne un nou membre i correspon a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de designar-ne un altre. Els membres de la 
Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reele-
gits una sola vegada.


4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd 
aquesta condició, en cas de mort, d’incapacitat decla-
rada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics declarada per decisió judi-
cial ferma, de renúncia justificada acceptada pel presi-
dent de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en vir-
tut de la qual havia estat designat o d’incompatibilitat 
sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l’activitat 
incompatible, és substituït pel mateix procediment re-
gulat per a la designació. El nou membre pot ésser de-
signat de nou en finir un eventual segon mandat, si el 
primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.


5. Els membres de la Sindicatura que perden llur con-
dició per extinció del mandat continuen exercint llur 
comesa en funcions, fins que els nous membres prenen 
possessió del càrrec.


Article II-6. Funcionament


1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de 
Catalunya, sens perjudici que es pugui reunir en al-
tres llocs.


2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funci-
ons amb plena independència i gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el 
seu si comissions i altres òrgans interns.


3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessora-
ment de representants de les administracions i els òr-
gans implicats en el procés electoral i, en general, de 
tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si 
escau, que participin a les seves reunions, amb veu i 
sense vot.


4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu 
lloc web les consultes que se li formulin i les respos-
tes que hi doni, i també les queixes, les reclamacions 
i els recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta 
llei i de la resta de normativa aplicable i les resoluci-
ons que adopti.
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Article II-7. Règim d’impugnació de les 
resolucions


Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden és-
ser objecte de recurs davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.


Capítol III. Juntes electorals i meses 
electorals


Article II-8. Juntes electorals territorials


Les juntes electorals territorials tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals provincials.


Article II-9. Juntes electorals de districte


Les juntes electorals de districte tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals de zona.


Article II-10. Meses electorals


Les meses electorals, unitat bàsica del procés elec-
toral, tenen la composició i les competències que els 
atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant 
tota la jornada electoral per l’observança d’aquesta llei 
i per garantir que es preserva en tot cas el caràcter lliu-
re, directe i secret en l’exercici del dret de vot.


Capítol IV. Règim de funcionament  
de l’Administració electoral


Article II-11. Mitjans materials i personals


El Parlament i el Govern han de posar a disposició de 
l’Administració electoral els mitjans personals i mate-
rials necessaris per a complir les seves funcions.


Article II-12. Règim retributiu


La percepció de les dietes dels membres de l’Adminis-
tració electoral i del personal al seu servei és compati-
ble amb la percepció d’altres retribucions.


Capítol V. Consultes a l’Administració 
electoral


Article II-13. Consultes als òrgans  
de l’Administració electoral


1. Les consultes als òrgans de l’Administració electo-
ral s’han de formular per escrit. Correspon a cada òr-
gan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la 
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, deci-
deixi d’elevar-la a una junta electoral d’àmbit superior 
o a la Sindicatura Electoral.


2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar 
els criteris de l’Administració electoral, ha de comu-
nicar a les juntes electorals les resolucions relatives a 
consultes que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.


3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sense 
temps de convocar l’òrgan competent per a resoldre-
la, el president de la junta electoral o el president de 
la Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur 
responsabilitat, en tots els casos en què hi hagi reso-
lucions concordants prèvies de la junta o de la Sindi-
catura, donar-hi una resposta provisional, que haurà 
d’ésser ratificada o modificada en la primera sessió 
que tingui l’òrgan corresponent.


Capítol VI. Representants de les formacions 
polítiques davant l’Administració electoral


Secció primera. Representants generals  
i representants de candidatura


Article II-14. Representants generals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors que concorrin a 
les eleccions han de designar un representant general, 
perquè actuï en nom de la formació respectiva davant 
l’Administració electoral, i han de designar també un 
suplent d’aquest representant general, exclusivament 
per als casos de renúncia, incapacitat o mort del ti-
tular.


2. La designació del representant general, i del su-
plent corresponent, s’ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral abans del novè dia posterior a la convocatò-
ria de les eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha 
de constar l’acceptació expressa del càrrec signada per 
les persones designades.


Article II-15. Representants de candidatura


1. Els representants generals han de designar un re-
presentant de cada una de les candidatures que la for-
mació respectiva presenti en les diverses circumscrip-
cions electorals, perquè actuï en nom dels candidats 
que la integren, i han de designar també un suplent de 
cada un d’aquests representants, exclusivament per als 
casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els 
representants de candidatura i llurs suplents han de te-
nir el domicili a la circumscripció en què es presenti la 
candidatura respectiva.


2. La designació dels representants de les candidatu-
res, i dels suplents corresponents, s’ha de presentar 
abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les 
eleccions a la Sindicatura Electoral, que ha de comu-
nicar la designació a les juntes electorals territorials 
en el termini dels dos dies hàbils següents a la recep-
ció de l’escrit. Els representants de les candidatures i 
llurs suplents s’han de presentar davant la junta electo-
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ral corresponent per a acceptar la designació abans del 
quinzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.


3. Els representants de les candidatures, per la sola ac-
ceptació de la designació, reben un apoderament ge-
neral per a actuar en nom dels candidats que les in-
tegren en procediments judicials en matèria electoral. 
Les decisions d’aquests representants vinculen jurídi-
cament la candidatura respectiva.


4. L’Administració electoral comunica als represen-
tants de les candidatures les notificacions, els escrits i 
els emplaçaments adreçats als candidats. Els represen-
tants de les candidatures tenen el deure, en nom de la 
candidatura, d’atendre totes les indicacions de la junta 
electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esme-
nar els errors o les deficiències que es detectin.


Secció segona. Apoderats


Article II-16. Designació i atorgament de poders


1. Els representants de les candidatures poden de-
signar apoderats perquè actuïn en representació de 
la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. 
Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors 
d’edat en ple ús de llurs drets civils i polítics.


2. La designació dels apoderats es pot fer fins al ter-
cer dia anterior al dia de la votació, i s’ha de forma-
litzar per mitjà de poders atorgats a aquest efecte da-
vant notari o davant el secretari de la junta electoral 
corresponent, o bé, si l’apoderat ha d’exercir les seves 
funcions en més d’una circumscripció electoral, da-
vant la Sindicatura Electoral. La junta electoral que 
pertoqui o, si s’escau, la Sindicatura Electoral expe-
deixen la credencial corresponent, d’acord amb el 
model oficial.


Article II-17. Actuació durant la jornada 
electoral


1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpi-
es de representació de la candidatura electoral, poden 
assistir les meses electorals, participar en llurs delibe-
racions, amb veu i sense vot, col·laborar en el bon fun-
cionament de la votació i de l’escrutini i vetllar durant 
tota la jornada electoral, juntament amb els mem-
bres de la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb 
aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les 
meses electorals les facultats següents: 


a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta 
de constitució de la mesa electoral, de l’acta de l’escru-
tini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes 
d’aquestes actes.


b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà 
de fer públicament.


c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels elec-
tors i el número d’ordre corresponent.


d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel 
president, a fi de poder-la examinar.


e) Formular les propostes i les reclamacions que cre-
guin pertinents sobre els actes i les operacions electo-
rals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer 
constar en l’acta general de la sessió.


2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats 
que s’identifiquin i que exhibeixin llur credencial.


3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora 
en cada mesa electoral més de dos apoderats per can-
didatura.


4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de 
mantenir-se allunyats de les taules on s’exhibeixen les 
paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de res-
pectar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, 
els apoderats no poden entrar a les cabines de votació 
quan hi hagi algú que hi estigui votant.


5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en 
més d’un col·legi electoral.


6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris 
que acreditin la condició d’apoderats tenen dret a un 
permís retribuït de jornada completa el dia de la vo-
tació.


Article II-18. Exercici del dret de sufragi


Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació 
a la mesa electoral que els correspon de conformitat 
amb la inscripció al cens electoral.


Article II-19. Ús de distintius


Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un 
distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en 
què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en què 
poden constar la denominació, la sigla i el logotip de la 
candidatura que representen.


Títol III. Del sistema electoral


Article III-1. Composició del Parlament


El Parlament de Catalunya estarà integrat per un nom-
bre total de 135 diputats i diputades, de conformitat 
amb el que estableix l’Article 56 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.


Article III– 2. Barrera electoral


Per poder participar en la distribució d’escons que 
s’estableix en l’article III.4 serà necessari haver obtin-
gut una xifra superior al 3 per cent dels vots vàlids 
emesos en el conjunt del territori nacional.
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Article III-3. Demarcacions i circumscripció 
electoral 


Per a les eleccions al Parlament de Catalunya la cir-
cumscripció electoral comprèn el conjunt del territori 
de Catalunya i la demarcació electoral és la Província. 
El nombre d’escons per cada demarcació electoral serà: 


a) 85 escons, per la Província de Barcelona
b) 18 escons, per la Província de Tarragona
c) 15 escons, per la Província de Lleida
d) 17 escons, per la Província de Girona


Article III-4. Fórmula electoral i distribució 
d’escons 


La distribució dels escons es realitzarà segons les se-
güents regles: 


a) Per tal de garantir que tots els vots tinguin el mateix 
valor a tot el territori, s’efectuarà un recompte únic per 
a tot Catalunya dels vots obtinguts per cada partit, fe-
deració, coalició i agrupació d’electors.


b) D’aquelles candidatures que hagin superat la barre-
ra electoral, se sumaran tots els seus vots i es calcu larà 
el percentatge de vot obtingut per cada una d’elles.


c) El percentatge de vot a que es refereix l’apartat b) 
determinarà el nombre d’escons de cada una de les 
candidatures en cada una de les quatre demarcacions, 
aplicant la fórmula proporcional de majors restes.


Títol IV. De la campanya electoral


Capítol I. Disposicions generals


Article IV-1. Campanya electoral


1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que 
els candidats, els partits polítics, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que con-
corren a unes eleccions duen a terme per a demanar el 
vot als electors.


2. La campanya electoral té una durada de quinze di-
es, i fineix a les zero hores del dia immediatament an-
terior a les eleccions.


3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica 
l’apartat 1 pot fer campanya electoral a partir de la da-
ta de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels 
drets que reconeix l’article 20 de la Constitució.


4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jor-
nada electoral, els membres del Govern i els alts càr-
recs que en depenen no poden participar en cap acte 
d’inauguració ni de col·locació de primera pedra, ni en 
cap acte de presentació d’obres o serveis públics.


Article IV-2. Petició de vot


1. Fora del període de campanya electoral, els candi-
dats, els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a 
terme accions publicitàries destinades a demanar el 
vot als electors, salvant les activitats habituals de les 
formacions polítiques destinades a difondre llurs idees 
i opinions i, en general, a exercir les funcions que els 
són reconegudes per l’ordenament jurídic, particular-
ment la presentació de candidats i programes, sempre 
que no s’hi demani el vot.


2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per 
accions publicitàries les accions següents, encara que 
no s’hi demani directament el vot: 


a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de co-
municació, tant públics com privats.


b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tan-
ques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o al-
tres suports comercials.


c) La difusió de missatges de propaganda electoral per 
telèfon o per mitjans telemàtics.


Capítol II. Propaganda electoral 


Secció primera. Actes electorals


Article IV-3. Normativa relativa als actes 
electorals


1. Els actes públics convocats durant la campanya 
electoral pels candidats, els partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions es regeixen per la 
legislació reguladora del dret de reunió.


2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a 
les atribucions de l’autoritat governativa amb relació 
a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han 
d’informar l’autoritat governativa dels actes electorals 
la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per 
les candidatures.


Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics  
per a actes electorals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi 
actes electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, 
els equipaments de titularitat pública i els espais pú-
blics que siguin habilitats a aquest fi.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
locals, equipaments i espais habilitables per a la cele-
bració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions 
pertinents perquè els altres ens, organismes i adminis-
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tracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais 
en cedeixin l’ús.


Article IV-5. Distribució dels espais públics 
reservats per a actes electorals


1. En el termini dels deu dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han d’esta-
blir, en coordinació amb les administracions corres-
ponents, el calendari d’utilització dels espais públics 
disponibles gratuïtament per a la celebració d’actes 
electorals, i han de comunicar a la junta electoral de 
districte que pertoqui la llista dels espais disponibles, 
amb especificació dels dies i les hores en què cada un 
dels espais podrà ésser emprat.


2. En el termini dels quinze dies següents al de la con-
vocatòria de les eleccions, les juntes electorals de dis-
tricte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa refe-
rència l’apartat 1.


3. En el termini dels quatre dies següents al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els locals, equipaments i espais 
habilitats per a la celebració d’actes electorals i han de 
notificar als representants de les candidatures la dis-
tribució acordada, que s’ha de fer en funció de les sol-
licituds presentades i, en cas de coincidències en les 
sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats 
i, subsidiàriament, donant preferència a les formacions 
polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament 
haguessin obtingut més vots en la circumscripció res-
pectiva.


Secció segona. Propaganda electoral a la via 
pública


Article IV-6. Espais públics autoritzats  
per a propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions només poden col·locar cartells i elements anà-
legs de propaganda, durant la campanya electoral, en: 


a) Els espais comercials autoritzats que contractin.


b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats 
a aquest fi pels ajuntaments.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
espais de titularitat pública reservats gratuïtament per 
a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actua-
litzat permanentment. El catàleg ha d’especificar els 
espais públics i els elements del mobiliari urbà en què 
s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda 
electoral.


Article IV-7. Distribució dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral


1. En el termini dels set dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han de comu-
nicar a la junta electoral de districte que pertoqui la 
llista dels espais públics disponibles gratuïtament per 
a la col·locació de propaganda electoral.


2. En el termini dels dos dies posteriors al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els espais públics disponibles per 
a la col·locació de propaganda electoral i han de noti-
ficar als representants de les candidatures la distribu-
ció acordada, que s’ha de fer de manera que totes les 
candidatures disposin en cadascun del emplaçaments 
disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’uti-
litat anàloga.


Article IV-8. Retirada de la via pública  
de la propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de retirar dels 
espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termi-
ni dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur 
propaganda electoral.


2. En cas que les formacions polítiques incompleixin 
el deure de retirar dels espais d’ús gratuït de la via pú-
blica llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec 
dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un cer-
tificat de la secretaria.


3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la 
retirada municipal de propaganda electoral que siguin 
imputables a candidatures amb dret a subvenció públi-
ca electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes 
despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import 
als ajuntaments.


4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasi-
onades per la retirada municipal de propaganda elec-
toral que siguin imputables a candidatures que no 
hagin assolit subvenció pública electoral a les forma-
cions polítiques respectives. En cas que no obtinguin 
la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el 
deute per via de constrenyiment.
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Secció tercera. Propaganda electoral  
als mitjans de comunicació


Subsecció primera. Espais gratuïts  
de propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta  
de propaganda electoral


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública, tant els mitjans dependents de la Generali-
tat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit terri-
torial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de 
reservar espais de programació, durant la campanya 
electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o 
federacions electorals i les agrupacions d’electors que 
concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs 
espots de propaganda electoral.


2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral 
en els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública correspon als partits, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que pre-
senten candidatures a totes les circumscripcions.


3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que no presenten candida-
tures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emis-
sió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de 
comunicació audiovisual de titularitat pública l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a la circumscrip-
ció o les circumscripcions en què es presenten.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la 
durada i l’horari d’emissió dels espais gratuïts de pro-
paganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acor-
da la distribució equitativa dels espots entre les diver-
ses candidatures i assigna l’ordre d’emissió, atenent el 
criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.


Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts 
de propaganda electoral


1. En el cas de les candidatures a què fa referència 
l’article IV-9.2, la distribució dels espais gratuïts de 
propaganda electoral en cadascun dels àmbits de pro-
gramació de cadascun dels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública s’ha de subjectar al 
barem següent: 


a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures 
que no hagin concorregut a les anteriors eleccions al 
Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtin-
gut menys del 3% del total de vots vàlids emesos.


b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 5%.


c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 


com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 10%.


d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candida-
tures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin 
obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids 
emesos i no hagin arribat al 20%.


e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures 
que a les anteriors eleccions al Parlament hagin ob-
tingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids 
emesos.


2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’ar-
ticle IV-9.3, s’aplica el barem que fixa l’apartat 1, amb 
el benentès que els percentatges de vots obtinguts en 
les anteriors eleccions computen sobre el total de vots 
vàlids emesos en la circumscripció electoral de què es 
tracti.


3. Si en la composició d’alguna de les candidatures que 
concorren a les eleccions hi ha variacions respecte a can-
didatures que s’havien presentat a les anteriors eleccions 
integrades per diverses formacions polítiques, el còmput 
dels percentatges que estableixen els apartats 1 i 2 es fa 
atribuint a cada formació política la part que li pertoqui 
com a resultat de prorratejar els vots obtinguts per aque-
lla candidatura entre les formacions que la integraven, en 
funció del nombre de parlamentaris que havien corres-
post a cadascuna d’aquestes formacions en constituir-se 
aquella anterior legislatura.


Subsecció segona. Espais no gratuïts  
de propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda 
electoral als mitjans de comunicació


1. Durant la campanya electoral, les candidatures te-
nen dret a contractar la inserció de propaganda elec-
toral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio 
de titularitat privada, però no poden contractar-ne ni 
als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a 
les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les 
emissores de ràdio o televisió locals o culturals.


2. En els espais de propaganda electoral a què fa refe-
rència l’apartat 1 s’ha de fer constar expressament el 
caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mit-
jans de comunicació no poden aplicar cap mena de 
discriminació entre les diverses candidatures electo-
rals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació 
dels espais de propaganda electoral ni pel que a les 
tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les ta-
rifes vigents per a la publicitat comercial.


3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especial-
ment les emissores de ràdio o televisió digitals, no po-
den incloure missatges de contingut electoral en els 
serveis addicionals que ofereixin.
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Capítol III. Informació electoral als mitjans  
de comunicació audiovisual


Article IV-12. Dret dels electors a una 
informació electoral plural i de qualitat


1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Es-
tatut d’autonomia, els poders públics han de procurar 
que els electors rebin dels mitjans de comunicació una 
informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del 
pluralisme polític sobre les candidatures que concor-
ren en els processos electorals.


2. El contingut de la informació electoral que oferei-
xin els mitjans de comunicació ha de prioritzar l’inte-
rès informatiu.


3. Les candidatures electorals no poden limitar als 
mitjans de comunicació l’accés als actes electorals que 
duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests 
actes.


Article IV-13. Actuació dels mitjans  
de comunicació 


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública o finançament públic i els mitjans de comu-
nicació audiovisual de titularitat privada habilitats per 
mitjà d’un títol concedit per la Generalitat han d’in-
cloure en llurs noticiaris informacions sobre la cam-
panya electoral de les diferents candidatures i sobre 
llurs programes i propostes electorals, i també sobre el 
compliment dels compromisos contrets durant la cam-
panya precedent, tant per mitjà de l’acció de govern 
com per mitjà de l’activitat parlamentària.


2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de 
les informacions públiques que els mitjans de comuni-
cació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant la 
campanya electoral s’han de fonamentar en criteris es-
trictes d’interès informatiu objectiu i de separació en-
tre l’acció de govern i el procés electoral.


3. Els mitjans de comunicació a què fa referència 
l’apartat 1 han d’organitzar debats electorals entre els 
caps de llista o entre altres integrants de les candidatu-
res, tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.


4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans 
de comunicació audiovisual a què fa referència l’apar-
tat 1 assegurar el compliment dels principis que esta-
bleix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electo-
ral oferta pel mitjà respectiu.


Article IV-14. Seguiment de la informació 
electoral


1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer 
el seguiment de la informació electoral oferta per tots 
els mitjans de comunicació, tant públics com privats, i 
ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics 
que ha de publicar en el seu lloc web. Els informes han 
d’ésser setmanals en el període comprès entre la con-


vocatòria de les eleccions i l’inici de la campanya elec-
toral i han d’ésser diaris durant la campanya electoral. 
El seguiment de la informació electoral ha d’incloure 
com a mínim les dades següents, referides a cadascu-
na de les candidatures: 


a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acu-
mulada.


b) Els horaris d’emissió de les informacions.


c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.


2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de 
complementar els informes a què fa referència l’apar-
tat 1 amb l’anàlisi qualitativa de la informació elec-
toral oferta per tots els mitjans de comunicació, tant 
públics com privats, incidint especialment en el com-
pliment de criteris d’interès informatiu i de respecte 
del pluralisme polític. El Consell ha de reflectir aques-
ta anàlisi en dos informes, un a la meitat de la cam-
panya electoral i l’altre al final, que ha de publicar de 
manera immediata en el seu lloc web.


3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de tra-
metre els informes a què fan referència els apartats 1 i 
2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de re-
soldre les reclamacions que en derivin. La Sindicatura 
pot sol·licitar l’elaboració d’informes complementaris 
a organismes representatius dels professionals del pe-
riodisme i als altres organismes que cregui pertinents.


Article IV-15. Recursos contra l’actuació i la 
programació de les emissores de ràdio i televisió 
durant la campanya electoral


L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant 
la campanya electoral és impugnable davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article IV-16. Dret de rectificació


Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals o les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions consideren que in-
formacions que s’hi refereixen difoses per un mitjà de 
comunicació es basen en fets inexactes i consideren que 
la difusió d’aquestes informacions els pot perjudicar, 
poden exercir el dret de rectificació, d’acord amb el que 
estableix la Llei orgànica 2/1984, del 26 de març, que 
regula aquest dret, amb les especificitats següents: 


a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós 
en una publicació la periodicitat de la qual no permet 
publicar la rectificació dins els tres dies següents d’ha-
ver estat divulgada, el director del mitjà de comuni-
cació l’ha de publicar en un altre mitjà de la mateixa 
zona i de difusió simular en el termini indicat i assu-
mir-ne els costos.


b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei 
orgànica s’ha de celebrar dins els quatre dies següents 
al dia de la petició.
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Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals


Article IV-17. Enquestes i sondeigs


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la 
qualitat de les enquestes i els sondeigs electorals i vet-
lla per la qualitat metodològica de les enquestes i els 
sondeigs i perquè els resultats publicats siguin veraços 
i fidedignes.


2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una cò-
pia de les enquestes i els sondeigs que facin públics 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi 
la informació tècnica completa. La Sindicatura, dins 
els tres dies següents a la publicació de l’enquesta o el 
sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de 
presentar els resultats i, si s’escau, sobre les deficièn-
cies metodològiques que en puguin afectar la credibi-
litat.


Capítol V. Règim sancionador


Article IV-18. Infracció dels acords de 
distribució dels espais públics reservats per a 
actes electorals i per a propaganda electoral


Si una candidatura infringeix greument o reiterada-
ment els acords de distribució dels espais públics re-
servats per a actes electorals o dels espais públics re-
servats per a propaganda electoral adoptats per la 
junta electoral de districte corresponent en virtut dels 
articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure del re-
partiment d’espais, per mitjà d’un acord adoptat a 
aquest efecte dins les quaranta-vuit hores següents a 
la constatació/denúncia de la infracció, sens perjudici 
de les responsabilitats civils i administratives que en 
puguin derivar.


Article IV-19. Infracció de la normativa 
relativa la col·locació de propaganda 
electoral a la via pública


1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa 
qualsevol mena de pintades o grafits en espais no auto-
ritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajuntament 
corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient 
instruït a aquest efecte, i amb audiència prèvia als re-
presentants de la candidatura, una multa de fins a tres 
mil euros.


2. Els partits polítics, les federacions o coalicions elec-
torals i les agrupacions d’electors són civilment res-
ponsables, sens perjudici de les responsabilitats admi-
nistratives en què puguin incórrer, dels danys a béns 
immobles o a elements de la via pública causats per la 
col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de 
llurs candidatures. Els promotors de les agrupacions 
d’electors responen solidàriament d’aquesta responsa-
bilitat civil.


Article IV-20. Infracció de la normativa 
relativa a les enquestes electorals


Les infraccions de la normativa relativa a les enques-
tes electorals que regula l’article IV-17 són sanciona-
des amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.


Article IV-21. Infracció de la normativa 
relativa a la imparcialitat i el pluralisme 
informatiu dels mitjans de comunicació públics


1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat 
pública infringeix la normativa relativa a la imparcia-
litat i el pluralisme de les informacions durant la cam-
panya electoral, en contravenció de l’article IV-13, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho ha de posar en 
coneixement de l’administració o ens de qui depengui 
el mitjà.


2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya 
de resoldre els conflictes i les reclamacions amb re-
lació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en 
les informacions ofertes pels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública durant la campanya 
electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol·li-
citar els informes pertinents al Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya, d’acord amb l’article IV-14.


Títol V. Del procés electoral


Capítol I. Convocatòria d’eleccions


Article V-1. Convocatòria


1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix 
pel que estableixen els articles 56.4, 66, 67.3 i 75 de 
l’Estatut d’autonomia.


2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials


1. Si una sentència ferma declara nul·les les eleccions 
en una o més meses o seccions electorals, s’han de con-
vocar eleccions parcials en cada mesa o secció afec-
tada, excepte en els casos en què el resultat de la nova 
votació no pugui alterar l’atribució d’escons de la cir-
cumscripció corresponent.


2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions 
parcials al Govern, que ha d’aprovar el decret de con-
vocatòria en la primera reunió que tingui després de 
conèixer la sentència a què fa referència l’apartat 1.


3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als ac-
tes de votació i d’escrutini, han de tenir lloc en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la data en què la sen-
tència hagi esdevingut ferma.
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Capítol II. Promoció de la participació 
ciutadana


Article V-3. Campanya institucional


1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electo-
ral, d’acord amb l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, 
una campanya institucional destinada a promoure la 
participació ciutadana.


2. La campanya institucional, que no pot influir en 
cap cas en l’orientació del vot dels electors, ha d’in-
formar-los sobre la data de les eleccions, la condició 
d’elector, els tràmits necessaris per a poder votar, el 
procediment de votació i el funcionament del vot per 
correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar 
també sobre les diferents mesures orientades a facili-
tar l’accessibilitat del vot.


3. La publicitat de la campanya institucional es duu a 
terme en espais gratuïts dels mitjans de comunicació 
de titularitat pública, tant dels mitjans dependents de 
la Generalitat com dels mitjans dependents de l’Estat 
l’àmbit territorial dels quals estigui restringit a Cata-
lunya.


Capítol III. Funcions dels poders públics


Article V-4. Funcions del Govern


Corresponen al Govern, en matèria electoral, les fun-
cions següents: 


a) Planificar, gestionar i executar totes les accions ne-
cessàries perquè el procés electoral es desenvolupi 
d’acord amb aquesta llei.


b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots 
els òrgans de l’Administració electoral.


c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i del personal al servei 
d’aquest òrgan.


d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empa-
ra d’aquesta llei, les dietes dels membres de les juntes 
electorals i de les meses electorals i les dietes del per-
sonal de les administracions públiques que presti ser-
veis a l’Administració electoral.


Article V-5. Funcions de la Sindicatura  
de Comptes


La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat 
dels processos electorals i la comptabilitat i l’activitat 
econòmica i financera de les candidatures electorals, 
d’acord amb la llei que la regula i en els termes que es-
tableix aquesta llei.


Article V-6. Funcions del Consell  
de l’Audiovisual de Catalunya


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les 
condicions d’imparcialitat i de pluralisme dels mitjans 
de comunicació durant el procés electoral, i eleva els 
informes corresponents a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya.


Capítol IV. Presentació de candidatures


Article V-7. Candidats 


Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Cata-
lunya, mitjançant la presentació de llistes de candidats: 


a) Els partits polítics i les federacions electorals ins-
crits en el registre establert per la legislació general 
sobre partits.


b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions a què fa referència la lletra a.


c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nom-
bre de signatures equivalent, almenys, a l’1% del cens 
a les circumscripcions en què es presentin.


Article V-8. Presentació de denominacions, 
circumscripcions i llistes nominals de les 
candidatures


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de presentar llur 
denominació i la relació de circumscripcions en què 
volen concórrer electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els vint dies següents a la 
convocatòria.


2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament 
de Catalunya i les agrupacions d’electors han de noti-
ficar a la Sindicatura Electoral les circumscripcions en 
què es presenten fent-hi constar la denominació de la 
coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans 
de direcció o de coordinació; les regles que la regei-
xen; els partits que la componen, si s’escau, i el domi-
cili a l’efecte de rebre les notificacions.


Article V-9. Designació de representants 
generals i representants territorials


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar llurs representants 
generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. 
En el cas de les agrupacions d’electors, els represen-
tants generals són els promotors de l’agrupació.


2. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar un representant ge-
neral i un suplent –que només actua en cas de traspàs, 
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renúncia, absència o incapacitat del representant gene-
ral– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Elec-
toral en els deu dies següents a la convocatòria d’elec-
cions. L’escrit ha d’incloure l’acceptació expressa del 
càrrec per part de les persones designades.


3. Els representants generals de les candidatures tam-
bé ho són dels candidats que hi són inclosos, pel mer 
fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de 
llur funció de representació, han d’atendre les indica-
cions de l’Administració electoral i prestar-li la col-
laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electo-
rals i les decisions dels representants generals vincu-
len la candidatura.


4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, 
els representants generals han de designar els repre-
sentants territorials i els suplents de les candidatures 
respectives, per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindi-
catura Electoral, la qual ha de comunicar a les jun-
tes electorals territorials, en el termini de dos dies, els 
noms dels representants i suplents de cada candidatura 
a cada territori. Aquesta designació té la mateixa for-
ma i efectes que la designació de representants gene-
rals a què fa referència l’apartat 2.


5. La designació dels representants territorials i dels 
suplents de les candidatures formades per agrupaci-
ons d’electors s’ha de fer en el moment de presentar 
les candidatures respectives. Si l’agrupació no arriba a 
presentar les signatures requerides, perd els seus drets, 
sens perjudici del manteniment de les responsabilitats 
jurídiques contretes.


6. Els representants territorials de les candidatures po-
den designar un delegat i fins a un màxim de dos su-
plents davant les juntes electorals de districte fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aques-
ta designació té la mateixa forma i efectes que la de-
signació de representants generals a què fa referència 
l’apartat 2.


Article V-10. Presentació de llistes  
de candidats


1. Els representants de cada candidatura han de pre-
sentar les llistes de candidats respectives davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de 
vint dies des de la promulgació del decret de convoca-
tòria d’eleccions.


2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha 
de fer constar: 


a) La denominació, les sigles i el logotip de la candida-
tura, que s’han de mantenir inalterats durant tot el pro-
cés electoral. No s’accepten denominacions, sigles o 
logotips que puguin induir a confusió amb els emprats 
per altres partits o federacions o que reprodueixin o 
imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, dels 
seus territoris i municipis i de les seves institucions.


b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en 
la llista i el domicili. En el cas de les coalicions o fe-
deracions electorals, al costat del nom de la persona es 
pot fer constar la identificació més específica del par-
tit o federació a què pertanyi. Igualment, se’n pot fer 
constar, si s’escau, la condició d’independent.


c) Un document, subscrit per cada candidat, acompa-
nyat de fotocòpia del seu document d’identitat, que de-
clari que accepta la candidatura i també que acrediti 
el compliment dels requisits que estableix aquesta llei.


d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se 
inscrit en el cens electoral d’un dels municipis inte-
grats en la circumscripció per la qual es presenta.


3. Les llistes presentades per partits polítics, federa-
cions o coalicions han d’ésser signades pels represen-
tants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació 
de l’acta de la reunió de l’òrgan corresponent de la for-
ça política respectiva en què hagin estat designats o 
ratificats els candidats, segons el que estableixin els 
estatuts de la formació política corresponent. Les can-
didatures presentades per agrupacions d’electors han 
d’ésser presentades per llurs promotors, el primer fir-
mant dels quals n’és el representant. Les agrupacions 
d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats les sig-
natures requerides.


4. Els candidats que fins al moment de la presenta-
ció de la candidatura estaven afectats per alguna de 
les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han 
d’acreditar a la Sindicatura Electoral, d’una manera fe-
faent, que han deixat d’exercir el càrrec o la funció que 
causava la inelegibilitat.


Article V-11. Configuració de les candidatures


1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més 
d’una llista.


2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri 
en una coalició electoral no pot presentar candidatura 
pròpia.


3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o 
agrupació d’electors no pot presentar més d’una can-
didatura.


Article V-12. Nombre de candidats i suplents


1. Les llistes de candidats presentades han d’incloure 
tants noms com escons a cobrir i, a més, poden inclou-
re suplents, fins a un màxim de deu.


2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el 
requisit que estableix l’apartat 1.


Article V-13. Proporció de candidats per sexes 
de les llistes


Les llistes de candidats han d’incloure com a màxim 
un 60% de persones del mateix sexe. Aquesta propor-
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ció s’ha de complir per trams de cinc noms consecu-
tius dins de cada llista, a comptar des del primer nom.


Article V-14. Numeració de candidatures


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certifi-
cació de la data i hora de presentació de cada candida-
tura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlati-
va a les candidatures per ordre de presentació.


2. La numeració de les candidatures atorgada segons 
l’ordre en què s’han presentat es manté en totes les pu-
blicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.


Article V-15. Publicació de les candidatures


1. Les candidatures presentades es publiquen en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya el vint-i-dosè 
dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar dins els dos dies següents a la publicació de les 
candidatures presentades les irregularitats que hi hagi 
pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels represen-
tants d’altres candidatures.


3. El termini perquè les candidatures presentades cor-
regeixin les eventuals irregularitats és de quaranta-
vuit hores a comptar del moment de la notificació de la 
Sindicatura Electoral.


4. La proclamació de les candidatures es duu a ter-
me el vint-i-setè dia posterior al dia de la convocatòria 
d’eleccions.


5. Les candidatures que incompleixin els requeriments 
que estableix aquesta llei són rebutjades i, per tant, no 
són proclamades.


6. Les candidatures proclamades es publiquen en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’endemà 
de la proclamació.


Article V-16. Modificació de candidatures


1. Les baixes que eventualment es puguin produir en 
una candidatura es cobreixen amb els candidats suc-
cessius i els suplents.


2. Els candidats que accedeixin durant el procés 
electoral a l’exercici d’un càrrec o d’una funció que, 
d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, 
ho han de comunicar a la Sindicatura Electoral, per-
què els exclogui de la candidatura presentada.


Article V-17. Impugnació de l’acord  
de proclamació de candidatures


1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser 
impugnat pels candidats exclosos o pels representants 
de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit 
hores a comptar des de la proclamació.


2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació 
de candidatures ha de formular totes les al·legacions 
que es considerin oportunes, i aportar tota la docu-
mentació que hi doni suport. La interposició del re-
curs, en tot cas, no té efectes suspensoris per a la resta 
del procés electoral.


3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació 
de l’acord de proclamació de candidatures s’ha d’apro-
var dins el termini de dos dies a comptar des de la 
interposició del recurs, i adquireix immediatament 
caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del proce-
diment d’empara davant el Tribunal Constitucional, 
d’acord amb el requisit que estableix l’article 44.1.a de 
la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el 
termini de dos dies i que el Tribunal Constitucional ha 
de resoldre dins els tres dies següents.


Capítol V. Paperetes electorals i tramesa  
de la documentació electoral


Secció primera. Paperetes electorals


Article V-18. Contingut


1. La papereta electoral inclou: 


a) La denominació de la circumscripció.


b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el lo-
gotip, de cadascuna de les candidatures, siguin partits 
polítics, coalicions o federacions electorals o agrupa-
cions d’electors.


c) La llista dels candidats de cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial 
de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de 
documentació electoral.


3. La papereta electoral ha d’incloure la representació 
en Braille dels elements que la componen.


4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir 
en paper amb certificació ecològica.


Article V-19. Aprovació del model de papereta


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop pro-
clamades les candidatures, aprova el model oficial de 
papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nom-
bre suficient.


2. En el cas que es produeixi una impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidatures, l’edició de la 
papereta es retarda fins a la resolució del recurs.


3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita 
paperetes i sobres, la Sindicatura Electoral ha de veri-
ficar que s’ajustin al model oficial.
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Secció segona. Tramesa de la documentació 
electoral 


Article V-20. Enviament de documentació  
i propaganda electoral


1. L’Administració electoral envia a cada elector, en 
una sola tramesa, la documentació electoral següent: 


a) Un sobre de votació.


b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que 
tenen representació parlamentària en qualsevol de les 
circumscripcions, els quals han de contenir una pape-
reta de votació i un full de propaganda electoral de la 
candidatura respectiva.


2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propa-
ganda electoral s’han de cenyir a les característiques 
que siguin establertes per reglament.


Article V-21. Enviament de documentació 
electoral per a residents a l’estranger


La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar 
preferència a la tramesa dels sobres electorals als cata-
lans residents a l’estranger.


Article V-22. Disponibilitat de paperetes  
i sobres


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la 
tramesa en nombre suficient de paperetes i sobres a 
cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici 
de la votació.


2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatu-
ra Electoral pot sol·licitar la col·laboració de l’Adminis-
tració de la Generalitat.


Capítol VI. Emissió del vot


Article V-23. Vot per correu 


Els electors poden votar per correu, en els termes que 
estableix la legislació en aquesta matèria.


Article V-24. Vot anticipat


1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des de 
sis dies laborables i fins a tres dies laborables abans de la 
jornada electoral en els ajuntaments del municipi en què 
estiguin censats o, si s’escau, en la seu del districte muni-
cipal corresponent.


2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de ga-
rantir que es preserva en tot cas el caràcter lliure, di-
recte i secret en l’exercici del dret de vot.


3. El secretari de l’ajuntament i els altres funciona-
ris habilitats a aquest efecte han d’assegurar i garan-
tir que: 


a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals 
es posin a disposició de l’elector en condicions que ga-
ranteixin la llibertat i el secret del vot.


b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i 
se’n comprovi la inscripció en el cens electoral.


c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents 
de l’Administració electoral.


d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al 
moment del lliurament a la mesa electoral correspo-
nent.


4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot 
anticipat en el moment de la comprovació de la seva 
identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajunta-
ment o els altres funcionaris habilitats han d’adjuntar 
a la dita sol·licitud una còpia del document identificatiu 
emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’ori-
ginal.


5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris 
habilitats han d’incloure el sobre o els sobres de vota-
ció i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat 
a la mesa electoral corresponent.5. S’ha de determi-
nar per reglament els municipis que poden habilitar 
les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat 
i els horaris de votació, adaptats en funció de la pobla-
ció censada.


6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de deter-
minar per reglament la compensació que han de rebre 
els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.


Article V-25. Meses electorals mòbils


1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per 
correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya pot acor-
dar la constitució de meses electorals mòbils per a fer 
efectiu el dret de vot de persones internades en establi-
ments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris.


2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de 
persones internades en establiments hospitalaris, geri-
àtrics o penitenciaris és el següent: 


a) Els responsables dels centres hospitalaris, gerià-
trics o penitenciaris han de comunicar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya la relació de les persones 
ingressades que desitgin emetre llur vot, junt amb les 
dades personals corresponents.


b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de com-
provar la inscripció d’aquestes persones en el cens i fer 
arribar als centres corresponents un nombre suficient 
de paperetes i sobres.


c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de recollir 
el vot de les persones ingressades i l’han de remetre a 
les meses electorals corresponents seguint els mecanis-
mes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.
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Article V-26. Accés al vot per a les persones 
amb discapacitat física


L’Administració electoral pot facilitar transport gra-
tuït adaptat per a accedir als col·legis electorals en els 
casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions 
per a poder disposar d’una urna mòbil.


Article V-27. Votació electrònica


1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord 
amb l’article II-3.1.c, la competència per a regular el 
funcionament del vot electrònic i de les altres formes 
de votació, pot proposar al Govern, quan es donin su-
ficients garanties del caràcter secret del vot i de la se-
guretat dels procediments d’emmagatzematge i trans-
missió de la informació, la introducció de mecanismes 
de votació electrònica.


2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 
verificar que es garanteixin el caràcter secret del vot 
i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat 
és preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu.


3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament 
de Catalunya, pot adoptar per decret les corresponents 
determinacions amb relació a la votació electrònica.


Capítol VII. Accessibilitat del vot


Article V-28. Drets en l’àmbit electoral  
de les persones amb discapacitat 


1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapaci-
tat el gaudi en condicions d’igualtat i no-discriminació 
dels drets de participació política que s’hi reconeixen.


2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per-
què els procediments, les instal·lacions i els materials 
electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’en-
tendre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb 
aquesta finalitat, el Govern ha de promoure l’ús de no-
ves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.


3. Es garanteix expressament a les persones amb dis-
capacitat: 


a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser 
accessibles d’acord amb la legislació vigent.


b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació 
electoral de caràcter institucional. Els llocs web de 
l’Administració que continguin informació electoral 
han de complir el nivell mitjà de les normes d’accessi-
bilitat web internacionalment reconegudes. La matei-
xa obligació recau sobre les pàgines web i els portals 
d’Internet dels partits polítics, coalicions electorals i 
agrupacions d’electors que concorrin a les eleccions.


c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han 
de poder facilitar, segons les circumstàncies de l’elec-


tor, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua 
de signes o en suport sonor o electrònic.


d) L’accessibilitat dels materials i elements de campa-
nya, com ara anuncis, espots televisius i publicitaris, 
i també dels actes de campanya. Amb aquesta finali-
tat, s’han d’aplicar, segons el cas, recursos com infor-
mació en Braille, lectura fàcil o lletra ampliada, au-
diodescripció, subtitulació o traducció en llengua de 
signes.


e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens 
electoral i l’accessibilitat de la documentació.


f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condi-
cions d’igualtat amb la resta de ciutadans, garantint-hi 
la llibertat, el secret i l’autonomia.


g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de 
suport necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi 
hagi sempre membres sense discapacitat que puguin, 
si escau, complementar les funcions que les persones 
amb discapacitat no puguin exercir.


4. S’han d’establir per reglament les condicions d’ac-
cessibilitat per a assegurar la plena efectivitat dels 
drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les 
persones amb discapacitat.


5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya, una Comissió d’Avaluació de l’Accessibi-
litat dels Processos Electorals, amb la participació de 
les entitats que lluiten per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i de representants del departament com-
petent en matèria de processos electorals, la finalitat 
de la qual és vetllar pel compliment de les garanties i 
els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb 
discapacitat.


6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Par-
lament de Catalunya, després de cada procés electoral, 
un informe d’avaluació sobre el nivell de compliment 
dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les 
persones amb discapacitat, en el qual, si s’escau, pot 
incloure recomanacions i propostes per a millorar-ne 
el compliment.


7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupa-
ment de la normativa sobre aquesta matèria.


8. La composició i les funcions de la Comissió d’Ava-
luació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del 
Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de de-
terminar per reglament.
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Article V-29. Vot de les persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa 


1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat 
visual i sordceguesa l’exercici amb plena autonomia 
del vot secret.


2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sis-
tema d’emissió de vot sigui accessible per si mateix 
per a les persones amb discapacitat visual. Alternati-
vament, i només per als casos que això sigui impossi-
ble d’acord amb l’estat de la tècnica en cada moment, 
s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del 
vot que permeti exercir el dret de sufragi amb plena 
igualtat, autonomia i amb garantia del secret de vot.


3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya i de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat 
dels Processos Electorals que determinin si el sistema 
d’emissió de vot escollit compleix o no totes les garan-
ties són preceptius.


4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els elec-
tors que no sàpiguen llegir o no puguin escollir la pa-
pereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, 
sempre que així ho sol·licitin expressament, d’una per-
sona de llur confiança o de llur elecció o tenir l’assis-
tència del representant de l’Administració present en 
el col·legi electoral. L’aplicació d’aquesta previsió és 
excepcional i sempre voluntària per a la persona amb 
discapacitat, i en cap cas eximeix l’Administració de 
complir les obligacions de garantia del secret i l’auto-
nomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.


5. Les disposicions d’aquest article són aplicables 
a totes les modalitats de votació d’aquesta llei, a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als me-
canismes de referèndum i consulta, als processos par-
ticipatius i als altres processos electorals que es convo-
quin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.


6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de 
preparació de vot que s’arribin a regular són d’apli-
cació general i han d’ésser accessibles i garantir a les 
persones cegues o amb discapacitat visual i sordce-
gues el secret i la plena autonomia en la utilització.


7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes 
institucionals als mitjans de comunicació social pú-
blics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus 
administratives, informació detallada dirigida als 
electors amb discapacitat visual i sordceguesa sobre 
l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especial-
ment pel que fa a la utilització del procediment de vot 
secret, i també amb relació als recursos posats a llur 
disposició per a l’exercici dels drets i el gaudi de les 
garanties de l’article V-28.


8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb 
discapacitat han de col·laborar amb el Govern en el 
compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió 
interna de la informació entre llurs membres.


Article V-30. Sistemes de preparació del vot per 
a persones amb discapacitat visual i sordceguesa 


1. El procediment de preparació del vot per a les per-
sones amb discapacitat visual, en el cas que el sistema 
de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a 
cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, 
és el següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre on consti en Braille i 
tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta 
i la data de celebració de les eleccions. La documenta-
ció ha d’incloure els elements següents: 


1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, 
que s’han de disposar individualment dins de sobres 
amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.


2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identifi-
cació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del 
sistema de vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mit-
jançant la retolació en Braille a l’exterior del sobre, 
n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre norma-
litzat de votació.


2. El procediment de preparació del vot accessible, en 
el cas que hi hagi una papereta única per a totes les 
candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el 
següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre en què consti en Braille 
i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es trac-
ta i la data de celebració de les eleccions. La documen-
tació ha d’incloure els elements següents: 


1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part 
superior, que permeti a l’elector identificar cada can-
didatura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de 
lliurar amb la papereta de votació normalitzada a 
l’interior, de manera que les caselles marcables de 
la papereta coincideixin amb les perforacions de la 
plantilla.


2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identi-
ficació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de prepara-
ció del vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la pa-
pereta l’opció escollida aprofitant les perforacions de 
la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i intro-
duir-la en el sobre de votació normalitzat.


3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col-
laboració de la Comissió d’Avaluació de la Accessibi-
litat dels Processos Electorals, ha de validar almenys 
un exemplar de cada un dels models i documents que 
s’han de fer servir, per a garantir que els textos en 
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Braille es corresponen amb els textos en tinta, i ha de 
vetllar pel correcte muntatge de la documentació.


4. La documentació per a la preparació del vot accessi-
ble s’ha de lliurar a l’elector amb un precinte o segellat 
que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser 
manipulada per un tercer des del moment de la prepa-
ració fins que arriba a mans de l’elector.


5. La documentació per a la preparació del vot acces-
sible es facilita amb la sol·licitud prèvia de les persones 
amb discapacitat visual i sordceguesa.


6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de cre-
ar un registre de sol·licitants del procediment de vot 
accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, 
d’inscripció voluntària, que permeti a l’Administra-
ció electoral de preparar i remetre d’ofici als electors 
inscrits la documentació electoral de vot accessible en 
tots els comicis electorals en què sigui aplicable.


7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa 
poden sol·licitar a l’oficina del cens electoral, o bé al te-
lèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura 
Electoral de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la ins-
cripció al registre de sol·licitants del procediment de 
vot accessible, en el termini comprès entre la convo-
catòria electoral i, com a mínim, el moment de la pro-
clamació de les candidatures, o en el termini més am-
pli possible segons el tipus de procés electoral de què 
es tracti. En el procediment d’inscripció han d’indicar: 


a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas 
el domicili.


b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol-
licitar el procediment de vot accessible.


c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja 
sigui al domicili o bé al col·legi electoral el dia dels 
comicis.


8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la 
votació al col·legi electoral que li correspongui al sol-
licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé 
ha d’haver estat enviada al domicili del sol·licitant, se-
gons el que aquest hagi escollit.


9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai 
concret, privat i accessible que garanteixi la privacitat 
de l’elector i una còmoda manipulació de la documen-
tació.


10. El Govern ha de dur a terme una campanya infor-
mativa un cop convocat el procés electoral i mentre 
estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el 
que estableix l’article V-29.7.


Capítol VIII. Funcionament de les meses 
electorals


Article V-31. Constitució


1. El president, els vocals i els respectius suplents, si 
n’hi ha, s’han de reunir a la seu de la secció electoral 
una hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’ab-
sència, el president és substituït pels corresponents su-
plents, per ordre de designació, i pels vocals. L’absèn-
cia d’un vocal es cobreix amb el seu suplent.


2. La constitució de la mesa electoral requereix la pre-
sència del president i de dos vocals. Si la mesa no es 
pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se 
segueix el procediment següent: 


a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, 
l’autoritat governativa han d’emetre i subscriure una 
declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre 
a la junta electoral de districte per correu certificat i 
s’ha de notificar alhora per telèfon o correu electrònic.


b) La junta electoral de districte designa lliurement els 
membres de la mesa, nomenament que pot recaure en 
qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alho-
ra, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclari-
ment de responsabilitats.


c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest 
procediment, se n’ha de donar constància a la junta 
electoral de districte, que ha de convocar novament la 
votació dins les quaranta-vuit hores següents.


Article V-32. Urnes


1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna 
de les votacions que tinguin lloc, i una cabina de vo-
tació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de 
les altres persones presents, a l’interior de la qual hi ha 
d’haver un nombre suficient de paperetes i sobres elec-
torals, conformes al model establert, per als electors 
que desitgin fer-ne ús.


2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests ele-
ments, el president de la mesa ho ha de comunicar a la 
junta electoral de districte, que els ha de proveir.


Article V-33. Acta de constitució


1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre 
acta, signada pel president, els vocals i, si s’escau, els 
apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants 
de la candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.


2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les perso-
nes que integren la mesa i dels apoderats que s’hagin 
acreditat, indicant la candidatura representada per ca-
dascun d’ells.


3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’ac-
ta, els interessats poden presentar la corresponent pro-
testa per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una 
còpia s’ha d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tra-
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mesa pel signant a la junta electoral competent per a 
l’escrutini general.


Capítol IX. Votació 


Article V-34. Inici


1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, 
la votació s’inicia a les nou del matí, i continua sen-
se interrupcions fins a les vuit del vespre. El president 
anuncia l’inici de la votació amb les paraules «Comen-
ça la votació».


2. La votació només es pot suspendre per causa de for-
ça major, i sota la responsabilitat del president de la 
mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, 
del qual s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que ha de comprovar 
les circumstàncies al·legades i exigir les responsabili-
tats que se’n puguin derivar.


Article V-35. Interrupció


1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació 
la manca d’algun dels elements necessaris per a dur-la 
a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’infor-
mar la junta electoral de districte perquè li subministri 
els elements que manquin.


2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi 
estat suspesa.


Article V-36. Cens


1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els 
exemplars certificats de les llistes del cens o amb la 
corresponent certificació i, en tot cas, amb un docu-
ment original acreditatiu de la identitat de l’elector, 
com document d’identitat, passaport, permís de con-
duir o targeta de residència que n’inclogui la fotogra-
fia, o altres documents admesos en dret. Aquests do-
cuments no cal que siguin vigents i no se n’accepten 
fotocòpies.


2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclo-
uen només els ciutadans que tinguin la majoria d’edat 
en la data de la votació.


3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té 
dubtes sobre la identitat d’un elector, ha d’adoptar una 
resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals 
per a les corresponents responsabilitats en cas que es 
produís usurpació.


4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció 
d’un ciutadà en el cens electoral, es regeix pel que dis-
posa la Junta Electoral Central.


Article V-37. Meses electorals mòbils


1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la 
seu de la junta electoral de districte que pertoqui i es 


regeixen per les normes relatives a la constitució i el 
funcionament de les meses electorals.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer ar-
ribar a les meses electorals mòbils la relació de per-
sones que han expressat la voluntat de votar per mitjà 
d’aquest mecanisme, i, alhora, ho ha de comunicar a 
les meses corresponents a aquests electors, a l’efecte 
d’excloure’ls de la relació de votants d’aquestes meses.


3. Els establiments que acullen meses electorals mòbils 
han de cooperar, per mitjà d’algun càrrec directiu de l’es-
tabliment, en l’adequada identificació de cada elector.


Article V-38. Identificació dels electors


1. El vot és secret.


2. Cada elector s’identifica davant del president de la 
mesa i, a continuació, els vocals i, si s’escau, els apo-
derats en verifiquen la inscripció en el cens i compro-
ven la correspondència de les dades censals amb el do-
cument d’identificació.


3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al presi-
dent, que el diposita dins l’urna pronunciant el nom de 
l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».


4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del 
nom de l’elector o marcar-lo en la llista d’electors de 
què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta 
transcripció del seu nom.


Article V-39. Membres de les meses electorals


1. El president de la mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre, i vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir 
l’auxili necessari a les forces de seguretat.


2. Els membres de les meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
delicte flagrant.


3. Les meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos membres.


Article V-40. Persones amb dret a entrar  
als locals de les seccions electorals


1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions 
electorals: 


a) Els electors.


b) Els representants i els membres de les candidatures.


c) Els apoderats.


d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb 
la votació.


e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, 
el president hagi requerit.
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f) Els membres de l’Administració electoral.


g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.


h) Les persones delegades per l’Administració per a 
rebre informació sobre els resultats de l’escrutini.


2. No s’admet la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les immediacions, ni la for-
mació o presència de grups que puguin entorpir, difi-
cultar o coaccionar el lliure accés dels electors als lo-
cals de la secció i la lliure emissió de vot.


3. El president pot autoritzar la presència de profes-
sionals dels mitjans de comunicació, que han de de-
senvolupar llurs activitats professionals amb la menor 
afectació possible al desenvolupament del procés de 
votació.


4. La presència de persones que facin estudis sobre la 
intenció de vot dels electors o sobre el vot emès s’ha 
de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar 
les disposicions necessàries perquè aquestes activitats 
no afectin el procés de votació, i en tot cas han de tenir 
lloc fora del local de la secció electoral.


Article V-41. Notaris 


1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats 
amb el procés electoral, sense necessitat d’autoritza-
ció especial.


2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a 
disposició dels partits, coalicions, federacions i agru-
pacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habi-
tualment duen a terme les activitats professionals.


Article V-42. Comunicació d’incidències


Tot incident produït durant la jornada electoral que ha-
gi afectat l’ordre en el local de la secció ha d’ésser in-
dicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms 
de les persones implicades.


Article V-43. Acabament de la votació


1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba 
la votació i ordena el tancament del local.


2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la 
votació algun dels electors que es troba dins del local 
encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, 
a continuació, ordena el tancament del local.


3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’ur-
na els sobres amb les paperetes emeses per correu, les 
corresponents al vot anticipat i les trameses per les 
meses electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot 
cas, la inscripció dels electors en les llistes del cens. 
En el cas que un mateix elector hagi votat per correu 
i també hagi emès un vot anticipat, només és vàlid el 
vot anticipat.


4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.


Capítol X. Escrutini


Article V-44. Inici


1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediata-
ment l’escrutini, que és públic, i no es pot suspendre, 
encara que concorrin diverses eleccions.


2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de 
les persones que, de qualsevol manera, pertorbin o di-
ficultin l’escrutini dels vots emesos.


3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’es-
cruten segons l’ordre que fixa la legislació general.


Article V-45. Procediment


1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els 
sobres de l’urna, llegint en veu alta el nom de la can-
didatura triada per l’elector i mostrant la papereta als 
vocals i als apoderats.


2. Els representants i els membres de les candidatures, 
i també els notaris presents en l’exercici de llurs funci-
ons, poden expressar, si s’escau, els dubtes que puguin 
tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; 
en tal cas, se’ls ha de permetre que l’examinin.


Article V-46. Vot nul


1. Es considera vot nul: 


a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents 
dels oficials.


b) El vot emès en una papereta sense sobre.


c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les 
candidatures.


d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratllades.


2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una ma-
teixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid a 
aquesta.


Article V-47. Vot en blanc


Es considera vot en blanc: 


a) El vot que no inclou cap papereta electoral.


b) El vot que no indica cap candidatura.


Article V-48. Resultats


1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el 
de votants. El president demana si hi ha cap objecció; 
si n’hi ha, es resolen per majoria.


2. El president anuncia el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada can-
didatura.
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3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han 
de destruir en presència dels assistents, llevat de les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin es-
tat objecte de reclamació, les quals s’han d’adjuntar a 
l’acta i s’han d’arxivar conjuntament, rubricades pels 
membres de la mesa.


Article V-49. Publicitat dels resultats


1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació 
de manera immediata, exhibint a l’exterior de la secció 
electoral les dades a què fa referència l’article V-48.


2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants 
de les candidatures que ho sol·licitin; si aquests no hi 
són, als apoderats o candidats corresponents. En tot 
cas, cada candidatura només pot rebre una sola còpia 
de l’acta.


3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant 
de l’Administració, a l’efecte de donar la informació 
provisional per a l’avançament de resultats per part del 
Govern.


Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió


1. Una vegada fets públics els resultats, el president, 
els vocals i els apoderats presents a la mesa han de sig-
nar l’acta de la sessió, que ha d’expressar: 


a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera de-
tallada.


b) Una breu consignació de les reclamacions i protes-
tes formulades i les corresponents resolucions adop-
tades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.


c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.


2. Tots els representants de les llistes, i també els apo-
derats tenen dret a rebre una còpia de l’acta de la ses-
sió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gra-
tuïta.


Article V-51. Documentació electoral


1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de 
preparar la documentació electoral, que s’ha de distri-
buir en tres sobres.


2. En el primer dels sobres de la documentació elec-
toral hi ha d’haver l’expedient electoral, integrat per: 


a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.


b) L’original de l’acta de la sessió.


c) Els documents a què faci referència l’acta de la ses-
sió, especialment la llista numerada de votants i les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació.


d) La llista del cens electoral utilitzada.


e) Les certificacions censals aportades.


3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de 
les actes de constitució de la mesa i de la sessió.


4. Una vegada completats els sobres i tancats, el presi-
dent, els vocals i, si s’escau, els apoderats els han de sig-
nar. Les signatures han de cobrir la part del sobre per on 
s’ha d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser manipulat.


Article V-52. Dipòsit de la documentació 
electoral als jutjats


1. El president i els vocals, i també els apoderats que 
ho desitgin, s’han de traslladar al més aviat possible a 
la seu del jutjat de primera instància o de pau que cor-
respongui a la ubicació de la secció electoral, on han 
de dipositar els sobres primer i segon. Les forces de 
seguretat han de prestar la cooperació necessària per 
al desplaçament de la mesa en condicions de rapidesa 
i seguretat.


2. Una vegada identificats els membres de la mesa, 
aquests han de lliurar els sobres primer i segon al jut-
ge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi 
ha de constar el dia i hora de la recepció.


3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha 
de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els 
primers sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aques-
ta finalitat, les juntes electorals han d’adoptar les me-
sures necessàries per a facilitar el desplaçament dels 
jutges.


4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera 
instància o de pau corresponent, i resten a la disposi-
ció de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les 
operacions d’escrutini general i dels tribunals compe-
tents en els processos contenciosos electorals.


Article V-53. Lliurament de la documentació 
electoral al servei postal 


1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha 
de lliurar personalment al funcionari del servei postal 
habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa elec-
toral per a recollir-lo.


2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personal-
ment el tercer sobre fins a la compareixença del fun-
cionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de 
romandre el temps necessari a la secció electoral cor-
responent.


3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya tots els tercers sobres l’endemà 
d’haver-los rebut.


Article V-54. Reunió de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya 


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme 
l’escrutini general al cap de tres dies de la votació, en 
acte públic i únic.
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2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es 
reuneix a la seva seu, en presència dels representants 
de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han 
de signar els seus vocals i els representants de les can-
didatures.


Article V-55. Acte d’escrutini


1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi 
són presents la meitat més un dels membres de la Sin-
dicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze 
del migdia, moment en què la reunió té lloc, sigui quin 
sigui el nombre de concurrents.


2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del se-
cretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya de les 
disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el 
personal al servei de la Sindicatura Electoral obre els 
sobres descrits en l’article V-51 sota la denominació 
de sobres primers.


3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és 
incomplet, se supleix amb el tercer sobre esmentat en 
l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, 
es poden fer servir les còpies de les actes de la sessió 
que puguin aportar els representants o apoderats de les 
candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no 
es tenen en compte.


4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concor-
den, o si el nombre de vots excedeix el nombre d’elec-
tors, segons les llistes del cens i les certificacions censals 
presentades, la Sindicatura Electoral no les té en comp-
te, llevat que hi hagi un manifest error material, fàctic 
o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de corregir.


5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar 
compte dels resums de la votació de cada mesa, que 
s’han de registrar en els equips de càlcul i processa-
ment de dades corresponents, equips que necessària-
ment han de deixar constància documental de les ano-
tacions fetes.


6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se 
en seccions amb la finalitat de dur a terme amb més 
eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen 
com a secretaris de les diverses seccions el secretari 
de la Sindicatura i els vocals que es designin a l’efecte, 
a proposta del president.


Article V-56. Anul·lació d’actes i vots


1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot 
anular actes ni vots, i s’ha de limitar a comprovar sen-
se discussió el recompte i la suma dels vots admesos 
a les meses corresponents, segons consti en les actes o 
en les còpies de les actes, excepte en els casos d’errors 
fàctics, materials o aritmètics manifestos.


2. Els representants o apoderats de les candidatures no 
poden formular protestes o reclamacions, excepte ob-
servacions puntuals relatives a l’exactitud de les dades 
llegides.


Article V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini 


1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, trans-
corregudes dotze hores des de l’inici de l’acte d’escru-
tini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a 
l’endemà.


3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre 
el còmput dels vots corresponents a una secció deter-
minada.


4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè 
dia posterior al dia de les eleccions.


Article V-58. Actes


1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya n’ha d’estendre acta dels resultats, que ha de con-
tenir per a cada circumscripció els resultats següents: 


a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats elegits per cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’esten-
dre acta de la reunió i de les sessions corresponents de 
l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències 
que hagin pogut sorgir durant l’escrutini.


3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’es-
tendre per triplicat i han d’ésser signades pel president, 
els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i 
també pels representants i apoderats generals de les 
candidatures.


Article V-59. Reclamacions


1. Els representants i els apoderats de les candidatures 
disposen del termini d’un dia per a formular reclama-
cions, que només es poden referir a incidències reco-
llides en les actes de sessió de les meses electorals o a 
l’acta de la sessió d’escrutini de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya.


2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les recla-
macions per escrit en el termini d’un dia, i ho ha de 
comunicar immediatament als representants i als apo-
derats de les candidatures.


3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot és-
ser recorreguda davant la mateixa Sindicatura Electo-
ral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de 
la presentació del recurs, la Sindicatura ha de reme-
tre l’expedient, juntament amb un informe, a la Junta 
Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notifi-
cada immediatament als representants de les candi-
datures concurrents perquè puguin comparèixer en 
el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
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Aquesta ha d’emetre la seva resolució, un cop escolta-
des les parts en un termini no superior a dos dies, en el 
termini màxim d’un dia més, i traslladar-la a la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article V-60. Proclamació dels resultats


1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els 
termes que estableix l’article V-59, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte 
d’escrutini, fa la proclamació dels electes.


2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de 
vots vàlids equival al total dels vots emesos a una can-
didatura més el total dels vots en blanc.


3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera ex-
pressa: 


a) El nombre total d’electors, el nombre de votants, els 
vots obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, 
els vots nuls, els escons corresponents a cada candida-
tura i la relació nominal dels electes.


b) Les reclamacions i protestes formulades davant la 
Sindicatura Electoral i els recursos davant la Junta 
Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions 
corresponents en tots dos casos.


4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral 
han de signar l’acta de proclamació, de la qual s’han 
d’expedir tres exemplars.


5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu 
arxiu un dels tres exemplars de l’acta de proclamació, 
i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer 
a la Junta Electoral Central.


6. En el termini de trenta dies des de la celebració de 
les eleccions, els serveis del Parlament de Catalunya 
han de fer les gestions necessàries per a la publicació 
dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.


7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certifi-
cades de l’acta d’escrutini general als representants de 
les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir 
als electes les credencials de llur proclamació. Còpi-
es i credencials poden ésser trameses als interessats a 
través dels representants de les candidatures, si així ho 
acorda expressament la Sindicatura.


Article V-61. Presa de possessió del càrrec


En el moment de prendre possessió del càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Cons-
titució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acre-
ditar que reuneixen els altres requisits establerts per la 
normativa vigent.


Article V-62. Recurs contra l’acord  
de proclamació d’electes


1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya poden ésser objecte de re-
curs contenciós electoral.


2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest 
procediment són els que estableix la Llei orgànica del 
règim electoral general.


Títol VI. De les despeses electorals


Capítol I. Comptabilitat 


Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures


1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari 
electoral únic o un compte bancari electoral per cada 
circumscripció electoral en què es presenti i, si s’es-
cau, un compte electoral general.


2. No es poden abonar despeses electorals en metàl-
lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents dels 
comptes establerts i declarats davant la Sindicatura 
Electoral de Catalunya.


3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure 
totes les despeses en propaganda electoral en tots els 
canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, 
i també la publicitat per telefonia mòbil o per altres 
mitjans telemàtics.


4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat 
electoral en el termini de noranta dies a comptar de la 
data de les eleccions.


Article VI-2. Administrador electoral


1. Cada candidatura ha de tenir un administrador elec-
toral, responsable de tots els ingressos i despeses i de 
la corresponent comptabilitat.


2. Els requisits per a poder ésser designat administra-
dor electoral són ésser major d’edat i gaudir de tots els 
drets civils i polítics.


3. Els representants de les candidatures poden acumu-
lar la condició d’administrador electoral.


4. Els administradors electorals són designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.


Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat


La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en 
tot cas, per les regles i els principis que fixen el Pla 
general de comptabilitat adaptat a les formacions po-
lítiques i la legislació reguladora del finançament dels 
partits polítics.
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Article VI-4. Comptes bancaris


1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electo-
rals, sigui quin sigui l’origen, s’han d’ingressar en els 
comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i 
totes les despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests 
comptes.


2. Si una candidatura presentada no s’arriba a procla-
mar o es retira abans de les eleccions, els partits, fe-
deracions o coalicions corresponents han de restituir 
les imposicions fetes en els comptes de la candidatura 
i comunicar les operacions bancàries pertinents a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya.


3. Els administradors electorals i les persones que de-
signin són els responsables de les quantitats ingressa-
des en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finali-
tats previstes en el pressupost de campanya.


4. Una vegada acabada la campanya electoral, els sal-
dos resultants dels corresponents comptes bancaris 
només es poden emprar per a cobrir, durant els noran-
ta dies següents a la votació, despeses de campanya 
prèviament contretes, i també per a pagar la recollida i 
l’eliminació de materials de campanya.


Article VI-5. Aportacions 


1. Les aportacions als comptes bancaris han d’ate-
nir-se a les regles següents: 


a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa l’a-
portació ha d’acreditar en l’acte d’imposició el nom, 
domicili i número de document d’identitat o passaport, 
que ha d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La 
identitat dels donants ha de constar en un registre pú-
blic.


b) Tenen un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.


c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empre-
ses o administracions públiques ni en nom d’empreses 
privades amb contractes en vigor amb administracions 
públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits 
polítics.


2. Les formacions polítiques no poden acceptar que 
terceres persones assumeixin, ni directament ni indi-
rectament, el cost efectiu de despeses electorals.


Article VI-6. Presentació de la comptabilitat 
general


1. Totes les candidatures polítiques que han concorre-
gut a les eleccions han de presentar a la Sindicatura de 
Comptes una comptabilitat detallada i documentada 
de llurs ingressos i despeses electorals en el termini de 
quatre mesos a comptar de la data de les eleccions.


2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formaci-
ons polítiques ha de detallar la documentació compta-
ble necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.


Capítol II. Pressupost i despeses electorals


Article VI-7. Pressupost de campanya electoral


1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convoca-
tòria de les eleccions, i fins a cinc dies abans de l’ini-
ci de la campanya electoral, l’administrador electoral 
de cada candidatura ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya i a la Sindicatura de Comp-
tes un pressupost de campanya electoral, que ha d’in-
cloure: 


a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la 
recaptació de fons.


b) Un pla de mitjans de comunicació.


2. La presentació del pressupost de campanya electo-
ral és requisit necessari per a la percepció de tota sub-
venció electoral.


3. El pressupost i els estats comptables que inclogui 
han d’atenir-se, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.


4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pres-
supost en el cas que aquest incompleixi els límits i les 
regles comptables.


5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coali-
cions i federacions electorals i agrupacions d’electors 
han de publicar en els portals web respectius la part 
comptable dels pressupostos de campanya.


Article VI-8. Límit de despeses


1. Les despeses de campanya electoral dels partits po-
lítics, coalicions i federacions electorals i agrupacions 
d’electors tenen un límit màxim proporcional al nom-
bre d’habitants de cada circumscripció.


2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la 
forma que es determini, la xifra màxima individualit-
zada de despesa electoral corresponent a cadascuna de 
les formacions polítiques amb representació al Parla-
ment de Catalunya. Aquesta comunicació s’ha de fer 
immediatament després que sigui ferm l’acord de pro-
clamació de candidatures.


3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació 
de xifres màximes de despesa electoral a la Sindicatu-
ra Electoral de Catalunya.


4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de 
despesa fixat per les disposicions de cada convocatòria.


5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què 
fa referència l’apartat 1, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant 
de la candidatura.
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Article VI-9. Reclamacions per despeses 
electorals 


Les reclamacions de quantitats corresponents a des-
peses electorals que no s’hagin comunicat als admi-
nistradors electorals en els cinquanta dies següents al 
dia de les eleccions es consideren nul·les, sens perjudi-
ci que, amb causa justificada, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.


Article VI-10. Desgravació per aportacions  
a campanyes electorals


Les aportacions fetes a campanyes electorals poden 
desgravar en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en els termes i els imports que estableix la 
legislació fiscal.


Article VI-11. Liquidació de despeses 


Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies 
després de la data de les eleccions.


Capítol III. Subvencions electorals


Article VI-12. Subvencions


1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els lí-
mits que estableix aquesta llei, les despeses electorals 
en què hagin incorregut els partits polítics, les coali-
cions i federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors.


2. La subvenció corresponent a cada candidatura no 
pot ultrapassar en cap cas la xifra de despeses elec-
torals declarades, justificades per la Sindicatura de 
Comptes en exercici de la seva funció fiscalitzadora.


Article VI-13. Conceptes subvencionables


1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i 
l’import per vot o elector d’una circumscripció electo-
ral que corresponen a cada candidatura en concepte de 
subvenció electoral.


2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de re-
bre a les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent en compensació per les despeses origina-
des per la tramesa directa i personal als electors dels 
sobres i les paperetes electorals i de la propaganda 
electoral.


Article VI-14. Beneficiaris


1. Tenen dret a subvenció pública electoral els par-
tits polítics, les coalicions i federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que hagin obtingut repre-
sentació parlamentària i els que, no havent-ne ob-
tingut, hagin superat el 2% dels vots vàlids en el 
conjunt de Catalunya o el llindar del 3% en una cir-
cumscripció.


2. L’import de les subvencions es determina a partir 
del nombre de vots obtinguts i del nombre d’escons as-
signats.


Article VI-15. Bestretes i rescabalaments


1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció postelectoral 
que els pugui correspondre.


2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la sub-
venció obtinguda pel corresponent partit, federació o 
coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Ca-
talunya.


3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya entre els dies vintè i vint-
i-dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Ad-
ministració electoral ha de posar les corresponents 
quantitats a disposició dels respectius administradors 
electorals a partir del trentè dia posterior a la convo-
catòria.


4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de 
les despeses de tramesa de propaganda electoral assu-
mida per les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent. A aquest efecte, el Govern ha de fixar l’im-
port del rescabalament en funció del cost de la tramesa 
conjunta.


Article VI-16. Presentació de la liquidació de 
despeses a la Sindicatura de Comptes a efectes 
de les subvencions 


1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subven-
ció han de presentar la corresponent liquidació a la 
Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta 
dies a comptar de la presentació de la liquidació, pot 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
consideri necessaris.


2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de 
les liquidacions rebudes i l’ha de trametre a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest 
informe, ha de proposar al Govern l’abonament de les 
quantitats que corresponguin.


3. Es descompten de les quantitats a què fa referència 
l’apartat 2, si s’escau: 


a) Les sancions imposades per excessos en les despe-
ses i per aportacions privades il·legals, per un import 
fins al doble de la quantitat il·legal.


b) Les despeses derivades de la recollida de la publi-
citat electoral.


4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als 
partits que no compleixin les normes de retiment de 
comptes.
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Article VI-17. Aprovació de la subvenció


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini 
de deu dies des de la recepció de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre 
les quantitats gastades i acreditades per cada candida-
tura i la previsió del pressupost de despesa.


2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de 
les dues quantitats de l’apartat 1, de la qual es dedu-
eixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi 
eventualment rebut i l’import dels costos de retirada 
de la seva propaganda electoral, acreditats pels ajunta-
ments corresponents.


3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de 
comunicar a la Sindicatura Electoral, en els trenta dies 
següents a la jornada de la votació, el cost i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels serveis de neteja.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar al Govern, en el termini de quinze dies a comp-
tar de la recepció de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, les quanties de les subvencions correspo-
nents a cada candidatura, per a procedir a la tramita-
ció del pagament que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Còmput dels terminis


Els terminis a què fa referència aquesta llei són im-
prorrogables. Llevat que s’indiqui altrament, s’entén 
que els terminis indicats en dies es computen com a 
dies naturals i els terminis indicats en mesos es com-
puten de data a data.


Segona. Sistema electoral d’Aran


Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al 
Consell General d’Aran que estableixen els articles 26, 
37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, 
als efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició 
transitòria primera de la dita llei.


Disposicions transitòries


Única. Primera designació i primera renovació 
dels membres de la Sindicatura Electoral  
de Catalunya


1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Parlament i el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya han de designar els membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomena-
ment al president de la Generalitat.


2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Elec-
toral de Catalunya s’han de fer dos sorteigs, un en-
tre els membres designats pel Parlament i un altre 


entre els membres designats pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per a establir quins finiran 
llur mandat en escaure’s la primera renovació, que 
tindrà lloc un cop transcorreguts quatre anys des de 
la constitució inicial de la Sindicatura.


Disposició derogatòria


Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 
3/1982, del 23 de març, del Parlament, del president i 
del Consell Executiu de la Generalitat.


Disposicions finals


Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació 
de la Llei


S’autoritza el Govern perquè habiliti els crèdits neces-
saris per a aplicar les disposicions d’aquesta llei.


Segona. Desplegament


Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autorit-
za el Govern perquè dicti les disposicions necessàries 
per al desplegament d’aquesta llei.


Tercera. Procediment administratiu


En tot allò que aquesta llei no regula de manera ex-
pressa en matèria de procediment és aplicable la legis-
lació sobre procediment administratiu.


Quarta. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Celestino Corba-
cho i Chaves, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC 
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Esmena presentada pel GP PPC (reg. 115901)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt, Rafael Luna Vivas, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i 
següents del Reglament del Parlament, presenten l’es-
mena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-
00091/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 202-00091/10)


Proposició de llei electoral de Catalunya


Títol preliminar


Article 1. Objecte


L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim elec-
toral propi de Catalunya, en compliment de l’article 
56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.


Article 2. Àmbit d’aplicació


Aquesta llei s’aplica a: 


a) Les eleccions al Parlament.


b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa 
al dret de sufragi, l’Administració electoral, el sistema 
electoral i el procés electoral.


c) Els altres processos electorals i instruments de con-
sulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l’àmbit 
de competències de la Generalitat, en els termes que 
determini la norma corresponent.


Títol I. Disposicions generals


Capítol I. Drets electorals


Secció primera. Dret de sufragi actiu


Article I-1. Condició d’elector


Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condi-
ció política de catalans, d’acord amb el que estableix 
l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si: 


a) Tenen l’edat legal per a votar.


b) Estan inscrits al cens electoral.


c) No estan privats, en virtut del que estableix la legis-
lació de l’Estat, del dret de sufragi.


Secció segona. Dret de sufragi passiu


Article I-2. Condició d’elegible


Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen 
la condició d’electors, d’acord amb l’article I-1, llevat 
que estiguin afectats per alguna de les causes d’inele-
gibilitat que estableix l’article I-3.


Article I-3. Causes d’inelegibilitat


1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades 
per alguna de les causes que determina la legislació de 
l’Estat en aquesta matèria.


2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec 
o les funcions de: 


a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel 
Govern i assessors especials del president de la Ge-
neralitat o de membres del Govern amb rang igual o 
superior a director general.


b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, se-
cretaris sectorials, directors generals, directors de ser-
veis i delegats territorials del Govern.


c) Presidents, directors generals, directors executius i 
gerents d’organismes autònoms de caràcter adminis-
tratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.


d) Presidents, directors generals, directors executius, 
gerents i consellers delegats de les entitats autòno-
mes i de les empreses de la Generalitat incloses en 
l’àmbit d’a plicació de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana.


e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de 
les fundacions i els consorcis en què l’Administració 
de la Generalitat tingui participació directa o indirec-
ta, o als quals aporti més del 50% del capital o del 
patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica 
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble al d’algun dels alts càrrecs afectats per la legislació 
sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.


f) Director del Servei Català de la Salut, director ge-
rent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les di-
reccions que en depenen i director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials.


g) Membres del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les 
empreses que en depenen.
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h) President de la Comissió Jurídica Assessora i presi-
dent i secretari executiu del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya.


i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, president de l’Autoritat Catalana de la 
Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa 
de la Competència i director de l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de Catalunya.


j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, sín-
dic de greuges i adjunts al Síndic de Greuges, síndic 
major i síndics de la Sindicatura de Comptes i presi-
dent i membres del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.


k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració 
electoral, inclosos els secretaris d’ajuntament, en tant 
que delegats de les juntes electorals de districte.


l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de 
creació o del nomenament del Govern, sigui assimilat 
a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, 
amb l’excepció, en tot cas, del president de la Genera-
litat, dels membres del Govern i del cap de l’oposició.


3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càr-
rec o les funcions de: 


a) President, membres, secretari general i directors ge-
nerals del Consell Europeu.


b) President, comissaris, secretari general i directors 
generals de la Comissió Europea.


c) President, jutges, advocats generals i secretari del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.


d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del 
Parlament Europeu, del Consell o de la Comissió.


4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, 
les persones que no estan censades en algun dels mu-
nicipis de la circumscripció corresponent.


Capítol II. Règim d’incompatibilitats


Article I-4. Causes d’incompatibilitat  
i autoritzacions de compatibilitat


1. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble en tots els casos amb: 


a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.


b) La condició de senador.


c) La condició de diputat del Parlament Europeu.


d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació 
de l’Estat en aquesta matèria.


e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibili-
tat en virtut de l’article I-3.


2. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o 
les funcions de: 


a) La condició de personal en actiu al servei dels òr-
gans constitucionals, al servei de les administracions 
públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui 
directament o indirectament participació majoritària, 
amb excepció del personal docent, sanitari o investi-
gador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió 
o de mera administració.


b) Directors generals en l’Administració pública local i 
càrrecs que hi exerceixin una funció assimilada.


c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol 
altre càrrec de lliure designació en organismes autò-
noms o societats públiques locals.


d) L’exercici de les següents activitats privades: 


1r. La prestació de serveis d’assessorament o de quals-
sevol altres serveis, individualment o amb titularitat 
compartida, a favor d’organismes o empreses del sec-
tor públic.


2n. La tinença d’una participació superior al 10%, ad-
quirida del tot o en part amb posterioritat a la data 
d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en 
empreses o societats que tinguin contractes d’obres, de 
serveis o de subministraments a càrrec de pressupos-
tos d’organismes o empreses del sector públic.


3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o asses-
sorament per a qualsevol organisme o empresa del 
sector públic relacionades amb assumptes que afectin 
directament la prestació d’algun servei públic o enca-
minades a obtenir subvencions o avals públics, salvant 
les activitats particulars dutes a terme directament en 
exercici d’un dret reconegut i les encaminades a obte-
nir subvencions o avals públics la concessió dels quals 
derivi de l’aplicació automàtica del que estableixin una 
llei o un reglament.


4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a 
contractes d’obres, de serveis o de subministraments 
a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin 
funcions de direcció, representació, assessorament o 
prestació de serveis per a companyies o empreses que 
acompleixin la dita activitat.


5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asse-
guradores o en qualsevol societat o entitat que tingui 
un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació 
públicament a l’estalvi i al crèdit.


3. La condició de diputat del Parlament és compatible 
en tot cas amb: 


a) Les activitats derivades de la mera administració 
del patrimoni personal o familiar.
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b) La producció i la creació literàries, científiques, ar-
tístiques o tècniques i la col·laboració en les publicaci-
ons que en derivin.


c) La col·laboració en mitjans de comunicació.


d) Les activitats de docència o de recerca.


e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que 
les declarades incompatibles per l’apartat 2 que, a pe-
tició de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Par-
lament.


4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència 
l’apartat 3.e i l’acord d’autorització o denegació, adop-
tat per mitjà de resolució motivada, s’han de publi-
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, In-
teressos i Retribucions dels Diputats.


5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o in-
compatibilitat dels diputats correspon al Ple del Par-
lament, seguint el procediment i amb els efectes que 
estableix el Reglament del Parlament.


Article I-5. Règim retributiu


1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o 
variable per l’exercici de les funcions parlamentàri-
es és incompatible amb la percepció de retribucions 
pel fet d’ocupar altres càrrecs públics, sens perjudi-
ci de les dietes i indemnitzacions que puguin cor-
respondre als diputats per l’exercici d’activitats com-
patibles, llevat del president de la Generalitat i dels 
membres del Govern, que no poden percebre cap re-
tribució que per qualsevol concepte els pugui corres-
pondre com a diputats.


2. Les retribucions percebudes com a diputat del Par-
lament són incompatibles amb la percepció, durant 
l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per 
drets passius o per qualsevol règim de seguretat social 
públic i obligatori. El dret a meritar aquestes pensions 
es recupera automàticament en el moment de perdre 
la condició de diputat, d’acord amb el que estableixi la 
normativa reguladora corresponent.


3. Els diputats que tinguin reconeguda la compati-
bilitat amb l’exercici d’altres activitats perceben una 
retribució menor per l’exercici de les funcions parla-
mentàries, d’acord amb els criteris que estableixi el 
Reglament del Parlament.


Article I-6. Declaració d’activitats i béns


1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel pro-
cediment que estableixi el Reglament del Parlament, 
les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els 
béns que posseeixen.


2. La declaració d’activitats i la declaració de béns 
s’han de presentar per separat, segons els models que 
siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han 


d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos 
i Retribucions dels Diputats, constituït al Parlament 
sota la dependència directa del president, als efectes 
del que estableix aquest article i del que determini el 
Reglament del Parlament.


3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de de-
tallar: 


a) Les activitats que exerceix que puguin constituir 
causa d’incompatibilitat amb la condició de diputat, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.


b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei, puguin ésser compatibles amb la 
condició de diputat.


c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li 
puguin proporcionar ingressos econòmics o avantat-
ges patrimonials.


d) Les activitats que exerceixen els membres de la uni-
tat familiar en matèria de contractació amb les admi-
nistracions públiques, amb els ens i les institucions 
que en depenen i amb les empreses en què el sector 
públic tingui participació, entenent per unitat familiar 
el que estableixi la legislació reguladora de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.


4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: 


a) Els béns que posseeix, amb especificació del patri-
moni.


b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep 
per l’exercici d’activitats compatibles.


5. Els diputats del Parlament han de presentar la de-
claració d’activitats i la declaració de béns en adquirir 
la condició de parlamentari, en presentar anualment la 
declaració de liquidació d’impostos i en els casos en 
què hi hagi una modificació substancial de les circum-
stàncies que hi siguin declarades, i també han de pre-
sentar la declaració d’activitats i la declaració de béns 
en perdre la condició de diputats.


6. La informació continguda en el Registre d’Activi-
tats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és 
d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, exceptuant-ne la informació sobre els béns patri-
monials i les dades de caràcter personal, en els termes 
que siguin establerts pel Reglament del Parlament.


Capítol III. Cens per a les eleccions  
al Parlament


Article I-7. Cens electoral


1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Par-
lament és el que s’hagi tancat el dia primer del segon 
mes anterior a la convocatòria.
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2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents 
i les reclamacions sobre les dades censals es regeixen 
pel que estableix la legislació de l’Estat.


3. La Sindicatura Electoral, els representants de les 
candidatures i la Generalitat, com a administració 
convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, 
en suport apte per a tractar-lo informàticament, a par-
tir de l’endemà de la proclamació de les candidatures, 
en els termes que estableix la legislació de l’Estat en 
aquesta matèria.


Títol II. De l’Administració electoral


Capítol I. Composició de l’Administració 
electoral


Article II-1. Òrgans de l’Administració 
electoral


L’Administració electoral és formada per la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, les juntes electorals ter-
ritorials, les juntes electorals de districte i les meses 
electorals.


Capítol II. Sindicatura Electoral de Catalunya


Article II-2. Funcions


La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta 
electoral amb jurisdicció a tot el territori de Catalu-
nya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la 
transparència i l’objectivitat dels processos electorals, 
pel garantiment de l’exercici efectiu dels drets electo-
rals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés 
als càrrecs públics, sens perjudici de les competències 
que corresponguin a la Junta Electoral Central de l’Es-
tat i als tribunals.


Article II-3. Competències


1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al procés electoral, les competències següents: 


a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, unifi-
car-ne els criteris i atendre les consultes que li formu-
lin.


b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos 
que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta 
de normativa aplicable.


c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres 
electorals i de la resta de documentació electoral, i re-
gular el funcionament del vot electrònic i de les altres 
formes de votació.


d) Aprovar els models de les actes electorals.


e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.


f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les 
persones que intervinguin amb caràcter oficial en el 
procés electoral, corregir-ne les actuacions que con-
travinguin a la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les 
infraccions administratives no constitutives de delicte.


2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció a les candidatures electorals, les competències se-
güents: 


a) Supervisar el compliment dels procediments i els 
criteris de selecció de candidats en la formació de les 
candidatures.


b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o 
les funcions que siguin causa d’inelegibilitat, d’acord 
amb el que estableix l’article V-10.4.


c) Proclamar les candidatures.


d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’es-
cau, els candidats que durant el procés electoral ad-
quireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que 
estableix l’article V-16.2.


3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
a la propaganda electoral, les competències següents: 


a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article V-5, el 
finançament de les campanyes electorals, inclosos els 
pressupostos de les candidatures i els corresponents 
retiments de comptes.


b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els 
sobres i els altres documents electorals, inclosa la pro-
paganda de les candidatures.


4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció als mitjans de comunicació, les competències se-
güents: 


a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin 
durant el procés electoral una informació veraç i equi-
librada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.


b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais 
gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audio-
visuals.


5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als resultats electorals, les competències següents: 


a) Efectuar l’escrutini general.


b) Certificar els resultats electorals oficials i orde-
nar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.


c) Proclamar els diputats electes i expedir les creden-
cials corresponents.


6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al sistema electoral, les competències següents: 
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a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sis-
tema electoral i, si escau, proposar-hi millores.


b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de vota-
ció, determinar les condicions tècniques per a la im-
plantació de nous mecanismes i procediments que 
puguin facilitar el procés de votació i supervisar el 
funcionament de les diverses formes de votació, amb 
vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la ve-
rificabilitat.


c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de di-
putats i la revisió de la delimitació o el nombre dels 
districtes electorals, si el compliment dels principis de 
proporcionalitat i de representativitat ho fa recoma-
nable.


d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria 
d’eleccions, entre les circumscripcions electorals, ga-
rantint que la distribució respecti els criteris de pro-
porcionalitat.


7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
tasques de divulgació i formació, les competències se-
güents: 


a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el 
procés electoral.


b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garan-
tia del vot lliure i secret.


c) Fomentar la formació en matèria electoral al perso-
nal de l’Administració que acompleixi tasques relacio-
nades amb els processos electorals.


8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria 
de participació en processos electorals altres que els 
regulats per aquesta llei, les competències següents: 


a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en 
sindicats, cambres agràries, col·legis professionals i 
universitats, i en les organitzacions anàlogues que li 
ho demanin.


b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de 
països en procés de democratització del sistema po-
lític.


Article II-4. Composició


1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter 
permanent i és integrada pels membres següents: 


a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, designats per mitjà d’insaculació per la Sa-
la de Govern del Tribunal, reunida en ple.


b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ci-
ències polítiques o de sociologia de les universitats 
catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una 
majoria de tres cinquenes parts, d’acord amb el proce-
diment que estableix el Reglament del Parlament per a 
l’elecció de càrrecs públics.


2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents 
de la magistratura elegeixen d’entre ells el president de 
la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.


3. El secretari general del Parlament actua com a se-
cretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense 
vot, i en custodia la documentació.


Article II-5. Mandat


1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és 
inamovible.


2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral 
és de sis anys.


3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. 
En cada renovació de la Sindicatura correspon al Par-
lament de designar-ne un nou membre i correspon a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de designar-ne un altre. Els membres de la 
Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reele-
gits una sola vegada.


4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd 
aquesta condició, en cas de mort, d’incapacitat decla-
rada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics declarada per decisió judi-
cial ferma, de renúncia justificada acceptada pel presi-
dent de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en vir-
tut de la qual havia estat designat o d’incompatibilitat 
sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l’activitat 
incompatible, és substituït pel mateix procediment re-
gulat per a la designació. El nou membre pot ésser de-
signat de nou en finir un eventual segon mandat, si el 
primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.


5. Els membres de la Sindicatura que perden llur con-
dició per extinció del mandat continuen exercint llur 
comesa en funcions, fins que els nous membres prenen 
possessió del càrrec.


Article II-6. Funcionament


1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de 
Catalunya, sens perjudici que es pugui reunir en al-
tres llocs.


2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funci-
ons amb plena independència i gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el 
seu si comissions i altres òrgans interns.


3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessora-
ment de representants de les administracions i els òr-
gans implicats en el procés electoral i, en general, de 
tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si 
escau, que participin a les seves reunions, amb veu i 
sense vot.


4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu 
lloc web les consultes que se li formulin i les respostes 
que hi doni, i també les queixes, les reclamacions i els 
recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i 
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de la resta de normativa aplicable i les resolucions que 
adopti.


Article II-7. Règim d’impugnació  
de les resolucions


Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden és-
ser objecte de recurs davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.


Capítol III. Juntes electorals i meses 
electorals


Article II-8. Juntes electorals territorials


Les juntes electorals territorials tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals provincials.


Article II-9. Juntes electorals de districte


Les juntes electorals de districte tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals de zona.


Article II-10. Meses electorals


Les meses electorals, unitat bàsica del procés elec-
toral, tenen la composició i les competències que els 
atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant 
tota la jornada electoral per l’observança d’aquesta llei 
i per garantir que es preserva en tot cas el caràcter lliu-
re, directe i secret en l’exercici del dret de vot.


Capítol IV. Règim de funcionament  
de l’Administració electoral


Article II-11. Mitjans materials i personals


El Parlament i el Govern han de posar a disposició de 
l’Administració electoral els mitjans personals i mate-
rials necessaris per a complir les seves funcions.


Article II-12. Règim retributiu


La percepció de les dietes dels membres de l’Adminis-
tració electoral i del personal al seu servei és compati-
ble amb la percepció d’altres retribucions.


Capítol V. Consultes a l’Administració 
electoral


Article II-13. Consultes als òrgans de 
l’Administració electoral


1. Les consultes als òrgans de l’Administració electo-
ral s’han de formular per escrit. Correspon a cada òr-
gan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la 
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, deci-


deixi d’elevar-la a una junta electoral d’àmbit superior 
o a la Sindicatura Electoral.


2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar 
els criteris de l’Administració electoral, ha de comu-
nicar a les juntes electorals les resolucions relatives a 
consultes que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.


3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sense 
temps de convocar l’òrgan competent per a resoldre-
la, el president de la junta electoral o el president de 
la Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur 
responsabilitat, en tots els casos en què hi hagi reso-
lucions concordants prèvies de la junta o de la Sindi-
catura, donar-hi una resposta provisional, que haurà 
d’ésser ratificada o modificada en la primera sessió 
que tingui l’òrgan corresponent.


Capítol VI. Representants de les formacions 
polítiques davant l’Administració electoral


Secció primera. Representants generals  
i representants de candidatura


Article II-14. Representants generals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorrin a les 
eleccions han de designar un representant general, per-
què actuï en nom de la formació respectiva davant l’Ad-
ministració electoral, i han de designar també un su-
plent d’aquest representant general, exclusivament per 
als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular.


2. La designació del representant general, i del su-
plent corresponent, s’ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral abans del novè dia posterior a la convocatò-
ria de les eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha 
de constar l’acceptació expressa del càrrec signada per 
les persones designades.


Article II-15. Representants de candidatura


1. Els representants generals han de designar un re-
presentant de cada una de les candidatures que la for-
mació respectiva presenti en les diverses circumscrip-
cions electorals, perquè actuï en nom dels candidats 
que la integren, i han de designar també un suplent de 
cada un d’aquests representants, exclusivament per als 
casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els 
representants de candidatura i llurs suplents han de te-
nir el domicili a la circumscripció en què es presenti la 
candidatura respectiva.


2. La designació dels representants de les candidatu-
res, i dels suplents corresponents, s’ha de presentar 
abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les 
eleccions a la Sindicatura Electoral, que ha de comu-
nicar la designació a les juntes electorals territorials 
en el termini dels dos dies hàbils següents a la recep-
ció de l’escrit. Els representants de les candidatures i 
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llurs suplents s’han de presentar davant la junta electo-
ral corresponent per a acceptar la designació abans del 
quinzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.


3. Els representants de les candidatures, per la sola ac-
ceptació de la designació, reben un apoderament ge-
neral per a actuar en nom dels candidats que les in-
tegren en procediments judicials en matèria electoral. 
Les decisions d’aquests representants vinculen jurídi-
cament la candidatura respectiva.


4. L’Administració electoral comunica als represen-
tants de les candidatures les notificacions, els escrits i 
els emplaçaments adreçats als candidats. Els represen-
tants de les candidatures tenen el deure, en nom de la 
candidatura, d’atendre totes les indicacions de la junta 
electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esme-
nar els errors o les deficiències que es detectin.


Secció segona. Apoderats


Article II-16. Designació i atorgament de poders


1. Els representants de les candidatures poden de-
signar apoderats perquè actuïn en representació de 
la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. 
Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors 
d’edat en ple ús de llurs drets civils i polítics.


2. La designació dels apoderats es pot fer fins al tercer 
dia anterior al dia de la votació, i s’ha de formalitzar 
per mitjà de poders atorgats a aquest efecte davant no-
tari o davant el secretari de la junta electoral correspo-
nent, o bé, si l’apoderat ha d’exercir les seves funcions 
en més d’una circumscripció electoral, davant la Sin-
dicatura Electoral. La junta electoral que pertoqui o, si 
s’escau, la Sindicatura Electoral expedeixen la creden-
cial corresponent, d’acord amb el model oficial.


Article II-17. Actuació durant la jornada 
electoral


1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpi-
es de representació de la candidatura electoral, poden 
assistir les meses electorals, participar en llurs delibe-
racions, amb veu i sense vot, col·laborar en el bon fun-
cionament de la votació i de l’escrutini i vetllar durant 
tota la jornada electoral, juntament amb els mem-
bres de la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb 
aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les 
meses electorals les facultats següents: 


a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta 
de constitució de la mesa electoral, de l’acta de l’escru-
tini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes 
d’aquestes actes.


b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà 
de fer públicament.


c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels elec-
tors i el número d’ordre corresponent.


d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel 
president, a fi de poder-la examinar.


e) Formular les propostes i les reclamacions que cre-
guin pertinents sobre els actes i les operacions electo-
rals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer 
constar en l’acta general de la sessió.


2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats 
que s’identifiquin i que exhibeixin llur credencial.


3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora 
en cada mesa electoral més de dos apoderats per can-
didatura.


4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de 
mantenir-se allunyats de les taules on s’exhibeixen les 
paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de res-
pectar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, 
els apoderats no poden entrar a les cabines de votació 
quan hi hagi algú que hi estigui votant.


5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en 
més d’un col·legi electoral.


6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris 
que acreditin la condició d’apoderats tenen dret a un 
permís retribuït de jornada completa el dia de la vo-
tació.


Article II-18. Exercici del dret de sufragi


Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació 
a la mesa electoral que els correspon de conformitat 
amb la inscripció al cens electoral.


Article II-19. Ús de distintius


Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un 
distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en 
què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en 
què poden constar la denominació, la sigla i el logotip 
de la candidatura que representen.


Títol III. Sistema Electoral


III.1 Definició del sistema electoral


1. Els diputats i diputades del Parlament de Catalunya 
són elegits per un termini de quatre anys per mitjà del 
sufragi universal, igual, directe i secret dels electors 
d’acord amb l’article I-1, segons un sistema d’escrutini 
proporcional.


2. Les circumscripcions electorals en què es divideix 
Catalunya es corresponen amb les províncies: Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarragona.


3. El sistema electoral per a l’elecció del Parlament de 
Catalunya, d’acord amb el que s’estableix al present tí-
tol, consisteix en un doble vot, un vot a candidatures i 
un altre vot nominal a candidats. El doble vot permet: 
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a) Determinar, mitjançant el vot a candidatures, el 
nombre d’escons que correspondrà a les candidatures 
presentades en cada una de les quatre circumscripci-
ons electorals en què es divideix Catalunya.


b) Escollir directament, mitjançant el vot nominal a 
candidats, un nombre de diputats que no podrà superar 
el trenta per cent del total de diputats a escollir.


III.2 Composició del Parlament i distribució 
d’escons per circumscripció electoral


1. El Parlament de Catalunya es composa, com a mí-
nim, de 135 diputats i diputades.


2. El nombre de diputats a escollir per cada circums-
cripció respon a la següent distribució: 


a) Barcelona: 85 diputats.


b) Girona: 17 diputats.


c) Lleida: 15 diputats.


d) Tarragona: 18 diputats.


III.3 Distribució d’escons entre les candidatures


La distribució d’escons entre candidatures, es realitza 
seguint els següents criteris: 


a) Es sumen els vots obtinguts per cada candidatura en 
cada circumscripció en la que hagi obtingut un mínim 
del 3% dels vots.


b) Les candidatures s’ordenen de major a menor en 
funció dels vots obtinguts.


c) Es divideix el nombre de vots de cada candidatura 
per 1, 2, 3, i així successivament fins a 135.


d) Els escons s’atribueixen a les candidatures amb el 
quocients majors seguint un ordre decreixent.


e) La composició definitiva del Parlament, tenint en 
compte la possibilitat d’aparició d’escons sobrants, ha 
de respectar la proporcionalitat obtinguda, per aplica-
ció d’aquest article.


III. 4 Elecció de diputats nominals


Per a l’elecció dels diputats nominals, es seguiran els 
següents criteris: 


a) Per reglament s’establiran 35 districtes electorals, 
els electors de cada un dels quals podrà escollir, mit-
jançant llistes obertes, un diputat.


b) Cada un dels candidats que optin a un districte elec-
toral, hauran d’estar assignats a una candidatura que 
concorri a la circumscripció corresponent.


c) El diputat del districte electoral és escollit pel siste-
ma majoritari, d’entre els candidats presentats al ma-
teix, i se li assigna directament un escó de la candida-
tura a la que està vinculat.


III. 5 Assignació dels escons a les candidatures


L’assignació dels escons a les candidatures es realitza 
seguint els següents criteris: 


a) Per a cada candidatura, es determina el percentatge 
que el vot en cada circumscripció representa, d’entre 
les candidatures que hagin obtingut un mínim del 3% 
dels vots.


b) S’assignen els escons de cada candidatura a cada 
circumscripció d’acord amb el percentatge obtingut a 
l’apartat anterior, considerant el nombre d’escons de 
cada circumscripció, i aplicant el criteri de restes ma-
jors.


c) Es corregiran les possibles desviacions que pugin 
sorgir en l’apartat anterior, corregint les restes majors 
entre les diverses candidatures.


d) Els escons s’assignen en primer lloc als candidats, 
que haguessin resultat escollit en els districtes elec-
torals.


e) La resta s’assignen correlativament de la candidatu-
ra presentada a la circumscripció.


Títol IV. De la campanya electoral


Capítol I. Disposicions generals


Article IV-1. Campanya electoral


1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que 
els candidats, els partits polítics, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que con-
corren a unes eleccions duen a terme per a demanar el 
vot als electors.


2. La campanya electoral té una durada de quinze di-
es, i fineix a les zero hores del dia immediatament an-
terior a les eleccions.


3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica 
l’apartat 1 pot fer campanya electoral a partir de la da-
ta de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels 
drets que reconeix l’article 20 de la Constitució.


4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jor-
nada electoral, els membres del Govern i els alts càr-
recs que en depenen no poden participar en cap acte 
d’inauguració ni de col·locació de primera pedra, ni en 
cap acte de presentació d’obres o serveis públics.


Article IV-2. Petició de vot


1. Fora del període de campanya electoral, els candi-
dats, els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a 
terme accions publicitàries destinades a demanar el 
vot als electors, salvant les activitats habituals de les 
formacions polítiques destinades a difondre llurs idees 
i opinions i, en general, a exercir les funcions que els 
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són reconegudes per l’ordenament jurídic, particular-
ment la presentació de candidats i programes, sempre 
que no s’hi demani el vot.


2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per 
accions publicitàries les accions següents, encara que 
no s’hi demani directament el vot: 


a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de co-
municació, tant públics com privats.


b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tan-
ques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o al-
tres suports comercials.


c) La difusió de missatges de propaganda electoral per 
telèfon o per mitjans telemàtics.


Capítol II. Propaganda electoral 


Secció primera. Actes electorals


Article IV-3. Normativa relativa als actes 
electorals


1. Els actes públics convocats durant la campanya 
electoral pels candidats, els partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions es regeixen per la 
legislació reguladora del dret de reunió.


2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a 
les atribucions de l’autoritat governativa amb relació 
a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han 
d’informar l’autoritat governativa dels actes electorals 
la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per 
les candidatures.


Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics  
per a actes electorals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi 
actes electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, 
els equipaments de titularitat pública i els espais pú-
blics que siguin habilitats a aquest fi.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
locals, equipaments i espais habilitables per a la cele-
bració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions 
pertinents perquè els altres ens, organismes i adminis-
tracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais 
en cedeixin l’ús.


Article IV-5. Distribució dels espais públics 
reservats per a actes electorals


1. En el termini dels deu dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han d’esta-
blir, en coordinació amb les administracions corres-


ponents, el calendari d’utilització dels espais públics 
disponibles gratuïtament per a la celebració d’actes 
electorals, i han de comunicar a la junta electoral de 
districte que pertoqui la llista dels espais disponibles, 
amb especificació dels dies i les hores en què cada un 
dels espais podrà ésser emprat.


2. En el termini dels quinze dies següents al de la con-
vocatòria de les eleccions, les juntes electorals de dis-
tricte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa refe-
rència l’apartat 1.


3. En el termini dels quatre dies següents al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els locals, equipaments i espais 
habilitats per a la celebració d’actes electorals i han de 
notificar als representants de les candidatures la dis-
tribució acordada, que s’ha de fer en funció de les sol-
licituds presentades i, en cas de coincidències en les 
sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats 
i, subsidiàriament, donant preferència a les formacions 
polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament 
haguessin obtingut més vots en la circumscripció res-
pectiva.


Secció segona. Propaganda electoral  
a la via pública


Article IV-6. Espais públics autoritzats  
per a propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions només poden col·locar cartells i elements 
anàlegs de propaganda, durant la campanya electoral, 
en: 


a) Els espais comercials autoritzats que contractin.


b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats 
a aquest fi pels ajuntaments.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
espais de titularitat pública reservats gratuïtament per 
a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actua-
litzat permanentment. El catàleg ha d’especificar els 
espais públics i els elements del mobiliari urbà en què 
s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda 
electoral.


Article IV-7. Distribució dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral


1. En el termini dels set dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han de comu-
nicar a la junta electoral de districte que pertoqui la 
llista dels espais públics disponibles gratuïtament per 
a la col·locació de propaganda electoral.
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2. En el termini dels dos dies posteriors al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els espais públics disponibles per 
a la col·locació de propaganda electoral i han de noti-
ficar als representants de les candidatures la distribu-
ció acordada, que s’ha de fer de manera que totes les 
candidatures disposin en cadascun del emplaçaments 
disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’uti-
litat anàloga.


Article IV-8. Retirada de la via pública  
de la propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de retirar dels 
espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termi-
ni dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur 
propaganda electoral.


2. En cas que les formacions polítiques incompleixin 
el deure de retirar dels espais d’ús gratuït de la via pú-
blica llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec 
dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un cer-
tificat de la secretaria.


3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la 
retirada municipal de propaganda electoral que siguin 
imputables a candidatures amb dret a subvenció públi-
ca electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes 
despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import 
als ajuntaments.


4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasi-
onades per la retirada municipal de propaganda elec-
toral que siguin imputables a candidatures que no 
hagin assolit subvenció pública electoral a les forma-
cions polítiques respectives. En cas que no obtinguin 
la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el 
deute per via de constrenyiment.


Secció tercera. Propaganda electoral  
als mitjans de comunicació


Subsecció primera. Espais gratuïts  
de propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta  
de propaganda electoral


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública, tant els mitjans dependents de la Generali-
tat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit terri-
torial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de 
reservar espais de programació, durant la campanya 
electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o 
federacions electorals i les agrupacions d’electors que 


concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs 
espots de propaganda electoral.


2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral 
en els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública correspon als partits, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que pre-
senten candidatures a totes les circumscripcions.


3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que no presenten candida-
tures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emis-
sió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de 
comunicació audiovisual de titularitat pública l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a la circumscrip-
ció o les circumscripcions en què es presenten.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la 
durada i l’horari d’emissió dels espais gratuïts de pro-
paganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acor-
da la distribució equitativa dels espots entre les diver-
ses candidatures i assigna l’ordre d’emissió, atenent el 
criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.


Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts 
de propaganda electoral


1. En el cas de les candidatures a què fa referència 
l’article IV-9.2, la distribució dels espais gratuïts de 
propaganda electoral en cadascun dels àmbits de pro-
gramació de cadascun dels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública s’ha de subjectar al 
barem següent: 


a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures 
que no hagin concorregut a les anteriors eleccions al 
Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtin-
gut menys del 3% del total de vots vàlids emesos.


b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 5%.


c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 10%.


d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candida-
tures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin 
obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids 
emesos i no hagin arribat al 20%.


e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures 
que a les anteriors eleccions al Parlament hagin ob-
tingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids 
emesos.


2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’ar-
ticle IV-9.3, s’aplica el barem que fixa l’apartat 1, amb 
el benentès que els percentatges de vots obtinguts en les 
anteriors eleccions computen sobre el total de vots vàlids 
emesos en la circumscripció electoral de què es tracti.
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3. Si en la composició d’alguna de les candidatures 
que concorren a les eleccions hi ha variacions respec-
te a candidatures que s’havien presentat a les anteri-
ors eleccions integrades per diverses formacions po-
lítiques, el còmput dels percentatges que estableixen 
els apartats 1 i 2 es fa atribuint a cada formació polí-
tica la part que li pertoqui com a resultat de prorrate-
jar els vots obtinguts per aquella candidatura entre les 
formacions que la integraven, en funció del nombre 
de parlamentaris que havien correspost a cadascuna 
d’aquestes formacions en constituir-se aquella anteri-
or legislatura.


Subsecció segona. Espais no gratuïts de 
propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda 
electoral als mitjans de comunicació


1. Durant la campanya electoral, les candidatures te-
nen dret a contractar la inserció de propaganda elec-
toral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio 
de titularitat privada, però no poden contractar-ne ni 
als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a 
les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les 
emissores de ràdio o televisió locals o culturals.


2. En els espais de propaganda electoral a què fa refe-
rència l’apartat 1 s’ha de fer constar expressament el 
caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mit-
jans de comunicació no poden aplicar cap mena de 
discriminació entre les diverses candidatures electo-
rals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació 
dels espais de propaganda electoral ni pel que a les 
tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les ta-
rifes vigents per a la publicitat comercial.


3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especial-
ment les emissores de ràdio o televisió digitals, no po-
den incloure missatges de contingut electoral en els 
serveis addicionals que ofereixin.


Capítol III. Informació electoral als mitjans de 
comunicació audiovisual


Article IV-12. Dret dels electors a una 
informació electoral plural i de qualitat


1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Es-
tatut d’autonomia, els poders públics han de procurar 
que els electors rebin dels mitjans de comunicació una 
informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del 
pluralisme polític sobre les candidatures que concor-
ren en els processos electorals.


2. El contingut de la informació electoral que oferei-
xin els mitjans de comunicació ha de prioritzar l’inte-
rès informatiu.


3. Les candidatures electorals no poden limitar als 
mitjans de comunicació l’accés als actes electorals que 
duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests 
actes.


Article IV-13. Actuació dels mitjans de 
comunicació 


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública o finançament públic i els mitjans de comu-
nicació audiovisual de titularitat privada habilitats per 
mitjà d’un títol concedit per la Generalitat han d’in-
cloure en llurs noticiaris informacions sobre la cam-
panya electoral de les diferents candidatures i sobre 
llurs programes i propostes electorals, i també sobre el 
compliment dels compromisos contrets durant la cam-
panya precedent, tant per mitjà de l’acció de govern 
com per mitjà de l’activitat parlamentària.


2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de 
les informacions públiques que els mitjans de comuni-
cació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant la 
campanya electoral s’han de fonamentar en criteris es-
trictes d’interès informatiu objectiu i de separació en-
tre l’acció de govern i el procés electoral.


3. Els mitjans de comunicació a què fa referència 
l’apartat 1 han d’organitzar debats electorals entre els 
caps de llista o entre altres integrants de les candidatu-
res, tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.


4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans 
de comunicació audiovisual a què fa referència l’apar-
tat 1 assegurar el compliment dels principis que esta-
bleix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electo-
ral oferta pel mitjà respectiu.


Article IV-14. Seguiment de la informació 
electoral


1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer 
el seguiment de la informació electoral oferta per tots 
els mitjans de comunicació, tant públics com privats, i 
ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics 
que ha de publicar en el seu lloc web. Els informes han 
d’ésser setmanals en el període comprès entre la con-
vocatòria de les eleccions i l’inici de la campanya elec-
toral i han d’ésser diaris durant la campanya electoral. 
El seguiment de la informació electoral ha d’incloure 
com a mínim les dades següents, referides a cadascu-
na de les candidatures: 


a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acu-
mulada.


b) Els horaris d’emissió de les informacions.


c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.


2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de 
complementar els informes a què fa referència l’apar-
tat 1 amb l’anàlisi qualitativa de la informació elec-
toral oferta per tots els mitjans de comunicació, tant 
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públics com privats, incidint especialment en el com-
pliment de criteris d’interès informatiu i de respecte 
del pluralisme polític. El Consell ha de reflectir aques-
ta anàlisi en dos informes, un a la meitat de la cam-
panya electoral i l’altre al final, que ha de publicar de 
manera immediata en el seu lloc web.


3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de tra-
metre els informes a què fan referència els apartats 1 i 
2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de re-
soldre les reclamacions que en derivin. La Sindicatura 
pot sol·licitar l’elaboració d’informes complementaris 
a organismes representatius dels professionals del pe-
riodisme i als altres organismes que cregui pertinents.


Article IV-15. Recursos contra l’actuació i la 
programació de les emissores de ràdio i televisió 
durant la campanya electoral


L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant 
la campanya electoral és impugnable davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article IV-16. Dret de rectificació


Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals o les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions consideren que in-
formacions que s’hi refereixen difoses per un mitjà de 
comunicació es basen en fets inexactes i consideren 
que la difusió d’aquestes informacions els pot per-
judicar, poden exercir el dret de rectificació, d’acord 
amb el que estableix la Llei orgànica 2/1984, del 26 
de març, que regula aquest dret, amb les especificitats 
següents: 


a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós 
en una publicació la periodicitat de la qual no permet 
publicar la rectificació dins els tres dies següents d’ha-
ver estat divulgada, el director del mitjà de comuni-
cació l’ha de publicar en un altre mitjà de la mateixa 
zona i de difusió simular en el termini indicat i assu-
mir-ne els costos.


b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei 
orgànica s’ha de celebrar dins els quatre dies següents 
al dia de la petició.


Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals


Article IV-17. Enquestes i sondeigs


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la 
qualitat de les enquestes i els sondeigs electorals i vet-
lla per la qualitat metodològica de les enquestes i els 
sondeigs i perquè els resultats publicats siguin veraços 
i fidedignes.


2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una cò-
pia de les enquestes i els sondeigs que facin públics 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi 


la informació tècnica completa. La Sindicatura, dins 
els tres dies següents a la publicació de l’enquesta o el 
sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de 
presentar els resultats i, si s’escau, sobre les deficièn-
cies metodològiques que en puguin afectar la credibi-
litat.


Capítol V. Règim sancionador


Article IV-18. Infracció dels acords de 
distribució dels espais públics reservats per a 
actes electorals i per a propaganda electoral


Si una candidatura infringeix greument o reiterada-
ment els acords de distribució dels espais públics re-
servats per a actes electorals o dels espais públics re-
servats per a propaganda electoral adoptats per la 
junta electoral de districte corresponent en virtut dels 
articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure del re-
partiment d’espais, per mitjà d’un acord adoptat a 
aquest efecte dins les quaranta-vuit hores següents a 
la constatació/denúncia de la infracció, sens perjudici 
de les responsabilitats civils i administratives que en 
puguin derivar.


Article IV-19. Infracció de la normativa 
relativa la col·locació de propaganda 
electoral a la via pública


1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa 
qualsevol mena de pintades o grafits en espais no auto-
ritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajuntament 
corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient 
instruït a aquest efecte, i amb audiència prèvia als re-
presentants de la candidatura, una multa de fins a tres 
mil euros.


2. Els partits polítics, les federacions o coalicions elec-
torals i les agrupacions d’electors són civilment res-
ponsables, sens perjudici de les responsabilitats admi-
nistratives en què puguin incórrer, dels danys a béns 
immobles o a elements de la via pública causats per la 
col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de 
llurs candidatures. Els promotors de les agrupacions 
d’electors responen solidàriament d’aquesta responsa-
bilitat civil.


Article IV-20. Infracció de la normativa 
relativa a les enquestes electorals


Les infraccions de la normativa relativa a les enques-
tes electorals que regula l’article IV-17 són sanciona-
des amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.


Article IV-21. Infracció de la normativa 
relativa a la imparcialitat i el pluralisme 
informatiu dels mitjans de comunicació públics


1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat 
pública infringeix la normativa relativa a la imparcia-
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litat i el pluralisme de les informacions durant la cam-
panya electoral, en contravenció de l’article IV-13, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho ha de posar en 
coneixement de l’administració o ens de qui depengui 
el mitjà.


2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya 
de resoldre els conflictes i les reclamacions amb re-
lació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en 
les informacions ofertes pels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública durant la campanya 
electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol-
licitar els informes pertinents al Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb l’article IV-14.


Títol V. Del procés electoral


Capítol I. Convocatòria d’eleccions


Article V-1. Convocatòria


1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix 
pel que estableixen els articles 56.4, 66, 67.3 i 75 de 
l’Estatut d’autonomia.


2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials


1. Si una sentència ferma declara nul·les les elecci-
ons en una o més meses o seccions electorals, s’han 
de convocar eleccions parcials en cada mesa o secció 
afectada, excepte en els casos en què el resultat de la 
nova votació no pugui alterar l’atribució d’escons de la 
circumscripció corresponent.


2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions 
parcials al Govern, que ha d’aprovar el decret de con-
vocatòria en la primera reunió que tingui després de 
conèixer la sentència a què fa referència l’apartat 1.


3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als ac-
tes de votació i d’escrutini, han de tenir lloc en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la data en què la sen-
tència hagi esdevingut ferma.


Capítol II. Promoció de la participació 
ciutadana


Article V-3. Campanya institucional


1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electo-
ral, d’acord amb l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, 
una campanya institucional destinada a promoure la 
participació ciutadana.


2. La campanya institucional, que no pot influir en 
cap cas en l’orientació del vot dels electors, ha d’in-
formar-los sobre la data de les eleccions, la condició 
d’elector, els tràmits necessaris per a poder votar, el 


procediment de votació i el funcionament del vot per 
correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar 
també sobre les diferents mesures orientades a facili-
tar l’accessibilitat del vot.


3. La publicitat de la campanya institucional es duu a 
terme en espais gratuïts dels mitjans de comunicació 
de titularitat pública, tant dels mitjans dependents de 
la Generalitat com dels mitjans dependents de l’Estat 
l’àmbit territorial dels quals estigui restringit a Cata-
lunya.


Capítol III. Funcions dels poders públics


Article V-4. Funcions del Govern


Corresponen al Govern, en matèria electoral, les fun-
cions següents: 


a) Planificar, gestionar i executar totes les accions ne-
cessàries perquè el procés electoral es desenvolupi 
d’acord amb aquesta llei.


b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots 
els òrgans de l’Administració electoral.


c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i del personal al servei 
d’aquest òrgan.


d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empa-
ra d’aquesta llei, les dietes dels membres de les juntes 
electorals i de les meses electorals i les dietes del per-
sonal de les administracions públiques que presti ser-
veis a l’Administració electoral.


Article V-5. Funcions de la Sindicatura de 
Comptes


La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat 
dels processos electorals i la comptabilitat i l’activitat 
econòmica i financera de les candidatures electorals, 
d’acord amb la llei que la regula i en els termes que es-
tableix aquesta llei.


Article V-6. Funcions del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les 
condicions d’imparcialitat i de pluralisme dels mitjans 
de comunicació durant el procés electoral, i eleva els 
informes corresponents a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya.


Capítol IV. Presentació de candidatures


Article V-7. Candidats 


Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya, mitjançant la presentació de llistes de candi-
dats: 
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a) Els partits polítics i les federacions electorals ins-
crits en el registre establert per la legislació general 
sobre partits.


b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions a què fa referència la lletra a.


c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nom-
bre de signatures equivalent, almenys, a l’1% del cens 
a les circumscripcions en què es presentin.


Article V-8. Presentació de denominacions, 
circumscripcions i llistes nominals de les 
candidatures


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de presentar llur 
denominació i la relació de circumscripcions en què 
volen concórrer electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els vint dies següents a la 
convocatòria.


2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament 
de Catalunya i les agrupacions d’electors han de noti-
ficar a la Sindicatura Electoral les circumscripcions en 
què es presenten fent-hi constar la denominació de la 
coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans 
de direcció o de coordinació; les regles que la regei-
xen; els partits que la componen, si s’escau, i el domi-
cili a l’efecte de rebre les notificacions.


Article V-9. Designació de representants 
generals i representants territorials


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar llurs representants 
generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. 
En el cas de les agrupacions d’electors, els represen-
tants generals són els promotors de l’agrupació.


2. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar un representant ge-
neral i un suplent –que només actua en cas de traspàs, 
renúncia, absència o incapacitat del representant gene-
ral– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Elec-
toral en els deu dies següents a la convocatòria d’elec-
cions. L’escrit ha d’incloure l’acceptació expressa del 
càrrec per part de les persones designades.


3. Els representants generals de les candidatures tam-
bé ho són dels candidats que hi són inclosos, pel mer 
fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de 
llur funció de representació, han d’atendre les indica-
cions de l’Administració electoral i prestar-li la col-
laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electo-
rals i les decisions dels representants generals vincu-
len la candidatura.


4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, 
els representants generals han de designar els repre-
sentants territorials i els suplents de les candidatures 
respectives, per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindi-
catura Electoral, la qual ha de comunicar a les jun-
tes electorals territorials, en el termini de dos dies, els 
noms dels representants i suplents de cada candidatura 
a cada territori. Aquesta designació té la mateixa for-
ma i efectes que la designació de representants gene-
rals a què fa referència l’apartat 2.


5. La designació dels representants territorials i dels 
suplents de les candidatures formades per agrupaci-
ons d’electors s’ha de fer en el moment de presentar 
les candidatures respectives. Si l’agrupació no arriba a 
presentar les signatures requerides, perd els seus drets, 
sens perjudici del manteniment de les responsabilitats 
jurídiques contretes.


6. Els representants territorials de les candidatures po-
den designar un delegat i fins a un màxim de dos su-
plents davant les juntes electorals de districte fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aques-
ta designació té la mateixa forma i efectes que la de-
signació de representants generals a què fa referència 
l’apartat 2.


Article V-10. Presentació de llistes de 
candidats


1. Els representants de cada candidatura han de pre-
sentar les llistes de candidats respectives davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de 
vint dies des de la promulgació del decret de convoca-
tòria d’eleccions.


2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha 
de fer constar: 


a) La denominació, les sigles i el logotip de la candida-
tura, que s’han de mantenir inalterats durant tot el pro-
cés electoral. No s’accepten denominacions, sigles o 
logotips que puguin induir a confusió amb els emprats 
per altres partits o federacions o que reprodueixin o 
imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, dels 
seus territoris i municipis i de les seves institucions.


b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en 
la llista i el domicili. En el cas de les coalicions o fe-
deracions electorals, al costat del nom de la persona es 
pot fer constar la identificació més específica del par-
tit o federació a què pertanyi. Igualment, se’n pot fer 
constar, si s’escau, la condició d’independent.


c) Un document, subscrit per cada candidat, acompa-
nyat de fotocòpia del seu document d’identitat, que de-
clari que accepta la candidatura i també que acrediti 
el compliment dels requisits que estableix aquesta llei.


d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se 
inscrit en el cens electoral d’un dels municipis inte-
grats en la circumscripció per la qual es presenta.
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3. Les llistes presentades per partits polítics, federa-
cions o coalicions han d’ésser signades pels represen-
tants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació 
de l’acta de la reunió de l’òrgan corresponent de la for-
ça política respectiva en què hagin estat designats o 
ratificats els candidats, segons el que estableixin els 
estatuts de la formació política corresponent. Les can-
didatures presentades per agrupacions d’electors han 
d’ésser presentades per llurs promotors, el primer fir-
mant dels quals n’és el representant. Les agrupacions 
d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats les sig-
natures requerides.


4. Els candidats que fins al moment de la presenta-
ció de la candidatura estaven afectats per alguna de 
les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han 
d’acreditar a la Sindicatura Electoral, d’una manera fe-
faent, que han deixat d’exercir el càrrec o la funció que 
causava la inelegibilitat.


Article V-11. Configuració de les candidatures


1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més 
d’una llista.


2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri 
en una coalició electoral no pot presentar candidatura 
pròpia.


3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o 
agrupació d’electors no pot presentar més d’una can-
didatura.


Article V-12. Nombre de candidats i suplents


1. Les llistes de candidats presentades han d’incloure 
tants noms com escons a cobrir i, a més, poden inclou-
re suplents, fins a un màxim de deu.


2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el 
requisit que estableix l’apartat 1.


Article V-13. Proporció de candidats per sexes 
de les llistes


Les llistes de candidats han d’incloure com a màxim 
un 60% de persones del mateix sexe. Aquesta propor-
ció s’ha de complir per trams de cinc noms consecu-
tius dins de cada llista, a comptar des del primer nom.


Article V-14. Numeració de candidatures


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certifi-
cació de la data i hora de presentació de cada candida-
tura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlati-
va a les candidatures per ordre de presentació.


2. La numeració de les candidatures atorgada segons 
l’ordre en què s’han presentat es manté en totes les pu-
blicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.


Article V-15. Publicació de les candidatures


1. Les candidatures presentades es publiquen en el Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya el vint-i-do-
sè dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar dins els dos dies següents a la publicació de les 
candidatures presentades les irregularitats que hi hagi 
pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels represen-
tants d’altres candidatures.


3. El termini perquè les candidatures presentades cor-
regeixin les eventuals irregularitats és de quaranta-
vuit hores a comptar del moment de la notificació de la 
Sindicatura Electoral.


4. La proclamació de les candidatures es duu a ter-
me el vint-i-setè dia posterior al dia de la convocatòria 
d’eleccions.


5. Les candidatures que incompleixin els requeriments 
que estableix aquesta llei són rebutjades i, per tant, no 
són proclamades.


6. Les candidatures proclamades es publiquen en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’endemà 
de la proclamació.


Article V-16. Modificació de candidatures


1. Les baixes que eventualment es puguin produir en 
una candidatura es cobreixen amb els candidats suc-
cessius i els suplents.


2. Els candidats que accedeixin durant el procés 
electoral a l’exercici d’un càrrec o d’una funció que, 
d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, 
ho han de comunicar a la Sindicatura Electoral, per-
què els exclogui de la candidatura presentada.


Article V-17. Impugnació de l’acord de 
proclamació de candidatures


1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser 
impugnat pels candidats exclosos o pels representants 
de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit 
hores a comptar des de la proclamació.


2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació 
de candidatures ha de formular totes les al·legacions 
que es considerin oportunes, i aportar tota la docu-
mentació que hi doni suport. La interposició del re-
curs, en tot cas, no té efectes suspensoris per a la resta 
del procés electoral.


3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació 
de l’acord de proclamació de candidatures s’ha d’apro-
var dins el termini de dos dies a comptar des de la 
interposició del recurs, i adquireix immediatament 
caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del proce-
diment d’empara davant el Tribunal Constitucional, 
d’acord amb el requisit que estableix l’article 44.1.a de 
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la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el 
termini de dos dies i que el Tribunal Constitucional ha 
de resoldre dins els tres dies següents.


Capítol V. Paperetes electorals i tramesa de la 
documentació electoral


Secció primera. Paperetes electorals


Article V-18. Contingut


1. La papereta electoral inclou: 


a) La denominació de la circumscripció.


b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el lo-
gotip, de cadascuna de les candidatures, siguin partits 
polítics, coalicions o federacions electorals o agrupa-
cions d’electors.


c) La llista dels candidats de cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial 
de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de 
documentació electoral.


3. La papereta electoral ha d’incloure la representació 
en Braille dels elements que la componen.


4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir 
en paper amb certificació ecològica.


Article V-19. Aprovació del model de papereta


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop pro-
clamades les candidatures, aprova el model oficial de 
papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nom-
bre suficient.


2. En el cas que es produeixi una impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidatures, l’edició de la 
papereta es retarda fins a la resolució del recurs.


3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita 
paperetes i sobres, la Sindicatura Electoral ha de veri-
ficar que s’ajustin al model oficial.


Secció segona. Tramesa de la documentació 
electoral 


Article V-20. Enviament de documentació i 
propaganda electoral


1. L’Administració electoral envia a cada elector, en 
una sola tramesa, la documentació electoral següent: 


a) Un sobre de votació.


b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que 
tenen representació parlamentària en qualsevol de les 
circumscripcions, els quals han de contenir una pape-


reta de votació i un full de propaganda electoral de la 
candidatura respectiva.


2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propa-
ganda electoral s’han de cenyir a les característiques 
que siguin establertes per reglament.


Article V-21. Enviament de documentació 
electoral per a residents a l’estranger


La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar 
preferència a la tramesa dels sobres electorals als cata-
lans residents a l’estranger.


Article V-22. Disponibilitat de paperetes i 
sobres


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la 
tramesa en nombre suficient de paperetes i sobres a 
cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici 
de la votació.


2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatu-
ra Electoral pot sol·licitar la col·laboració de l’Adminis-
tració de la Generalitat.


Capítol VI. Emissió del vot


Article V-23. Vot per correu 


Els electors poden votar per correu, en els termes que 
estableix la legislació en aquesta matèria.


Article V-24. Vot anticipat


1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des 
de sis dies laborables i fins a tres dies laborables abans 
de la jornada electoral en els ajuntaments del municipi 
en què estiguin censats o, si s’escau, en la seu del dis-
tricte municipal corresponent.


2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de ga-
rantir que es preserva en tot cas el caràcter lliure, di-
recte i secret en l’exercici del dret de vot.


3. El secretari de l’ajuntament i els altres funciona-
ris habilitats a aquest efecte han d’assegurar i garan-
tir que: 


a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals 
es posin a disposició de l’elector en condicions que ga-
ranteixin la llibertat i el secret del vot.


b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i 
se’n comprovi la inscripció en el cens electoral.


c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents 
de l’Administració electoral.


d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al 
moment del lliurament a la mesa electoral correspo-
nent.







 73 | Sessió plenària 54


4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot 
anticipat en el moment de la comprovació de la seva 
identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajunta-
ment o els altres funcionaris habilitats han d’adjuntar 
a la dita sol·licitud una còpia del document identificatiu 
emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’ori-
ginal.


5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris 
habilitats han d’incloure el sobre o els sobres de vota-
ció i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat 
a la mesa electoral corresponent.5. S’ha de determi-
nar per reglament els municipis que poden habilitar 
les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat 
i els horaris de votació, adaptats en funció de la pobla-
ció censada.


6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de deter-
minar per reglament la compensació que han de rebre 
els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.


Article V-25. Meses electorals mòbils


1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per 
correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya pot acor-
dar la constitució de meses electorals mòbils per a fer 
efectiu el dret de vot de persones internades en establi-
ments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris.


2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de 
persones internades en establiments hospitalaris, geri-
àtrics o penitenciaris és el següent: 


a) Els responsables dels centres hospitalaris, gerià-
trics o penitenciaris han de comunicar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya la relació de les persones 
ingressades que desitgin emetre llur vot, junt amb les 
dades personals corresponents.


b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de com-
provar la inscripció d’aquestes persones en el cens i fer 
arribar als centres corresponents un nombre suficient 
de paperetes i sobres.


c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de re-
collir el vot de les persones ingressades i l’han de re-
metre a les meses electorals corresponents seguint els 
mecanismes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.


Article V-26. Accés al vot per a les persones 
amb discapacitat física


L’Administració electoral pot facilitar transport gratu-
ït adaptat per a accedir als col·legis electorals en els 
casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions 
per a poder disposar d’una urna mòbil.


Article V-27. Votació electrònica


1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord 
amb l’article II-3.1.c, la competència per a regular el 
funcionament del vot electrònic i de les altres formes 
de votació, pot proposar al Govern, quan es donin su-


ficients garanties del caràcter secret del vot i de la se-
guretat dels procediments d’emmagatzematge i trans-
missió de la informació, la introducció de mecanismes 
de votació electrònica.


2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 
verificar que es garanteixin el caràcter secret del vot 
i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat 
és preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu.


3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament 
de Catalunya, pot adoptar per decret les corresponents 
determinacions amb relació a la votació electrònica.


Capítol VII. Accessibilitat del vot


Article V-28. Drets en l’àmbit electoral de les 
persones amb discapacitat 


1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapaci-
tat el gaudi en condicions d’igualtat i no-discriminació 
dels drets de participació política que s’hi reconeixen.


2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per-
què els procediments, les instal·lacions i els materials 
electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’en-
tendre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb 
aquesta finalitat, el Govern ha de promoure l’ús de no-
ves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.


3. Es garanteix expressament a les persones amb dis-
capacitat: 


a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser 
accessibles d’acord amb la legislació vigent.


b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació 
electoral de caràcter institucional. Els llocs web de 
l’Administració que continguin informació electoral 
han de complir el nivell mitjà de les normes d’ac-
cessibilitat web internacionalment reconegudes. La 
mateixa obligació recau sobre les pàgines web i els 
portals d’Internet dels partits polítics, coalicions 
electorals i agrupacions d’electors que concorrin a 
les eleccions.


c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han 
de poder facilitar, segons les circumstàncies de l’elec-
tor, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua 
de signes o en suport sonor o electrònic.


d) L’accessibilitat dels materials i elements de campa-
nya, com ara anuncis, espots televisius i publicitaris, 
i també dels actes de campanya. Amb aquesta finali-
tat, s’han d’aplicar, segons el cas, recursos com infor-
mació en Braille, lectura fàcil o lletra ampliada, au-
diodescripció, subtitulació o traducció en llengua de 
signes.


e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens 
electoral i l’accessibilitat de la documentació.
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f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condi-
cions d’igualtat amb la resta de ciutadans, garantint-hi 
la llibertat, el secret i l’autonomia.


g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de 
suport necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi 
hagi sempre membres sense discapacitat que puguin, 
si escau, complementar les funcions que les persones 
amb discapacitat no puguin exercir.


4. S’han d’establir per reglament les condicions d’ac-
cessibilitat per a assegurar la plena efectivitat dels 
drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les 
persones amb discapacitat.


5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya, una Comissió d’Avaluació de l’Accessibi-
litat dels Processos Electorals, amb la participació de 
les entitats que lluiten per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i de representants del departament com-
petent en matèria de processos electorals, la finalitat 
de la qual és vetllar pel compliment de les garanties i 
els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb 
discapacitat.


6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Par-
lament de Catalunya, després de cada procés electoral, 
un informe d’avaluació sobre el nivell de compliment 
dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les 
persones amb discapacitat, en el qual, si s’escau, pot 
incloure recomanacions i propostes per a millorar-ne 
el compliment.


7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupa-
ment de la normativa sobre aquesta matèria.


8. La composició i les funcions de la Comissió d’Ava-
luació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del 
Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de de-
terminar per reglament.


Article V-29. Vot de les persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa 


1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat 
visual i sordceguesa l’exercici amb plena autonomia 
del vot secret.


2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sis-
tema d’emissió de vot sigui accessible per si mateix 
per a les persones amb discapacitat visual. Alternati-
vament, i només per als casos que això sigui impossi-
ble d’acord amb l’estat de la tècnica en cada moment, 
s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del 
vot que permeti exercir el dret de sufragi amb plena 
igualtat, autonomia i amb garantia del secret de vot.


3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya i de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat 
dels Processos Electorals que determinin si el sistema 
d’emissió de vot escollit compleix o no totes les garan-
ties són preceptius.


4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els elec-
tors que no sàpiguen llegir o no puguin escollir la pa-
pereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, 
sempre que així ho sol·licitin expressament, d’una per-
sona de llur confiança o de llur elecció o tenir l’assis-
tència del representant de l’Administració present en 
el col·legi electoral. L’aplicació d’aquesta previsió és 
excepcional i sempre voluntària per a la persona amb 
discapacitat, i en cap cas eximeix l’Administració de 
complir les obligacions de garantia del secret i l’auto-
nomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.


5. Les disposicions d’aquest article són aplicables 
a totes les modalitats de votació d’aquesta llei, a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als me-
canismes de referèndum i consulta, als processos par-
ticipatius i als altres processos electorals que es convo-
quin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.


6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de 
preparació de vot que s’arribin a regular són d’aplica-
ció general i han d’ésser accessibles i garantir a les per-
sones cegues o amb discapacitat visual i sord cegues el 
secret i la plena autonomia en la utilització.


7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes 
institucionals als mitjans de comunicació social pú-
blics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus 
administratives, informació detallada dirigida als 
electors amb discapacitat visual i sordceguesa sobre 
l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especial-
ment pel que fa a la utilització del procediment de vot 
secret, i també amb relació als recursos posats a llur 
disposició per a l’exercici dels drets i el gaudi de les 
garanties de l’article V-28.


8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb 
discapacitat han de col·laborar amb el Govern en el 
compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió 
interna de la informació entre llurs membres.


Article V-30. Sistemes de preparació del vot per 
a persones amb discapacitat visual i sordceguesa 


1. El procediment de preparació del vot per a les per-
sones amb discapacitat visual, en el cas que el sistema 
de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a 
cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, 
és el següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre on consti en Braille i 
tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta 
i la data de celebració de les eleccions. La documenta-
ció ha d’incloure els elements següents: 
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1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, 
que s’han de disposar individualment dins de sobres 
amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.


2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identifi-
cació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del 
sistema de vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mit-
jançant la retolació en Braille a l’exterior del sobre, 
n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre norma-
litzat de votació.


2. El procediment de preparació del vot accessible, en 
el cas que hi hagi una papereta única per a totes les 
candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el 
següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre en què consti en Braille 
i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es trac-
ta i la data de celebració de les eleccions. La documen-
tació ha d’incloure els elements següents: 


1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part 
superior, que permeti a l’elector identificar cada candi-
datura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de lliu-
rar amb la papereta de votació normalitzada a l’interi-
or, de manera que les caselles marcables de la papereta 
coincideixin amb les perforacions de la plantilla.


2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identi-
ficació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de prepara-
ció del vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la pa-
pereta l’opció escollida aprofitant les perforacions de 
la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i intro-
duir-la en el sobre de votació normalitzat.


3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col-
laboració de la Comissió d’Avaluació de la Accessibi-
litat dels Processos Electorals, ha de validar almenys 
un exemplar de cada un dels models i documents que 
s’han de fer servir, per a garantir que els textos en 
Braille es corresponen amb els textos en tinta, i ha de 
vetllar pel correcte muntatge de la documentació.


4. La documentació per a la preparació del vot accessi-
ble s’ha de lliurar a l’elector amb un precinte o segellat 
que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser 
manipulada per un tercer des del moment de la prepa-
ració fins que arriba a mans de l’elector.


5. La documentació per a la preparació del vot acces-
sible es facilita amb la sol·licitud prèvia de les persones 
amb discapacitat visual i sordceguesa.


6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de cre-
ar un registre de sol·licitants del procediment de vot 
accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, 


d’inscripció voluntària, que permeti a l’Administra-
ció electoral de preparar i remetre d’ofici als electors 
inscrits la documentació electoral de vot accessible en 
tots els comicis electorals en què sigui aplicable.


7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa 
poden sol·licitar a l’oficina del cens electoral, o bé al te-
lèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura 
Electoral de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la ins-
cripció al registre de sol·licitants del procediment de 
vot accessible, en el termini comprès entre la convo-
catòria electoral i, com a mínim, el moment de la pro-
clamació de les candidatures, o en el termini més am-
pli possible segons el tipus de procés electoral de què 
es tracti. En el procediment d’inscripció han d’indicar: 


a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas 
el domicili.


b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol-
licitar el procediment de vot accessible.


c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja 
sigui al domicili o bé al col·legi electoral el dia dels 
comicis.


8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la 
votació al col·legi electoral que li correspongui al sol-
licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé 
ha d’haver estat enviada al domicili del sol·licitant, se-
gons el que aquest hagi escollit.


9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai 
concret, privat i accessible que garanteixi la privacitat 
de l’elector i una còmoda manipulació de la documen-
tació.


10. El Govern ha de dur a terme una campanya infor-
mativa un cop convocat el procés electoral i mentre 
estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el 
que estableix l’article V-29.7.


Capítol VIII. Funcionament de les meses 
electorals


Article V-31. Constitució


1. El president, els vocals i els respectius suplents, si 
n’hi ha, s’han de reunir a la seu de la secció electoral 
una hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’ab-
sència, el president és substituït pels corresponents su-
plents, per ordre de designació, i pels vocals. L’absèn-
cia d’un vocal es cobreix amb el seu suplent.


2. La constitució de la mesa electoral requereix la pre-
sència del president i de dos vocals. Si la mesa no es 
pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se 
segueix el procediment següent: 


a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, 
l’autoritat governativa han d’emetre i subscriure una 
declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre 
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a la junta electoral de districte per correu certificat i 
s’ha de notificar alhora per telèfon o correu electrònic.


b) La junta electoral de districte designa lliurement els 
membres de la mesa, nomenament que pot recaure en 
qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alho-
ra, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclari-
ment de responsabilitats.


c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest 
procediment, se n’ha de donar constància a la junta 
electoral de districte, que ha de convocar novament la 
votació dins les quaranta-vuit hores següents.


Article V-32. Urnes


1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna 
de les votacions que tinguin lloc, i una cabina de vo-
tació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de 
les altres persones presents, a l’interior de la qual hi ha 
d’haver un nombre suficient de paperetes i sobres elec-
torals, conformes al model establert, per als electors 
que desitgin fer-ne ús.


2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests ele-
ments, el president de la mesa ho ha de comunicar a la 
junta electoral de districte, que els ha de proveir.


Article V-33. Acta de constitució


1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre 
acta, signada pel president, els vocals i, si s’escau, els 
apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants 
de la candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.


2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les perso-
nes que integren la mesa i dels apoderats que s’hagin 
acreditat, indicant la candidatura representada per ca-
dascun d’ells.


3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’ac-
ta, els interessats poden presentar la corresponent pro-
testa per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una 
còpia s’ha d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tra-
mesa pel signant a la junta electoral competent per a 
l’escrutini general.


Capítol IX. Votació 


Article V-34. Inici


1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, 
la votació s’inicia a les nou del matí, i continua sen-
se interrupcions fins a les vuit del vespre. El president 
anuncia l’inici de la votació amb les paraules «Comen-
ça la votació».


2. La votació només es pot suspendre per causa de for-
ça major, i sota la responsabilitat del president de la 
mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, 
del qual s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que ha de comprovar 


les circumstàncies al·legades i exigir les responsabili-
tats que se’n puguin derivar.


Article V-35. Interrupció


1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació 
la manca d’algun dels elements necessaris per a dur-la 
a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’infor-
mar la junta electoral de districte perquè li subministri 
els elements que manquin.


2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi 
estat suspesa.


Article V-36. Cens


1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els 
exemplars certificats de les llistes del cens o amb la 
corresponent certificació i, en tot cas, amb un docu-
ment original acreditatiu de la identitat de l’elector, 
com document d’identitat, passaport, permís de condu-
ir o targeta de residència que n’inclogui la fotografia, o 
altres documents admesos en dret. Aquests documents 
no cal que siguin vigents i no se n’accepten fotocòpies.


2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclo-
uen només els ciutadans que tinguin la majoria d’edat 
en la data de la votació.


3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té 
dubtes sobre la identitat d’un elector, ha d’adoptar una 
resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals 
per a les corresponents responsabilitats en cas que es 
produís usurpació.


4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció 
d’un ciutadà en el cens electoral, es regeix pel que dis-
posa la Junta Electoral Central.


Article V-37. Meses electorals mòbils


1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la 
seu de la junta electoral de districte que pertoqui i es 
regeixen per les normes relatives a la constitució i el 
funcionament de les meses electorals.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer ar-
ribar a les meses electorals mòbils la relació de per-
sones que han expressat la voluntat de votar per mitjà 
d’aquest mecanisme, i, alhora, ho ha de comunicar a 
les meses corresponents a aquests electors, a l’efecte 
d’excloure’ls de la relació de votants d’aquestes meses.


3. Els establiments que acullen meses electorals mò-
bils han de cooperar, per mitjà d’algun càrrec directiu 
de l’establiment, en l’adequada identificació de cada 
elector.


Article V-38. Identificació dels electors


1. El vot és secret.


2. Cada elector s’identifica davant del president de la 
mesa i, a continuació, els vocals i, si s’escau, els apo-
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derats en verifiquen la inscripció en el cens i compro-
ven la correspondència de les dades censals amb el do-
cument d’identificació.


3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al presi-
dent, que el diposita dins l’urna pronunciant el nom de 
l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».


4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del 
nom de l’elector o marcar-lo en la llista d’electors de 
què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta 
transcripció del seu nom.


Article V-39. Membres de les meses electorals


1. El president de la mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre, i vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir 
l’auxili necessari a les forces de seguretat.


2. Els membres de les meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
delicte flagrant.


3. Les meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos membres.


Article V-40. Persones amb dret a entrar als 
locals de les seccions electorals


1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions 
electorals: 


a) Els electors.


b) Els representants i els membres de les candidatures.


c) Els apoderats.


d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb 
la votació.


e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, 
el president hagi requerit.


f) Els membres de l’Administració electoral.


g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.


h) Les persones delegades per l’Administració per a 
rebre informació sobre els resultats de l’escrutini.


2. No s’admet la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les immediacions, ni la for-
mació o presència de grups que puguin entorpir, difi-
cultar o coaccionar el lliure accés dels electors als lo-
cals de la secció i la lliure emissió de vot.


3. El president pot autoritzar la presència de profes-
sionals dels mitjans de comunicació, que han de de-
senvolupar llurs activitats professionals amb la menor 
afectació possible al desenvolupament del procés de 
votació.


4. La presència de persones que facin estudis sobre la 
intenció de vot dels electors o sobre el vot emès s’ha 
de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar 
les disposicions necessàries perquè aquestes activitats 
no afectin el procés de votació, i en tot cas han de tenir 
lloc fora del local de la secció electoral.


Article V-41. Notaris 


1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats 
amb el procés electoral, sense necessitat d’autoritza-
ció especial.


2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a 
disposició dels partits, coalicions, federacions i agru-
pacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habi-
tualment duen a terme les activitats professionals.


Article V-42. Comunicació d’incidències


Tot incident produït durant la jornada electoral que ha-
gi afectat l’ordre en el local de la secció ha d’ésser in-
dicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms 
de les persones implicades.


Article V-43. Acabament de la votació


1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba 
la votació i ordena el tancament del local.


2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la 
votació algun dels electors que es troba dins del local 
encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, 
a continuació, ordena el tancament del local.


3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’ur-
na els sobres amb les paperetes emeses per correu, les 
corresponents al vot anticipat i les trameses per les 
meses electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot 
cas, la inscripció dels electors en les llistes del cens. 
En el cas que un mateix elector hagi votat per correu 
i també hagi emès un vot anticipat, només és vàlid el 
vot anticipat.


4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.


Capítol X. Escrutini


Article V-44. Inici


1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediata-
ment l’escrutini, que és públic, i no es pot suspendre, 
encara que concorrin diverses eleccions.


2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de 
les persones que, de qualsevol manera, pertorbin o di-
ficultin l’escrutini dels vots emesos.


3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’es-
cruten segons l’ordre que fixa la legislació general.







 78 | Sessió plenària 54


Article V-45. Procediment


1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els 
sobres de l’urna, llegint en veu alta el nom de la can-
didatura triada per l’elector i mostrant la papereta als 
vocals i als apoderats.


2. Els representants i els membres de les candidatures, 
i també els notaris presents en l’exercici de llurs funci-
ons, poden expressar, si s’escau, els dubtes que puguin 
tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; 
en tal cas, se’ls ha de permetre que l’examinin.


Article V-46. Vot nul


1. Es considera vot nul: 


a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents 
dels oficials.


b) El vot emès en una papereta sense sobre.


c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les 
candidatures.


d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratllades.


2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una ma-
teixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid a 
aquesta.


Article V-47. Vot en blanc


Es considera vot en blanc: 


a) El vot que no inclou cap papereta electoral.


b) El vot que no indica cap candidatura.


Article V-48. Resultats


1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el 
de votants. El president demana si hi ha cap objecció; 
si n’hi ha, es resolen per majoria.


2. El president anuncia el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada can-
didatura.


3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han 
de destruir en presència dels assistents, llevat de les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin es-
tat objecte de reclamació, les quals s’han d’adjuntar a 
l’acta i s’han d’arxivar conjuntament, rubricades pels 
membres de la mesa.


Article V-49. Publicitat dels resultats


1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació 
de manera immediata, exhibint a l’exterior de la secció 
electoral les dades a què fa referència l’article V-48.


2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants 
de les candidatures que ho sol·licitin; si aquests no hi 
són, als apoderats o candidats corresponents. En tot 


cas, cada candidatura només pot rebre una sola còpia 
de l’acta.


3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant 
de l’Administració, a l’efecte de donar la informació 
provisional per a l’avançament de resultats per part del 
Govern.


Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió


1. Una vegada fets públics els resultats, el president, 
els vocals i els apoderats presents a la mesa han de sig-
nar l’acta de la sessió, que ha d’expressar: 


a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera de-
tallada.


b) Una breu consignació de les reclamacions i protes-
tes formulades i les corresponents resolucions adop-
tades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.


c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.


2. Tots els representants de les llistes, i també els apo-
derats tenen dret a rebre una còpia de l’acta de la ses-
sió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gra-
tuïta.


Article V-51. Documentació electoral


1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de 
preparar la documentació electoral, que s’ha de distri-
buir en tres sobres.


2. En el primer dels sobres de la documentació elec-
toral hi ha d’haver l’expedient electoral, integrat per: 


a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.


b) L’original de l’acta de la sessió.


c) Els documents a què faci referència l’acta de la ses-
sió, especialment la llista numerada de votants i les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació.


d) La llista del cens electoral utilitzada.


e) Les certificacions censals aportades.


3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de 
les actes de constitució de la mesa i de la sessió.


4. Una vegada completats els sobres i tancats, el pre-
sident, els vocals i, si s’escau, els apoderats els han de 
signar. Les signatures han de cobrir la part del sobre 
per on s’ha d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser mani-
pulat.


Article V-52. Dipòsit de la documentació 
electoral als jutjats


1. El president i els vocals, i també els apoderats que 
ho desitgin, s’han de traslladar al més aviat possible a 
la seu del jutjat de primera instància o de pau que cor-
respongui a la ubicació de la secció electoral, on han 
de dipositar els sobres primer i segon. Les forces de 
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seguretat han de prestar la cooperació necessària per 
al desplaçament de la mesa en condicions de rapidesa 
i seguretat.


2. Una vegada identificats els membres de la mesa, 
aquests han de lliurar els sobres primer i segon al jut-
ge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi 
ha de constar el dia i hora de la recepció.


3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha 
de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els 
primers sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aques-
ta finalitat, les juntes electorals han d’adoptar les me-
sures necessàries per a facilitar el desplaçament dels 
jutges.


4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera 
instància o de pau corresponent, i resten a la disposi-
ció de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les 
operacions d’escrutini general i dels tribunals compe-
tents en els processos contenciosos electorals.


Article V-53. Lliurament de la documentació 
electoral al servei postal 


1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha 
de lliurar personalment al funcionari del servei postal 
habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa elec-
toral per a recollir-lo.


2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personal-
ment el tercer sobre fins a la compareixença del fun-
cionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de 
romandre el temps necessari a la secció electoral cor-
responent.


3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya tots els tercers sobres l’endemà 
d’haver-los rebut.


Article V-54. Reunió de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya 


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme 
l’escrutini general al cap de tres dies de la votació, en 
acte públic i únic.


2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es 
reuneix a la seva seu, en presència dels representants 
de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han 
de signar els seus vocals i els representants de les can-
didatures.


Article V-55. Acte d’escrutini


1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi 
són presents la meitat més un dels membres de la Sin-
dicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze 
del migdia, moment en què la reunió té lloc, sigui quin 
sigui el nombre de concurrents.


2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del secre-
tari de la Sindicatura Electoral de Catalunya de les 


disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el 
personal al servei de la Sindicatura Electoral obre els 
sobres descrits en l’article V-51 sota la denominació de 
sobres primers.


3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és 
incomplet, se supleix amb el tercer sobre esmentat en 
l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, 
es poden fer servir les còpies de les actes de la sessió 
que puguin aportar els representants o apoderats de les 
candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no 
es tenen en compte.


4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concor-
den, o si el nombre de vots excedeix el nombre d’elec-
tors, segons les llistes del cens i les certificacions cen-
sals presentades, la Sindicatura Electoral no les té en 
compte, llevat que hi hagi un manifest error material, 
fàctic o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de 
corregir.


5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar 
compte dels resums de la votació de cada mesa, que 
s’han de registrar en els equips de càlcul i processa-
ment de dades corresponents, equips que necessària-
ment han de deixar constància documental de les ano-
tacions fetes.


6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se 
en seccions amb la finalitat de dur a terme amb més 
eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen 
com a secretaris de les diverses seccions el secretari 
de la Sindicatura i els vocals que es designin a l’efecte, 
a proposta del president.


Article V-56. Anul·lació d’actes i vots


1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot 
anular actes ni vots, i s’ha de limitar a comprovar sen-
se discussió el recompte i la suma dels vots admesos 
a les meses corresponents, segons consti en les actes o 
en les còpies de les actes, excepte en els casos d’errors 
fàctics, materials o aritmètics manifestos.


2. Els representants o apoderats de les candidatures no 
poden formular protestes o reclamacions, excepte ob-
servacions puntuals relatives a l’exactitud de les dades 
llegides.


Article V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini 


1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, trans-
corregudes dotze hores des de l’inici de l’acte d’escru-
tini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a 
l’endemà.


3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre 
el còmput dels vots corresponents a una secció deter-
minada.


4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè 
dia posterior al dia de les eleccions.
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Article V-58. Actes


1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya n’ha d’estendre acta dels resultats, que ha de con-
tenir per a cada circumscripció els resultats següents: 


a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats elegits per cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’esten-
dre acta de la reunió i de les sessions corresponents de 
l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències 
que hagin pogut sorgir durant l’escrutini.


3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’es-
tendre per triplicat i han d’ésser signades pel president, 
els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i 
també pels representants i apoderats generals de les 
candidatures.


Article V-59. Reclamacions


1. Els representants i els apoderats de les candidatures 
disposen del termini d’un dia per a formular reclama-
cions, que només es poden referir a incidències reco-
llides en les actes de sessió de les meses electorals o a 
l’acta de la sessió d’escrutini de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya.


2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les recla-
macions per escrit en el termini d’un dia, i ho ha de 
comunicar immediatament als representants i als apo-
derats de les candidatures.


3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot és-
ser recorreguda davant la mateixa Sindicatura Electo-
ral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de 
la presentació del recurs, la Sindicatura ha de reme-
tre l’expedient, juntament amb un informe, a la Junta 
Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notifi-
cada immediatament als representants de les candi-
datures concurrents perquè puguin comparèixer en 
el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
Aquesta ha d’emetre la seva resolució, un cop escolta-
des les parts en un termini no superior a dos dies, en el 
termini màxim d’un dia més, i traslladar-la a la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article V-60. Proclamació dels resultats


1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els 
termes que estableix l’article V-59, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte 
d’escrutini, fa la proclamació dels electes.


2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de 
vots vàlids equival al total dels vots emesos a una can-
didatura més el total dels vots en blanc.


3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera ex-
pressa: 


a) El nombre total d’electors, el nombre de votants, els 
vots obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, 
els vots nuls, els escons corresponents a cada candida-
tura i la relació nominal dels electes.


b) Les reclamacions i protestes formulades davant la 
Sindicatura Electoral i els recursos davant la Junta 
Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions 
corresponents en tots dos casos.


4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral 
han de signar l’acta de proclamació, de la qual s’han 
d’expedir tres exemplars.


5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu 
arxiu un dels tres exemplars de l’acta de proclamació, 
i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer 
a la Junta Electoral Central.


6. En el termini de trenta dies des de la celebració de 
les eleccions, els serveis del Parlament de Catalunya 
han de fer les gestions necessàries per a la publicació 
dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.


7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certifi-
cades de l’acta d’escrutini general als representants de 
les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir 
als electes les credencials de llur proclamació. Còpi-
es i credencials poden ésser trameses als interessats a 
través dels representants de les candidatures, si així ho 
acorda expressament la Sindicatura.


Article V-61. Presa de possessió del càrrec


En el moment de prendre possessió del càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Cons-
titució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acre-
ditar que reuneixen els altres requisits establerts per la 
normativa vigent.


Article V-62. Recurs contra l’acord de 
proclamació d’electes


1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya poden ésser objecte de re-
curs contenciós electoral.


2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest 
procediment són els que estableix la Llei orgànica del 
règim electoral general.


Títol VI. De les despeses electorals


Capítol I. Comptabilitat 


Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures


1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari 
electoral únic o un compte bancari electoral per cada 
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circumscripció electoral en què es presenti i, si s’es-
cau, un compte electoral general.


2. No es poden abonar despeses electorals en metàl-
lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents dels 
comptes establerts i declarats davant la Sindicatura 
Electoral de Catalunya.


3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure 
totes les despeses en propaganda electoral en tots els 
canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, 
i també la publicitat per telefonia mòbil o per altres 
mitjans telemàtics.


4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat 
electoral en el termini de noranta dies a comptar de la 
data de les eleccions.


Article VI-2. Administrador electoral


1. Cada candidatura ha de tenir un administrador elec-
toral, responsable de tots els ingressos i despeses i de 
la corresponent comptabilitat.


2. Els requisits per a poder ésser designat administra-
dor electoral són ésser major d’edat i gaudir de tots els 
drets civils i polítics.


3. Els representants de les candidatures poden acumu-
lar la condició d’administrador electoral.


4. Els administradors electorals són designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.


Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat


La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en 
tot cas, per les regles i els principis que fixen el Pla 
general de comptabilitat adaptat a les formacions po-
lítiques i la legislació reguladora del finançament dels 
partits polítics.


Article VI-4. Comptes bancaris


1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electo-
rals, sigui quin sigui l’origen, s’han d’ingressar en els 
comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i 
totes les despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests 
comptes.


2. Si una candidatura presentada no s’arriba a procla-
mar o es retira abans de les eleccions, els partits, fe-
deracions o coalicions corresponents han de restituir 
les imposicions fetes en els comptes de la candidatura 
i comunicar les operacions bancàries pertinents a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya.


3. Els administradors electorals i les persones que de-
signin són els responsables de les quantitats ingressa-
des en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finali-
tats previstes en el pressupost de campanya.


4. Una vegada acabada la campanya electoral, els sal-
dos resultants dels corresponents comptes bancaris 
només es poden emprar per a cobrir, durant els noran-
ta dies següents a la votació, despeses de campanya 
prèviament contretes, i també per a pagar la recollida i 
l’eliminació de materials de campanya.


Article VI-5. Aportacions 


1. Les aportacions als comptes bancaris han d’ate-
nir-se a les regles següents: 


a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa 
l’aportació ha d’acreditar en l’acte d’imposició el nom, 
domicili i número de document d’identitat o passaport, 
que ha d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La 
identitat dels donants ha de constar en un registre pú-
blic.


b) Tenen un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.


c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empre-
ses o administracions públiques ni en nom d’empreses 
privades amb contractes en vigor amb administracions 
públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits 
polítics.


2. Les formacions polítiques no poden acceptar que 
terceres persones assumeixin, ni directament ni indi-
rectament, el cost efectiu de despeses electorals.


Article VI-6. Presentació de la comptabilitat 
general


1. Totes les candidatures polítiques que han concor-
regut a les eleccions han de presentar a la Sindicatura 
de Comptes una comptabilitat detallada i documenta-
da de llurs ingressos i despeses electorals en el termini 
de quatre mesos a comptar de la data de les eleccions.


2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formaci-
ons polítiques ha de detallar la documentació compta-
ble necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.


Capítol II. Pressupost i despeses electorals


Article VI-7. Pressupost de campanya electoral


1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatò-
ria de les eleccions, i fins a cinc dies abans de l’inici de 
la campanya electoral, l’administrador electoral de ca-
da candidatura ha de presentar a la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes un pres-
supost de campanya electoral, que ha d’incloure: 


a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la 
recaptació de fons.


b) Un pla de mitjans de comunicació.
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2. La presentació del pressupost de campanya electo-
ral és requisit necessari per a la percepció de tota sub-
venció electoral.


3. El pressupost i els estats comptables que inclogui 
han d’atenir-se, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.


4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pres-
supost en el cas que aquest incompleixi els límits i les 
regles comptables.


5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coali-
cions i federacions electorals i agrupacions d’electors 
han de publicar en els portals web respectius la part 
comptable dels pressupostos de campanya.


Article VI-8. Límit de despeses


1. Les despeses de campanya electoral dels partits po-
lítics, coalicions i federacions electorals i agrupacions 
d’electors tenen un límit màxim proporcional al nom-
bre d’habitants de cada circumscripció.


2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la 
forma que es determini, la xifra màxima individualit-
zada de despesa electoral corresponent a cadascuna de 
les formacions polítiques amb representació al Parla-
ment de Catalunya. Aquesta comunicació s’ha de fer 
immediatament després que sigui ferm l’acord de pro-
clamació de candidatures.


3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació 
de xifres màximes de despesa electoral a la Sindicatu-
ra Electoral de Catalunya.


4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de 
despesa fixat per les disposicions de cada convocatòria.


5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què 
fa referència l’apartat 1, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant 
de la candidatura.


Article VI-9. Reclamacions per despeses 
electorals 


Les reclamacions de quantitats corresponents a des-
peses electorals que no s’hagin comunicat als admi-
nistradors electorals en els cinquanta dies següents al 
dia de les eleccions es consideren nul·les, sens perjudi-
ci que, amb causa justificada, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.


Article VI-10. Desgravació per aportacions a 
campanyes electorals


Les aportacions fetes a campanyes electorals poden 
desgravar en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en els termes i els imports que estableix la 
legislació fiscal.


Article VI-11. Liquidació de despeses 


Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies 
després de la data de les eleccions.


Capítol III. Subvencions electorals


Article VI-12. Subvencions


1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els lí-
mits que estableix aquesta llei, les despeses electorals 
en què hagin incorregut els partits polítics, les coali-
cions i federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors.


2. La subvenció corresponent a cada candidatura no 
pot ultrapassar en cap cas la xifra de despeses elec-
torals declarades, justificades per la Sindicatura de 
Comptes en exercici de la seva funció fiscalitzadora.


Article VI-13. Conceptes subvencionables


1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i 
l’import per vot o elector d’una circumscripció electo-
ral que corresponen a cada candidatura en concepte de 
subvenció electoral.


2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de rebre 
a les candidatures que obtinguin representació parla-
mentària sense haver-ne tingut en la legislatura prece-
dent en compensació per les despeses originades per la 
tramesa directa i personal als electors dels sobres i les 
paperetes electorals i de la propaganda electoral.


Article VI-14. Beneficiaris


1. Tenen dret a subvenció pública electoral els partits 
polítics, les coalicions i federacions electorals i les 
agrupacions d’electors que hagin obtingut represen-
tació parlamentària i els que, no havent-ne obtingut, 
hagin superat el 2% dels vots vàlids en el conjunt de 
Catalunya o el llindar del 3% en una circumscripció.


2. L’import de les subvencions es determina a partir 
del nombre de vots obtinguts i del nombre d’escons as-
signats.


Article VI-15. Bestretes i rescabalaments


1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció postelectoral 
que els pugui correspondre.


2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la sub-
venció obtinguda pel corresponent partit, federació o 
coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Ca-
talunya.


3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya entre els dies vintè i vint-
i-dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Ad-
ministració electoral ha de posar les corresponents 
quantitats a disposició dels respectius administradors 
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electorals a partir del trentè dia posterior a la convo-
catòria.


4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de 
les despeses de tramesa de propaganda electoral assu-
mida per les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent. A aquest efecte, el Govern ha de fixar l’im-
port del rescabalament en funció del cost de la tramesa 
conjunta.


Article VI-16. Presentació de la liquidació de 
despeses a la Sindicatura de Comptes a efectes 
de les subvencions 


1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subven-
ció han de presentar la corresponent liquidació a la 
Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta 
dies a comptar de la presentació de la liquidació, pot 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
consideri necessaris.


2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de 
les liquidacions rebudes i l’ha de trametre a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest 
informe, ha de proposar al Govern l’abonament de les 
quantitats que corresponguin.


3. Es descompten de les quantitats a què fa referència 
l’apartat 2, si s’escau: 


a) Les sancions imposades per excessos en les despe-
ses i per aportacions privades il·legals, per un import 
fins al doble de la quantitat il·legal.


b) Les despeses derivades de la recollida de la publi-
citat electoral.


4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als 
partits que no compleixin les normes de retiment de 
comptes.


Article VI-17. Aprovació de la subvenció


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini 
de deu dies des de la recepció de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre 
les quantitats gastades i acreditades per cada candida-
tura i la previsió del pressupost de despesa.


2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de 
les dues quantitats de l’apartat 1, de la qual es dedu-
eixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi 
eventualment rebut i l’import dels costos de retirada 
de la seva propaganda electoral, acreditats pels ajunta-
ments corresponents.


3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de 
comunicar a la Sindicatura Electoral, en els trenta dies 
següents a la jornada de la votació, el cost i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels serveis de neteja.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar al Govern, en el termini de quinze dies a comp-
tar de la recepció de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, les quanties de les subvencions correspo-
nents a cada candidatura, per a procedir a la tramita-
ció del pagament que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Còmput dels terminis


Els terminis a què fa referència aquesta llei són im-
prorrogables. Llevat que s’indiqui altrament, s’entén 
que els terminis indicats en dies es computen com a 
dies naturals i els terminis indicats en mesos es com-
puten de data a data.


Segona. Sistema electoral d’Aran


Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al 
Consell General d’Aran que estableixen els articles 26, 
37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, 
als efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició 
transitòria primera de la dita llei.


Disposicions transitòries


Única. Primera designació i primera renovació 
dels membres de la Sindicatura Electoral de 
Catalunya


1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Parlament i el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya han de designar els membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomena-
ment al president de la Generalitat.


2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya s’han de fer dos sorteigs, un entre els 
membres designats pel Parlament i un altre entre els 
membres designats pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per a establir quins finiran llur mandat 
en escaure’s la primera renovació, que tindrà lloc un 
cop transcorreguts quatre anys des de la constitució 
inicial de la Sindicatura.


Disposició derogatòria


Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 
3/1982, del 23 de març, del Parlament, del president i 
del Consell Executiu de la Generalitat.
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Disposicions finals


Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació 
de la Llei


S’autoritza el Govern perquè habiliti els crèdits neces-
saris per a aplicar les disposicions d’aquesta llei.


Segona. Desplegament


Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autorit-
za el Govern perquè dicti les disposicions necessàries 
per al desplegament d’aquesta llei.


Tercera. Procediment administratiu


En tot allò que aquesta llei no regula de manera ex-
pressa en matèria de procediment és aplicable la legis-
lació sobre procediment administratiu.


Quarta. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt; Rafael Luna Vivas, diputat, 
GP PPC
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PUNT 12 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei sobre l’ús de símbols en 
les institucions i els espais públics de Ca-
talunya
Tram. 202-00076/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 102146 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.01.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 487, pàg. 24, del 2 de febrer de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 106148; 107113; 107867; 110230 / Admissió 


a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2015


Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 106148)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei sobre l’ús de sím-
bols en les institucions i els espais públics de Catalu-
nya (tram. 202-00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmena presentada pel GP ERC (reg. 107113)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya (tram. 202-
00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015


Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 


Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 107867)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei sobre 
l’ús de símbols en les institucions i els espais públics 
de Catalunya (tram. 202-00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 2 de març de 2015


David Fernàndez i Ramos
Portaveu Grup Mixt


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110230)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya (tram. 202-
00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Convocada per al 5 de maig de 2015, a les 10.00 h


Tercera part


PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els plans de millora de barris i 
d’àrees urbanes
Tram. 302-00284/10


Presentació
GP PPC


Reg. 115696 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre els plans de millora de barris i d’àrees urbanes 
(tram. 300-00304/10).


Moció


El Parlament de Catalunya: 


1. Defensa la continuïtat dels diferents Plans de Barris 
com un instrument financer i de cohesió de la Genera-
litat destinat a la rehabilitació i la promoció específica 
de barris i àrees urbanes que, per llurs característiques, 
requereixen una atenció especial de l’Administració.


El Parlament de Catalunya insta el Govern, en relació 
als plans de barris i àrees urbanes, a: 


2. Reactivar-los aprovant una nova convocatòria abans 
de que finalitzi aquest període de sessions.


3. Habilitar la partida pressupostària corresponent als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.


4. Liquidar els deutes contrets pendents amb els ajun-
taments.


Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC


Esmenes presentades
Reg. 116049 i 116052 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116049)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’a-
cord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els plans de millora de barris i d’àrees urbanes (tram. 
302-00284/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 


«2. Reactivar-los aprovant una nova convocatòria 
abans de que finalitzi aquest període de sessions, en 
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quina bases s’incloguin, a més de les actuacions de mi-
llora urbana i d’equipaments, actuacions específiques 
i coordinades de rehabilitació d’habitatges, de millora 
del teixit socioeconòmic, de formació i ocupació i de 
cohesió social, a quin efecte la convocatòria haurà de 
ser conjunta i coordinada entre els diversos departa-
ments amb competència en aquests sectors.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116052)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els plans de millora de barris i d’àrees urbanes (tram. 
302-00284/10).


1 Esmena 1
D’addició 
GP Socialista


Al punt 1


«1. Defensa la continuïtat dels diferents Plans de Barris 
com un instrument financer i de cohesió de la Genera-
litat destinat a la rehabilitació i la promoció específica 
de barris i àrees urbanes que, per llurs característiques, 
requereixen una atenció especial de l’Administració. El 
Parlament de Catalunya insta el Govern a contribuir 
a la recuperació de l’habitatge i dels espais comerci-
als, a afavorir l’estalvi energètic i la incorporació de 
les tecnologies de la informació i la comunicació, i 
qualsevol altra actuació adreçada a la millora social, 
cultu ral i econòmica dels barris.» 


2 Esmena 2
D’addició 
GP Socialista


Al punt 4


«4. Liquidar els deutes contrets pendents amb els ajun-
taments, presentant abans del 1 de juliol de 2015 un 
pla per fer efectius els pagaments d’aquests deutes pen-
dents, calendaritzant municipi per municipi l’anualitat 
en què aquest deute es farà efectiu»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 
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PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la ciutat de Barcelona
Tram. 302-00281/10


Presentació
GP SOC


Reg. 115669 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de 
Barcelona (tram. 300-00301/10).


Exposició de motius


La ciutat de Barcelona, com a ciutat postindustrial i 
amb una societat plural i complexa, aborda tot tipus de 
reptes en la construcció del seu futur. Tanmateix, tot i 
les seves especials característiques i el seu potencial, 
no ha estat aliena al dur impacte de la crisi econòmica 
i social que ha colpejat la vida del país des de 2008.


Així, els dos principals reptes que afronta avui la ciu-
tat de Barcelona són els de l’atur i les desigualtats.


Pel que fa a la necessitat de generar ocupació a la ciu-
tat, per bé que és ben cert que hem passat dels 106.774 
aturats registrats al maig de 2011, als 100.384 aturats 
registrats el febrer de 2015, cal tenir present que la cai-
guda de la taxa de cobertura, el desànim en la cerca 
d’ocupació de determinats col·lectius, esgotades pres-
tació i subsidi, així com la migració a d’altres Estats 
comunitaris i extracomunitaris a la recerca de feina i 
oportunitats, també tenen un impacte en aquesta re-
ducció de l’atur registrat, que tot i així també reflecteix 
una moderada tendència a la recuperació de l’oferta i 
generació de llocs de treball a la ciutat.


En aquest sentit, cal tenir en compte que les perso-
nes aturades sense dret a prestació que viuen a la ciu-
tat de Barcelona han augmentat un 18% entre el maig 
de 2011 i el febrer de 2015, assolint en aquest mes de 
febrer el nombre de 48.586, i d’altra banda que hi ha 
43.800 persones aturades de llarga durada, d’elles 
25.805 de molt llarga durada (més de dos anys d’atur).


Actualment la taxa d’atur juvenil a Barcelona és de 
35,9% el primer trimestre del 2015 (al 2011 era del 
31%), havent-hi prop de 13.000 joves menors de 30 
anys en situació d’atur.


La crisi econòmica en si mateixa, però també les polí-
tiques implementades durant aquest període en diver-


sos àmbits, han tingut conseqüències ben visibles en 
l’evolució de l’estructura socioeconòmica de la ciutat 
de Barcelona. Si comparem l’any 2008 amb el 2013, 
la proporció de la població barcelonina classificada 
com de renda baixa ha passat del 21,7% al 41,8% de 
la població de Barcelona, mentre la població de renda 
mitjana ha passat del 58,6% al 44,3% de la població. 
D’altra banda, i també cal considerar-la una dada sig-
nificativa del que la crisi i la gestió de la crisi ha supo-
sat, la població de renda molt alta ha passat del 7,5% al 
10,7% de la població de Barcelona.


Aquest increment de les desigualtats ha comportat un 
empobriment generalitzat dels Barcelonins, que han 
vist com la seva renda per càpita es reduïa de mitjana 
un 14% en termes reals respecte l’inici de la crisi (pas-
sant d’una renda per càpita de 19.900 euros el 2009 a 
18.700 euros el 2013). L’any 2011, 297.200 barcelonins 
i barcelonines vivien sota del llindar de la pobresa (ni-
vell de renda inferior al 60% de la renda mediana de 
la ciutat). La següent actualització de l’Enquesta sobre 
Condicions de Vida serà el 2016, i caldrà prestar molta 
atenció a les dades que ofereixi.


La renda disponible del barri amb més renda era 4,3 
vegades la del barri amb menys renda l’any 2008. 
Ara, al 2103 ha passat a ser 6,3 vegades. La desigual-
tat es deixa veure també en la caiguda de l’esperan-
ça de vida, que no es distribueix uniformement a la 
ciutat, de tal manera que la diferència d’esperança de 
vida entre els barris amb menys renda i els que en te-
nen més és de gairebé 9 anys, en favor dels darrers.


Les dades sobre la feminització de la pobresa són tam-
bé preocupants, com ho és l’augment de la pobresa in-
fantil, ja que el 20,4% dels barcelonins i de les barce-
lonines menors de 16 anys viuen per sota del llindar 
de la pobresa (9.244,6 € anuals), mentre 4 de cada 10 
infants viuen en llars on no poden fer front a despeses 
imprevistes, el 5,6% no es pot permetre un àpat amb 
prou proteïna al menys cada dos dies, i el 15% viuen 
en llars que no poden mantenir l’habitatge a una tem-
peratura digna.


Tot això es produeix mentre el Govern  municipal de Bar-
celona reconeix que la Generalitat deu, a 31/12/2014, 
170 M€ a l’Ajuntament de Barcelona: 103,6 M€ de deu-
te vençut, 44,8 M€ de deute no vençut i 21,8 M€ que 
l’Ajuntament considera com deute però la Generalitat 
no els reconeix (4,4 M€ de la Llei de Barris 2014, 13 M€ 
del Servei d’atenció domiciliària dependència 2014, 
2,8 M€ del Fons de cooperació local de 2013 i 1,6 M€ 
del fons de cooperació local de 2014 1,6 M€).


A aquestes xifres caldria afegir-hi els incompliments 
de diversa índole respecte als compromisos adquirits 
per la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de 
Barcelona, que elevarien aquesta xifra fins al prop 
de 300 M€, per tal com cal considerar-hi els acords 
de dació en pagament del deute a canvi de terrenys 
(La Model, Can Batlló i Via Laietana), per import 
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de 45 M€, que el Consell Plenari de Barcelona va 
rebutjar, així com també el conjunt de despesa ad-
dicional i supletòria que l’Ajuntament ha hagut d’as-
sumir per compte de la Generalitat (escoles bressol, 
CEIP Mediterrània, etc.), el finançament del Circuit 
de Montmeló, i la menor inversió de la Generalitat a 
la ciutat o el menor finançament pels consorcis com-
partits (Consorci d’educació de Barcelona, Consorci 
de serveis socials de Barcelona, Consorci de l’habi-
tatge de Barcelona i l’Agència de Salut pública de 
Bar celona).


El greuge comparatiu es constata també si s’analitza 
la inversió per habitant que dimana dels Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, que enguany en situa 
en 103 € per habitant de Barcelona, mentre es situa en 
126 € per habitant de la resta del territori de Catalunya.


Lluny de tractar-se d’una exemplar col·laboració in-
teradministrativa, com alguns dels protagonistes han 
defensat sostingudament, es tracta d’una deslleialtat 
cap a l’Ajuntament de Barcelona i cap a la seva ciuta-
dania, aprofitant la solvència econòmica heretada per 
l’actual Govern municipal a fi de finançar obligacions 
contretes per la Generalitat, no tan sols en l’àmbit bar-
celoní, sinó també en altres àmbits. El cost d’oportu-
nitat per a la ciutat de Barcelona d’un comportament 
d’aquestes característiques, en un moment en què cal-
dria disposar d’aquest recursos per combatre l’atur i 
les desigualtats, converteix aquesta situació en irres-
ponsable i execrable, per tal com suposa un límit ob-
jectiu al marge de maniobra de l’Ajuntament de Bar-
celona per dur a terme polítiques de combat de la crisi 
i dels seus efectes, en un moment d’autèntica desinte-
gració del pacte social assolit amb la construcció d’Es-
tat social i democràtic de dret.


Mitjançant aquesta moció, subsegüent a la interpel-
lació al Govern de la Generalitat de Catalunya for-
mulada pel Grup Parlamentari Socialista, es vol ins-
tar al Govern de la Generalitat a un major compromís 
en la resolució d’aquests problemes existents a la ciu-
tat de Barcelona, i la concreció d’aquest compromís 
aborda des de qüestions que es considera que tenen 
un impacte directe sobre la reducció de l’atur i les 
desigualtats, com d’altres que tenen un impacte indi-
recte o, si es vol, que poden tenir un caràcter instru-
mental per a remoure en el possible les desigualtats 
existents, acció a la qual els poders estan vinculats 
d’acord amb l’article 9.2 CE i l’article 4.2 EAC, i per 
generar ocupació i fer així efectiu tant el dret al tre-
ball que la ciutadania té reconegut, com la promoció 
de la cohesió social que el propi EAC també encoma-
na als poders públics.


Per aquests motius el grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Moció


El Parlament insta el Govern a: 


1. Recuperar el nivell de despesa en polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat de Barcelona, tornant a establir 
una transferència corrent de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona de 21 M€ l’any 2016, 
i el proporcional augment de disposició pressupostària 
per al que resta de 2015.


2. Elaborar i aprovar, abans del final de la present le-
gislatura, un Pla de Reindustrialització de Barcelona, 
que es desplegui a partir del 2016.


3. Recuperar immediatament els serveis suprimits 
dels CAPs en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
i especialment al CAP Guineueta, així com garantir 
el finançament necessari per a l’inici de les obres de 
construcció, rehabilitació o per a la posada en funcio-
nament, dins l’any 2015 dels següents equipaments de 
salut: CAP Vila de Gràcia, CAP Carreres Candi -  Joan 
de Sada, CAP Isabel Roig, CAP a l’Illa d’Equipaments 
del Mercat del Guinardó, el nou centre de Salut Men-
tal de Gràcia, CAP del Parc i La Llacuna, CAP Bar-
celoneta, CAP Casc Antic / Rec Comtal i CAP Vila 
Olímpica.


4. Garantir el finançament necessari per a la finalitza-
ció de totes les fases pendents de les obres de l’Hos-
pital del Mar, l’ampliació de l’Hospital Clínic (inclo-
ent-hi la reubicació del Servei d’Urgències, així com la 
base d’ambulàncies i les plantes d’hospitalització pen-
dents), per a realitzar el nou edifici de consultes exter-
nes de l’Hospital de la Vall d’Hebron, i per a recuperar 
el nivell de transferències corrents pel Consorci Mar 
Parc de Barcelona existent l’any 2012.


5. Donar compliment als convenis de col·laboració sig-
nats entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya per la dotació d’equipaments socials de la 
ciutat de Barcelona, i en concret complir els compromi-
sos per la construcció i posada en marxa de residències 
de gent gran públiques, i per tant procedir a l’obertu-
ra de les residències d’Alchemicka i el Mercat del Gui-
nardó, així com de les places disponibles de Molí - Via 
Favència, desprès del trasllat provisional a aquesta resi-
dència de les persones usuàries de la Residència muni-
cipal Layret mentre es fa la reforma d’aquesta.


6. Construir i posar en marxa les Residències del Parc 
Sanitari de Pere Virgili, de Can Ferrero, de les Ca-
sernes de Sant Andreu i de Benavent - Pere Bacardí, i 
cercar solucions a les altres tres residències pendents 
a Barcelona, així com per una residència de persones 
amb discapacitat psíquica també pendent de nova pro-
posta d’ubicació


7. Recuperar el nivell existent l’any 2012 de les transfe-
rències corrents al Consorci d’educació de Barcelona.


8. Dotar els recursos necessaris per al correcte man-
teniment del servei de beques menjador, la qual cosa 
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implica ajustar-los al creixement de la pobresa i de les 
necessitats de la població de Barcelona.


9. Fer la inversió necessària per actualitzar i execu-
tar el Pla d’Equipaments educatius a Barcelona amb 
la construcció dels centres pendents, com per exemple 
l’Institut Angeleta Ferrer i l’Institut Vallcarca.


10. Recuperar la dotació per al funcionament de les 
Escoles Bressol Municipals i de les Escoles de Música 
Municipals del 2011.


11. Impulsar la regulació de les Habitacions d’ús turís-
tic (Bed&Breakfast), i obligar als habitatges d’ús tu-
rístic a penjar a l’exterior de la seva porta d’accés el 
número d’atenció telefònica per a queixes veïnals així 
com el número de Registre de turisme que acrediti que 
es tracta d’un habitatge d’ús turístic amb llicència.


12. Impulsar una nova regulació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, per tal d’incremen-
tar la participació de l’Ajuntament de Barcelona en 
la recaptació, passant al 100%, així com per tal que 
Barcelona pugui regular l’import o el tipus impositiu 
d’aquest impost, incrementant l’establert si fos menes-
ter, i per tal que els recursos que genera la ciutat per 
l’impost sobre les estades en establiments turístics pu-
gui destinar– se no només a promoció turística, sinó a 
invertir també en els barris amb més pressió turística.


13. Substituir l’actual aportació de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 4 M€ anuals, al Circuit de Catalunya per 
un import equivalent que es nodreixi dels fons recap-
tats per l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics que gestiona l’Administració de la Generalitat.


14. Recuperar els nivells d’aportació econòmica al 
transport públic de l’any 2011, així com accelerar els tre-
balls per posar en marxa al més aviat possible els trams 
pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro de Bar-
celona, especialment pel que fa a la posada en marxa 
dels trams i estacions que permetin la connexió dels 
barris de La Marina del Port i La Marina del Prat Ver-
mell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió amb 
l’Aeroport de Barcelona - El Prat.


15. Elaborar i implementar, abans que fineixi la pre-
sent legislatura, un Pla Integral de Protecció del Co-
merç Emblemàtic, que pugui incloure, entre altres as-
pectes, la seva declaració de Béns Culturals d’Interès 
Nacional.


16. Recuperar al nivell del 2012 les aportacions pel Con-
sorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, pel MAC-
BA, pel Consorci de l’Auditori i Orquestra, pel Fundació 
Teatre Lliure, pel Mercat de les Flors, pel Gran Teatre 
del Liceu i pel Consorci Palau de la Música Catalana.


17. Incrementar les assignacions previstes al Consorci 
d’Habitatge de Barcelona i amb els recursos correspo-
nents al seu nivell de participació en aquest organis-
me, així com dotar amb recursos suficients els projec-
tes d’habitatge i remodelació de la Trinitat Nova i de 


les façanes del barri de Canyelles, les reparacions i re-
solució de patologies estructurals del barri del Besós i 
Maresme, i les subvencions per a la rehabilitació de les 
Àrees de rehabilitació integral de Barcelona.


18. Aportar els recursos compromesos per la Llei de 
barris en la seva implementació a la Barceloneta i al 
Raval Sud, així com al Bon Pastor i a Baró de Viver.


19. Assolir una inversió per habitant a la ciutat de Bar-
celona equiparada amb la inversió per habitant de la 
resta del territori de Catalunya.


20. Liquidar, abans de finalitzar la present legislatura, 
el deute de 170 M€ contret amb l’Ajuntament de Bar-
celona, i compensar el conjunt d’incompliments i des-
lleialtats financeres, per import d’uns altres 130 M€, 
acumulats amb l’Ajuntament de Barcelona, no incor-
rent-hi en el futur.


Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 116085, 116086, 116088 i 116093 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116085)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona 
(tram. 302-00281/10).


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


Del punt 1


1. Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi el nivell 
de transferència de l’any 2011 i concertar, en el marc 
de la nova llei d’ocupació, totes les polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat amb l’Ajuntament de Barcelona 
en un termini de 2 anys.


2 Esmena 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 2


2. Elaborar i aprovar, abans de finalitzar l’any 2015, 
un pla d’actuacions sobre reindustrialització de Bar-
celona emmarcat en els programes d’impuls dels 7 àm-
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bits industrials estratègics de l’Estratègia Industrial de 
Catalunya.


3 Esmena 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


3. Consolidar el servei d’ampliació de l’horari atenció 
al públic en cap de setmana, la presència d’una ambu-
lància medicalitzada i l’entrada en funcionament d’un 
equipament per programes salut preventives gent gran 
al CAP Guineueta i garantir la immediata posada en 
funcionament del CAP a l’Illa d’Equipaments del Mer-
cat del Guinardó.


4 Esmena 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 4


4. Garantir, quan hi hagi disponibilitat pressupostària, 
el finançament necessari per a la finalització de totes 
les fases pendents de les obres de l’Hospital del Mar, 
l’ampliació de l’Hospital Clínic (incloent-hi la reubi-
cació del Servei d’Urgències, així com la base d’ambu-
làncies i les plantes d’hospitalització pendents), per a 
realitzar el nou edifici de consultes externes de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, i per a recuperar el nivell de 
transferències corrents pel Consorci Mar Parc de Bar-
celona existent l’any 2012.


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


Del punt 6


6. Construir i posar en marxa, segons disponibilitats 
pressupostàries, les Residències del Parc Sanitari de 
Pere Virgili, de Can Ferrero, de les Casernes de Sant 
Andreu i de Benavent - Pere Bacardí, i cercar soluci-
ons a les altres tres residències pendents a Barcelona. 
Posar en funcionament, durant l’any 2015, els equi-
paments per a l’atenció de persones amb discapacitat 
intel·lectual següents: Residència Mas Sauró, la resi-
dència Pere Mitjans, la Residència de Can Muns, la 
Residència Via Guasp.


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


D’un nou punt 6 bis 


6 bis. Plantejar un nou model d’atenció residencial a la 
gent gran, un model d’atenció que compti amb l’auto-
nomia personals de les persones grans, en la capacitat 
de governar la seva vida, en la capacitat de gestionar 
la seva llar.


7 Esmena 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 7


7. Recuperar, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries, el nivell existent l’any 2012 de les transfe-
rències corrents al Consorci d’educació de Barcelona.


8 Esmena 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 8


8. Dotar una partida oberta de beques de menjador 
per garantir donar resposta a totes les necessitats ali-
mentàries de l’alumnat de Barcelona sigui quin sigui el 
moment del curs que la demani.


9 Esmena 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 9


9. Establir una planificació actualitzada i prioritzada 
de les actuacions en els equipaments educatius de Bar-
celona previstes en el Pla d’Equipaments educatius per 
tal d’executar-la a partir del curs 2015-2016, priorit-
zant l’Institut Angeleta Ferrer i l’Institut Vallcarca.


10 Esmena 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 10


10. Elaborar una nova proposta de coresponsabilitza-
ció de costos i de sosteniment i de places per a infants 
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat muni-
cipal per al curs 2015-2016 que inclogui el compliment 
de la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qua-
litat, i la Llei d’educació de Catalunya, el principi de 
suficiència financera i la subvenció de llars d’infants 
d’iniciativa social. Pel que fa a les escoles de música, 
acordar en el marc del grup de treball de la Comis-
sió Mixta ja constituït a tal efecte una proposta orga-
nitzativa i de suport a les escoles de música i dansa 
municipals per al 2015 que en faciliti l’accés i la se-
va sostenibilitat i executar la partida extraordinària 
de fins a 5 M€ habilitada en els Pressupostos 2015 per 
fer efectiu l’acord que s’assoleixi. Aquestes propostes 
se sotmetran a debat i acord a la Comissió Mixta del 
Departament d’Ensenyament amb els representants 
municipalistes i en el cas de Barcelona amb el Consor-
ci d’Educació.
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11 Esmena 11


De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 12


12. Modificar l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics per incrementar fins al 50% la recapta-
ció que rep la ciutat i augmentar la capacitat de deci-
sió de l’Ajuntament de Barcelona sobre aquest impost.


12 Esmena 12
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 14


14. Destinar totes les aportacions econòmiques que fa-
cin possible accelerar els treballs per posar en marxa 
els trams pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro 
de Barcelona, especialment pel que fa a la posada en 
marxa dels trams i estacions que permetin la connexió 
dels barris de La Marina del Port i La Marina del Prat 
Vermell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió 
amb l’Aeroport de Barcelona - El Prat


13 Esmena 13
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 15


15. Elaborar i implementar, abans que fineixi la pre-
sent legislatura, una iniciativa legislativa que prote-
geixi el Comerç Emblemàtic, i que permeti entre altres 
aspectes que puguin ser declarats Béns Culturals d’In-
terès Nacional.


14 Esmena 14
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 16


16. Treballar, d’acord amb el govern de l’Estat i l’Ajun-
tament de Barcelona, per recuperar al nivell del 2012 
les aportacions pel Consorci del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, pel MACBA, pel Consorci de l’Auditori 
i Orquestra, pel Fundació Teatre Lliure, pel Mercat de 
les Flors, pel Gran Teatre del Liceu i pel Consorci Pa-
lau de la Música Catalana.


15 Esmena 15
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 20


20. Programar, durant el 2015, el pagament del deu-
te contret amb l’Ajuntament de Barcelona, en els ter-
mes del conveni subscrit entre la Generalitat i l’Ajun-


tament, que es podrà fer efectiu mitjançant actius de 
futur.


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116086)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la ciutat de Barcelona (tram. 302-00281/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 4 bis


4 bis) Garantir la titularitat plenament pública del nou 
ens que es creï per gestionar l’Hospital Clínic.


2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 4 ter


4 ter) Fer públic en el termini de 15 dies el resultat de 
la inspecció específica, duta a terme per mitjà del Cat-
Salut, a Barnaclínic i l’Hospital Clínic.


3 Esmena 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 9


9. Fer la inversió necessària per actualitzar i execu-
tar el Pla d’Equipaments educatius a Barcelona amb 
la construcció dels instituts o instituts-escola pendents, 
com per exemple Angeleta Ferrer, Vallcarca, Fabra i 
Coats, Anglesola, un nou institut al Poblenou i un nou 
institut a Horta.


4 Esmena 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 13.
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5 Esmena 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 14 bis


14 bis) Realitzar i executar, conjuntament amb l’ajun-
tament de Barcelona, el projecte de la unió de les dues 
xarxes del tramvia per l’avinguda Diagonal.


6 Esmena 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 15 bis


15 bis) Aturar els projectes d’ampliació de grans su-
perfícies comercials a la ciutat de Barcelona.


7 Esmena 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 17 bis


17 bis) Incrementar la transferència a l’Ajuntament 
en el marc del Contracte-Programa de Serveis Soci-
als amb l’objectiu de cobrir les dues terceres parts del 
finançament dels serveis socials bàsics de Barcelona.


8 Esmena 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 21


21. Treballar, conjuntament amb l’Ajuntament de Bar-
celona, per recuperar el lideratge i el compromís actiu 
de Barcelona amb les ciutats de la Mediterrània, apos-
tant per la cultura de la pau, la solidaritat, la sosteni-
bilitat i la dimensió social.


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116088)


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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (tram. 
302-00281/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Recuperar el nivell de despesa en polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat de Barcelona, tornant a establir 
una transferència corrent de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona de 21 M€, tant aviat 
com el govern espanyol recuperi el nivell de pressupost 
transferit a la Generalitat de Catalunya per polítiques 
actives d’ocupació, com a mínim, del 2011.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Fer un seguiment del teixit productiu de la ciutat 
de Barcelona, per tal de detectar situacions de risc i 
identificar noves oportunitats que contribueixin a la 
reactivació industrial, a través dels instruments i me-
canismes de participació propis del Departament 
d’Empresa i Ocupació.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Garantir una atenció sanitària de qualitat als cen-
tres d’atenció primària de la ciutat de Barcelona, ai-
xí com revisar i prioritzar les actuacions previstes e el 
marc del conveni de col·laboració 2008-2015 entre la 
Generalitat, el CSB i l’Ajuntament de Barcelona per a 
la millora de la xarxa sanitària.»


4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, 
dur a terme les actuacions necessàries per tal de fina-
litzar al més aviat possible totes les fases pendents de 
les obres de l’Hospital del Mar, l’ampliació de l’Hos-
pital Clínic (incloent-hi la reubicació del Servei d’Ur-
gències, així com la base d’ambulàncies i les plantes 
d’hospitalització pendents), per a realitzar el nou edi-
fici de consultes externes de l’Hospital de la Vall d’He-
bron, i per a recuperar el nivell de transferències cor-
rents pel Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona 
existent l’any 2012.»
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5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Recuperar a tot el territori català, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, els nivells de finança-
ment pressupostats en anys anteriors.» 


6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Continuar mantenint la partida pressupostària 
oberta de beques de menjador per a garantir que es pu-
gui donar resposta a totes les necessitats alimentàries 
dels alumnes.»


7 Esmena 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Establir una planificació actualitzada i prioritzada 
de les actuacions en els equipaments educatius de Bar-
celona previstes en el Pla d’Equipaments educatius per 
tal d’executar-la a partir del curs 2015-2016.»


8 Esmena 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Elaborar una nova proposta de corresponsabilit-
zació de costos i de sosteniment i de places per a in-
fants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat 
municipal per al curs 2015-2016 que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de 
llars d’infants de qualitat, i la Llei d’educació de Cata-
lunya, el principi de suficiència financera i la subven-
ció de llars d’infants d’iniciativa social. Pel que fa a les 
escoles de música, acordar en el marc del grup de tre-
ball de la Comissió Mixta ja constituït a tal efecte una 
proposta organitzativa i de suport a les escoles de mú-
sica i dansa municipals per al 2015 que en faciliti l’ac-
cés i la seva sostenibilitat i executar la partida extra-
ordinària de fins a 5 M€ habilitada en els Pressupostos 
2015 per fer efectiu l’acord que s’assoleixi.»


9 Esmena 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Garantir la sostenibilitat econòmica del sistema 
de transport públic amb una aportació adequada a les 
necessitats del servei, així com accelerar els treballs 


per posar en marxa al més aviat possible els trams 
pendents de l’L9/L10 de la xarxa de metro de Barcelo-
na, especialment pel que fa a la posada en marxa dels 
trams i estacions que permetin la connexió dels barris 
de La Marina del Port i La Marina del Prat Vermell 
amb la resta de la xarxa de metro, i la connexió amb 
l’Aeroport de Barcelona - el Prat.»


10 Esmena 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 17


«17. Dotar amb recursos suficients al Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona que superin els dels exercicis 
anteriors pels projectes de rehabilitació de les façanes 
del barri de Canyelles, les reparacions i resolució de 
patologies estructurals del barri del Besòs i Maresme, 
i les subvencions de les convocatòries per a la rehabi-
litació de Barcelona i, també, dotar de recursos sufi-
cients a l’Incasòl per continuar amb les actuacions de 
remodelació del barri de Trinitat Nova.»


11 Esmena 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 18


«18. Aportar aquest 2015 a l’Ajuntament de Barcelona 
4.185.000 €, per al pagament dels projectes que duu a 
terme aprovats en el marc de la Llei de barris.»


12 Esmena 12
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 19


«19. Assolir una inversió per habitant a la ciutat de Bar-
celona equiparada amb la inversió per habitant de la 
resta del territori de Catalunya.»


13 Esmena 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 20


«20. Fer efectiu el deute reconegut amb l’Ajuntament 
de Barcelona, en els termes del conveni subscrit entre 
la Generalitat i l’Ajuntament, d’acord amb les disponi-
bilitats de Tresoreria.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 116093)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (tram. 
302-00281/10).


1 Esmena 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 18


18. Fer efectiu el pagament durant l’any 2015 del to-
tal de deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de 
Barcelona per les inversions de la Llei de Barris que 
resten impagades i pel conjunt de programes i conve-
nis pendents de pagament (contracte programa, esco-
les bressol...), i aportar els recursos compromesos per 
la Llei de barris en la seva implementació a la Barce-
loneta i al Raval Sud, així com al Bon Pastor i a Baró 
de Viver.


2 Esmena 2
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 20


20. Incloure en l’acord entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona el calendari de pagament del deute 
reconegut de 13,61 milions d’euros que la Generalitat 
deu a les empreses municipals de Barcelona, així com 
liquidar, abans de finalitzar la present legislatura, el 
deute de 170 M€ contret amb l’Ajuntament de Barce-
lona, i compensar el conjunt d’incompliments i des-


lleialtats financeres, per import d’uns altres 130 M€, 
acumulats amb l’Ajuntament de Barcelona, no incor-
rent-hi en el futur.


3 Esmena 3
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


21. Informar en seu parlamentària sobre els acords 
adoptats a totes les reunions de la Comissió no perma-
nent de l’Ajuntament de Barcelona sobre el deute, així 
com fer arribar als grups parlamentaris tots els infor-
mes elaborats per aquesta Comissió.


4 Esmena 4
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt 


22. Incorporar al portal de transparència de la Ge-
neralitat, en el termini màxim de quatre mesos des de 
l’aprovació de la present moció, un informe sobre el 
deute pendent de la Generalitat amb tots l’Ajuntament 
de Barcelona a data de 30 d’abril de 2015, incloent 
l’import total i el desglossament sobre les partides de 
deute següents:


– Inversions municipals
– Beques de menjadors
– Escoles bressol municipals
– Projectes pendents de pagament per la Llei de Barris
– Programes de formació ocupacional
– Programes municipals de cohesió social


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Catalana de Protecció 
Social
Tram. 302-00286/10


Presentació
GP ERC


Reg. 115734 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’Agèn-
cia Catalana de Protecció Social (tram. 300-00299/10).


Moció per a l’impuls de l’Agència  
de la protecció social de Catalunya


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Dissenyar, abans del proper 15 de juliol, un Pla di-
rector de la protecció social, que ha de constituir l’ins-
trument de planificació estratègica del model futur de 
gestió de les prestacions de la seguretat social. Aquest 
pla director ha de contemplar: 


a. La integració de totes les prestacions econòmiques 
orientades a la protecció social, la integració social i 
l’activació laboral que actualment són gestionades pels 
departaments d’Empresa i Ocupació, Benestar i  Fa-
mília, Salut i Justícia, així com aquelles altres amb 
aquestes finalitats que poguessin ser creades per altres 
departaments de la Generalitat.


b. La capacitat de gestionar les prestacions amb aques-
tes finalitats d’altres administracions, entre d’altres, 
les prestacions per desocupació i les que són pròpies 
d’un sistema de seguretat social.


c. Els requeriments dels diferents acords i tractats in-
ternacionals en matèria de seguretat social.


d. La proposta d’estructura administrativa fruit de la 
reestructuració dels departaments de la Generalitat 
i, un cop aprovada la llei corresponent, esdevindrà 
l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb 
els termes que aquesta llei determini.


e. L’elaboració d’un informe sobre les contingències 
a preveure i les actuacions necessàries per a garantir 
l’exercici puntual dels drets dels beneficiaris amb perí-
odes de cotització a tercers països.


f. L’elaboració d’un informe sobre els costos de gestió 
de l’ACPS, els mitjans materials, en especial els sis-


temes tecnològics d’informació, els recursos humans 
necessaris i el finançament del conjunt de la política 
de protecció social.


g. L’elaboració d’un informe sobre el disseny del càlcul 
actuarial de la sostenibilitat de les polítiques de protec-
ció social i de la gestió financera dels fons de reserva, 
així com sobre la sostenibilitat a mig i llarg termini del 
sistema de Seguretat Social.


h. L’elaboració d’un informe sobre les excepcions en 
matèria de seguretat social que es vulguin introduir a 
la legislació de transitorietat jurídica, en la que es po-
drien introduir millores assumides al Pacte de Toledo, 
avui no realitzades, com la simplificació dels règims 
contributius, així com la supressió de la reforma del 
sistema de pensions empresa pel Govern de l’estat el 
desembre de 2013.


i. L’elaboració d’un informe sobre millores d’eficiència 
a introduir en el sistema de seguretat social tals com la 
integració de la gestió del conjunt de prestacions econò-
miques de prestació social, la integració dels diferents 
organismes de gestió de la seguretat social, la integra-
ció de la recaptació executiva en un organisme especi-
alitzat, una separació clara de les fonts de finançament 
de les diferents prestacions segons si són contributives 
o no ho són, l’articulació eficient entre els diferents or-
ganismes de protecció social, la creació de plataformes 
de gestió de dades compartides, entre d’altres.


2. Sol·licitar la afiliació o, subsidiàriament, l’associa-
ció a l’Associació Internacional de la Seguretat Soci-
al d’institucions que actualment gestionen la protecció 
social a Catalunya, així com, més endavant, s’haurà de 
fer amb l’Agència Catalana de Protecció Social quan 
aquesta sigui creada.


3. Elaborar, abans del proper 1 d’agost, un esborrany 
d’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catala-
na de la Protecció Social, d’acord amb el que estableix 
la disposició addicional 25a de la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i adminis tratives. 
que, entre d’altres, regularà els següents aspectes: 


a. Els seus òrgans de govern i règim de gestió.


b. Les seves funcions bàsiques: la recaptació dels recur-
sos econòmics, el reconeixement i gestió de prestacions 
econòmiques i de serveis socials, la gestió financera i 
l’administració dels recursos humans i materials.


c. La integració de la gestió del conjunt de les prestaci-
ons econòmiques de protecció social i activació labo-
ral en un sol organisme.


d. La previsió de la futura assumpció de les competèn-
cies que actualment són exercides per l’administració 
de l’Estat.


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC
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Esmenes presentades
Reg. 116091 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116091)


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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 302-00286/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.h


«h) L’elaboració d’un informe sobre un nou model de 
la seguretat social que servirà de base per a una futura 
llei de la seguretat social catalana, que contempli as-


pectes com la simplificació dels règims contributius o 
la revisió de la reforma del sistema de pensions empre-
sa pel Govern de l’Estat el desembre del 2013.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Elaborar, abans del proper 1 d’agost, un esborrany 
d’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catala-
na de Protecció Social, d’acord amb el que estableix 
la disposició addicional 25a de la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
que haurà d’assumir la integració de la gestió del con-
junt de les prestacions econòmiques de protecció soci-
al i activació laboral en un sol organisme i preveure la 
futura assumpció de competències que actualment són 
exercides per l’administració de l’Estat.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
Tram. 302-00282/10


Presentació
GP C’s


Reg. 115692 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlamento


Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 139 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente moción subsiguiente a 
la Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de qua-
ranta-cinc anys (tram. 300-00302/10).


Moción


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a


1. Garantizar que en los programas y servicios que se 
pongan en marcha para combatir el paro de personas 
de más de 45 años, las metodologías de intervención 
apuesten por: 


– Acompañamiento continuado, individualizado y per-
sonalizado por personal técnico con preparación espe-
cífica y experiencia con este colectivo.


– Activación de las personas en desempleo.


– Empoderamiento de las personas en desempleo.


2. Poner en marcha las medidas necesarias para ga-
rantizar una gestión coordinada e integrada de las po-
líticas sociales, de empleo, sanidad y vivienda para 
dar respuesta a las diferentes necesidades derivadas de 
la situación laboral, social, familiar y sanitaria de las 
personas que se encuentran en desempleo de larga du-
ración.


3. Garantizar una ejecución coordinada y concertada 
de los programas de empleo (orientación, acompaña-
miento, formación, intermediación, etc.) entre el SOC, 
Barcelona Activa y servicios locales de empleo para 
optimizar recursos y evitar ineficiencias y duplicida-
des entre las diferentes administraciones.


4. Reformar el sistema de la Renta Mínima de Inser-
ción para garantizar que sea un derecho subjetivo de 
las personas y que esté mejor orientado a la inserción 
laboral de las mismas, desde una óptica integral, per-
mitiendo la compatibilidad parcial con otros salarios o 


prestaciones según lo establecido en la normativa apli-
cable.


5. Aprovechar las oportunidades que brinda el Big Da-
ta para, dentro del marco legal establecido, mejorar 
la segmentación de colectivos para garantizar que las 
personas mayores de 45 años puedan tener un trata-
miento individualizado e itinerarios específicos.


6. Poner en marcha, en coordinación con las diferen-
tes administraciones públicas y departamentos de la 
Generalitat un programa de rehabilitación de edificios 
para la eficiencia energética que pueda generar empleo 
en el colectivo en paro de más de 45 años proveniente 
del sector de la construcción.


7. Definir e incorporar, en el marco del desarrollo del 
Plan más Industria y de la Estrategia Industrial de Ca-
taluña, medidas concretas que tengan en cuenta espe-
cíficamente las necesidades y las potencialidades de 
las personas de más de 45 años en desempleo que han 
salido del mercado laboral tras procesos de regulación 
de empleo en el sector industrial catalán.


8. Organizar, en coordinación con las diferentes admi-
nistraciones públicas y agentes sociales, de un «Salón 
del empleo Senior» para poner en contacto a empre-
sas que necesitan personal y personas desempleadas 
de más de 45 años que buscan trabajo.


9. Fomentar la participación de entidades y asocia-
ciones de personas en paro de más de 45 años en los 
espacios de participación del ámbito del empleo en lo 
relativo a este colectivo.


10. Incorporar un análisis del previsible impacto en el 
colectivo de personas desempleadas de más de 45 años 
en la definición y planificación de todos los programas 
de formación, empleo, orientación y acompañamiento.


11. Mejorar el sistema de evaluación de todos los pro-
gramas de formación, empleo, orientación y acompa-
ñamiento mediante la incorporación de indicadores 
cuantitativos y cualitativos referidos a la población 
de más de 45 años, incluyendo el efecto sustitución y 
comparativas con grupos de control (personas del mis-
mos colectivo que no participan en dichos programas).


12. Poner en marcha programas que permitan la crea-
ción de «equipos joven-senior» (equipos formados por 
persona/s joven/es y persona/s mayor/es de 45 años 
que trabajan juntos en la misma entidad, empresa o 
proyecto) con el objetivo de garantizar un intercambio 
recíproco de conocimientos, habilidades y experiencia 
que favorezca la contratación y el mantenimiento del 
puesto de trabajo de ambos colectivos. Para este obje-
tivo se garantizará la coordinación con las actuaciones 
enmarcadas en el Programa de Garantía Juvenil y en 
los programas de fomento del autoempleo y emprendi-
miento, entre otros.


13. Poner en marcha acciones y campañas de sensibi-
lización empresarial sobre el valor añadido que aporta 
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el empleo senior a las empresas y lucha contra los es-
tereotipos negativos que afectan a las personas en esta 
franja de edad.


14. Reforzar las labores de supervisión que corres-
ponden a la Generalitat de Catalunya para evitar dis-
criminaciones por motivo de edad en las ofertas de 
empleo.


15. Presentar en el Parlament de Catalunya, antes de 
acabar el actual período de sesiones, el contenido de-
tallado del Programa «Grans Actius» anunciado por el 
Conseller de Empresa y Empleo y cualquier otro pro-
grama o servicio que se ponga en marcha para comba-
tir el paro de las personas de más de 45 años.


Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2015


Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta GP C’s


Esmenes presentades
Reg. 116053, 116055, 116078, 116094 i 


116095 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116053)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la desocupació 
de les persones de més de quaranta-cinc anys (tram. 
302-00282/10).


1 Esmena 1
De modificació 
GP Socialista


Al punt 1


«1. Garantizar que en los programas y servicios que se 
pongan en marcha para combatir el paro de personas 
de más de 45 años, las metodologías de intervención 
incluyan: [...]» 


2 Esmena 2
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 11 bis 


«11 bis. Desplegar un pla d’acreditació i qualificació 
professional específic, dotat amb recursos suficients, 
perquè les persones més grans de quaranta-cinc anys 
amb mancances de qualificació professional puguin 
accedir de manera continuada i permanent a un itine-


rari personalitzat de formació per acreditar la seva ex-
periència professional i/o qualificar-se per poder obte-
nir un lloc de treball.»


3 Esmena 3
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 11 ter 


«11 ter. Convocar plans de formació i treball específics 
per a persones majors de quaranta-cinc anys que els 
permetin formar-se i adquirir noves habilitats i com-
petències professionals en noves ocupacions demanda-
des.»


4 Esmena 4
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 16


«16. Elaborar, conjuntament amb l’Estat, un pla de ju-
bilacions anticipades per a aquelles persones que no 
trobin feina i acreditin disponibilitat per treballar, una 
acumulada recerca activa de feina, i una certificació 
contrastada dels serveis públics d’ocupació.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116055)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació de les persones de més 
de quaranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).


1 Esmena 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De supressió i addició a l’apartat 4


«4. Reformar el sistema Recuperar la universalitat de 
la Renta Mínima de Inserción para garantizar que sea 
un derecho subjetivo de las personas y que esté me-
jor orientado a la inserción laboral de las mismas, des-
de una óptica integral, permitiendo la compatibilidad 
parcial con otros salarios o prestaciones según lo es-
tablecido en la normativa aplicable, mentre no s’imple-
menti la Renda Garantida de Ciutadania.»
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2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 16


«16. Elaborar un pla específic per la contractació de 
persones aturades de llarga durada majors de 45 anys 
sense prestacions amb que pugui arribar a 30.000 
persones en el termini d’un any, i que incorpori, entre 
d’altres, les següents mesures: 


16.1. La convocatòria de subvencions per aquestes 
contractacions en funció de la durada dels contractes 
que serà, com a mínim, de 4 mesos. Per al seu finança-
ment, es promouran acords entre el SOC i les adminis-
tracions locals i supralocals.


16.2. La convocatòria d’ajudes i suport a l’autoocupa-
ció i a la creació d’empreses d’economia social i les re-
lacionades amb el medi ambient.


16.3. L’establiment de clàusules en les licitacions de la 
Generalitat on sigui valorat i ponderat el fet del treball 
qualificat de les empreses que optin a la licitació, com 
l’estabilitat en els contractes, les dades d’accidentabi-
litat i malalties o el manteniment salarial, entre d’al-
tres.»


3 Esmena 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 17


«17. Elaborar un pla de formació específic per a perso-
nes aturades de llarga durada majors de 45 anys, que 
pugui arribar a 5.000 persones i que contempli, entre 
d’altres, les següents mesures: 


17.1. Oferir beques d’assistència a les persones amb 
càrregues familiars i/o sense cap tipus de prestació o 
subsidi.


17.2. Assegurar la disponibilitat de formació ocupaci-
onal per tal que les persones que no disposin de les 
competències bàsiques definides per la Unió Europea 
puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos del SOC.


17.3. Promoure acords i mesures que facin possible 
l’accés a la cultura en totes les seves expressions (tea-
tre, música, dansa, esport, etc.), de manera que es pu-
gui assegurar un percentatge mínim per a les persones 
aturades d’aquest col·lectiu en totes les activitats orga-
nitzades pels diferents nivells de l’administració o d’en-
titats amb participació pública.»


4 Esmena 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 18


«18. El Parlament de Catalunya es compromet a ga-
rantir que la llei de Renda Garantida de Ciutadania 
pugui quedar aprovada dins la present legislatura.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116078)


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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de quaranta-cinc 
anys (tram. 302-00282/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la re-
forma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mí-
nima d’inserció en el marc del debat de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre 
ambdós programes.»


2 Esmena 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Posar en funcionament, en coordinació amb les di-
ferents administracions públiques i departaments de la 
Generalitat un programa de rehabilitació d’edificis per 
a l’eficiència energètica que pugui generar ocupació en 
el col·lectiu aturat de més de 45 anys procedent del sec-
tor de la construcció.» 


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Dur a terme les mesures contemplades a l’Acord 
pel Diàleg Social Permanent adreçades a la creació 
d’ocupació de les persones majors de 45 anys.»
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4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Estudiar, en el marc del Consell de Relacions La-
borals, l’impuls de mesures de sensibilització a les em-
preses sobre els beneficis del intercanvi recíproc de 
coneixements, habilitats i experiències entre persones 
“sèniors” i joves, amb l’objectiu de millorar la respec-
tiva ocupabilitat i augmentar el capital humà de les 
empreses.»


5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Continuar amb les tasques de supervisió que cor-
responguin a la Generalitat de Catalunya per estalviar 
discriminacions per motiu d’edat en les ofertes d’ocu-
pació.»


6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Informar al Parlament de Catalunya, abans d’aca-
bar l’actual període de sessions, el contingut detallat 
del Programa “Grans Actius” anunciat per Conseller 
d’Empresa i Ocupació i qualsevol altre programa o 
servei que es posi en marxa per combatre l’atur de les 
persones més grans de 45 anys.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116094)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de qua-
ranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).


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


«4. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la re-
forma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mí-
nima d’inserció en el marc del debat de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre 
ambdós programes.»


2 Esmena 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«7. Dur a terme les mesures contemplades a l’Acord 
pel Diàleg Social Permanent adreçades a la creació 
d’ocupació de les persones majors de 45 anys.»


3 Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«12. Estudiar, en el marc del Consell de Relacions La-
borals, l’impuls de mesures de sensibilització a les em-
preses sobre els beneficis del intercanvi recíproc de 
coneixements, habilitats i experiències entre persones 
“sèniors” i joves, amb l’objectiu de millorar la respec-
tiva ocupabilitat i augmentar el capital humà de les 
empreses.»


4 Esmena 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«15. Informar al Parlament de Catalunya, abans d’aca-
bar l’actual període de sessions, el contingut detallat 
del Programa “Grans Actius” anunciat per Conseller 
d’Empresa i Ocupació i qualsevol altre programa o 
servei que es posi en marxa per combatre l’atur de les 
persones més grans de 45 anys.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 


Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 116095)


A la Mesa del Parlamento


Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Rafael Luna Vi-
vas, diputado del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de qua-
ranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).
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1 Enmienda 1
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya


De un nuevo punto 16


«16. Introducir bonificaciones fiscales en el tramo au-
tonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para nuevos trabajadores mayores de 45 años 
para mejorar su renta a un menor coste para el emple-
ador.»


2 Enmienda 2
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya


De un nuevo punto 17


«17. Introducir bonificaciones en los impuestos cedidos 
totalmente a la Generalitat de Catalunya que gravan 
actos conducentes a la constitución de actividades em-
presariales y de auto ocupación a los emprendedores 
mayores de 45 años en situación de desempleo.»


3 Enmienda 3
De modificación
GP del Partit Popular de Catalunya


Del punto 8


«8. Organizar, en coordinación con las diferentes ad-
ministraciones públicas, sindicatos, cámaras de co-
mercio, asociaciones de empresarios y cooperativas y 
otros agentes sociales, de un “Salón del empleo Se-
nior” para poner en contacto a empresas que necesitan 
personal y personas desempleadas de más de 45 años 
que buscan trabajo.»


4 Enmienda 4
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya


De un nuevo punto 18


«18. Incrementar los recursos destinados a las políti-
cas de empleo en el proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Generalitat para 2016.»


Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portavoz GP PPC Diputado GP PPC 
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la problemàtica del «sensellarisme»
Tram. 302-00283/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 115693 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del 
«sensellarisme» (tram. 300-00303/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Impulsar de manera immediata, i en coordinació 
amb les entitats especialitzades de la societat civil, un 
recompte en l’àmbit de Catalunya per l’any 2015 de 
totes aquelles persones que no disposin d’un espai fí-
sic per viure o, en cas que en disposin, que aquest no 
reuneixi les condicions necessàries per desenvolupar 
les activitats normals de la vida privada i no en tin-
gui permís d’ús legal, seguint la metodologia emprada 
l’any 2011.


2) Constituir una plataforma amb la presència de les 
entitats del sector d’atenció a persones sense llar amb 
la finalitat de sistematitzar les dades, elaborar infor-
mes, coordinar les accions entre administracions i en-
titats, i planificar serveis i recursos.


3) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sen-
sellarisme» al Pacte per a la Lluita contra la Pobresa.


Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 116074, 116084 i 116089 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 116074)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-


pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la problemàtica del «sensellaris-
me» (tram. 302-00283/10).


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


Nou apartat 4


«4) Incrementar la dotació pressupostària del Pacte 
per a la Lluita contra la Pobresa, per poder implemen-
tar les mesures que s’inclouran en l’eix específic per a 
la eradicació del “sensellarisme” a que fa referència 
l’apartat 3.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116084)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la problemàtica del «sensellaris-
me» (tram. 302-00283/10).


1 Esmena 1
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1) Impulsar de manera immediata, i en coordinació 
amb les entitats especialitzades de la societat civil i 
els ens locals, un recompte en l’àmbit de Catalunya per 
l’any 2015 de totes aquelles persones que no disposin 
de sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que 
aquest sigui insegur o inadequat seguint la metodolo-
gia emprada per la European Federation of National 
Organizations working with the Homeless (FEANTSA). 
Aquest estudi s’actualitzarà cada 2 anys i podrà inclou-
re dades sobre els perfils de les persones afectades, tan 
a nivell d’origen de la problemàtica com, sobretot, dels 
recursos amb què són ateses, en cas d’existir. Incloure 
les tipologies ETHOS d’exclusió residencial en el siste-
ma estadístic català, tal com es recomana en el docu-
ment Confronting Homelessness.
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2 Esmena 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2) Constituir una plataforma o una taula específica 
en l’àmbit del Grup de Treball contra la pobresa i per 
la inclusió social, amb la presència de les entitats del 
sector d’atenció a persones sense llar, els serveis so-
cials bàsics, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats 
municipalistes, amb la finalitat de promoure el debat i 
prendre mesures que vagin en la línia de lluitar contra 
el sensellarisme, en la coordinació de les accions en-
tre les administracions i les entitats així com suggerir 
l’elaboració d’informes.


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


3) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sen-
sellarisme» al Pacte per a la Lluita contra la Pobresa i, 
en el supòsit que aquest no es concreti abans de finals 
del 2015, impulsar un pla d’actuació contra el sense-
llarisme que impliqui el conjunt d’administracions i 
entitats públiques.


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116089)


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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la problemàtica del «sensellaris-
me» (tram. 302-00283/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Elaborar, en el marc del Pla territorial sectorial 
d’habitatge de Catalunya, l’informe relatiu a la pobla-
ció mal allotjada en coordinació amb les entitats es-
pecialitzades de la societat civil i els ens locals, que 
incorpori un recompte en l’àmbit de Catalunya per a 
l’any 2015 de totes les persones que no disposin d’un 
espai físic per viure de sostre o habitatge o, en cas que 
en disposin, que aquest no reuneixi les condicions ne-
cessàries per desenvolupar les activitats normals de la 
vida privada i no en tingui permís d’ús legal, seguint 
la metodologia emprada l’any 2011 per la European 
Federation of National Organizations working with the 
Homeless (FEANTSA). Aquest estudi inclourà les tipo-
logies ETHOS d’exclusió residencial en el sistema es-
tadístic català.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Promoure una taula específica en l’àmbit del Grup 
de Treball de lluita contra la pobresa i per la inclu-
sió social, amb la presència de les entitats del sector 
d’atenció a les persones sense llar, els serveis socials 
bàsics, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats muni-
cipalistes, amb la finalitat de promoure el debat i pren-
dre mesures que vagin en la línia de lluitar contra el 
sensellarisme.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Impulsar un conjunt de mesures per l’eradicació 
del sensellarisme en el marc del pla de lluita contra la 
pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de mesures d’acció 
positiva a favor del col·lectiu de joves extu-
telats
Tram. 302-00285/10


Presentació
GP ERC


Reg. 115733 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor 
del col·lectiu de joves extutelats (tram. 300-00300/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Donar compliment, en el present exercici pressu-
postari, la modificació del punt 2 bis de l’article 19 de 
la Llei 13/2006, que estableix que els i les joves que 
compleixin tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2 
d’aquest article, excepte el d’haver estat tutelats durant 
un període de 3 anys com a mínim, tindran dret a la 
prestació temporal limitada a una durada de 6 mesos. 
El Govern allargarà aquesta prestació fins als 12 me-
sos en l’exercici pressupostari del 2016.


2. Implementar, pel proper exercici pressupostari, una 
pròrroga de la prestació econòmica per a joves extute-
lats reconeguda a la Llei 13/2006 i regulada al Decret 
123/2007, de 29 de maig pel temps que sigui necessari (i 
degudament justificat) no superant els 18 mesos addicio-
nals en els casos en què es requereixi per garantir la fina-
lització de l’itinerari formatiu iniciat pel jove, tot donant 
continuïtat al seguiment del pla de treball del jove.


3. Crear, en el termini de sis mesos, d’una taula de tre-
ball interdepartamental permanent entre els departa-
ments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocupa-
ció, Benestar i Família i Ensenyament. Aquesta taula 
tindrà l’objectiu d’analitzar i implementar propostes 
de millora dels itineraris dels joves extutelats i establir 
un sistema de beques formatives per a joves sense ac-
cés a prestació econòmica.


4. Instar al Govern de l’Estat a possibilitar l’accés de 
tot el col·lectiu de joves ex tutelats/tutelades al progra-
ma de Garantia Juvenil, reclamant que se’ls excepcio-
ni del requisit de tenir permís de treball, ja que han 
estat tutelats/tutelades des de l’Administració.


En qualsevol cas, tots els joves extutelats que ho re-
quereixin seran atesos pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya a fi d’obtenir un itinerari personalitzat d’inserció 
i d’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral.


5. Avaluar, cada 2 anys, l’impacte que tenen les polí-
tiques públiques per afavorir l’autonomia i la igualtat 
d’oportunitats dels joves extutelats. Aquesta avaluació 
es complementarà amb enquestes als joves i les joves 
per conèixer el grau d’aprofitament i valoració dels re-
cursos existents i les necessitats a cobrir i es presenta-
rà al Parlament de Catalunya.


6. Reforçar l’acció preventiva i el desenvolupament de 
la xarxa social i l’autonomia personal en el treball amb 
els adolescents i joves abans de la majoria d’edat, 
amb l’objectiu de fer-los més partícips del seu propi 
procés d’emancipació; i, en aquest sentit, articular de 
forma sistemàtica un suport als professionals que tre-
ballen amb aquests joves pel que fa al treball de la ges-
tió de les emocions.


7. Potenciar la figura dels referents únics dels joves ex-
tutelats que els acompanyen fins a la seva emancipa-
ció. Aquests referents hauran de fer un informe semes-
tral de l’evolució educativa, laboral i social dels i les 
joves. Els informes anteriors constituiran una de les ba-
ses a partir de les quals s’avaluarà l’impacte de les po-
lítiques públiques en el col·lectiu.


8. Incorporar en els programes existents l’acció pre-
ventiva per treballar la igualtat de gènere un cop asso-
lida la majoria d’edat amb especial incís en la situació 
d’aquelles joves que són mares o ho seran propera-
ment. També s’inclouran accions especifiques d’acom-
panyament, en la línia de parentalitat positiva, a elles 
i als seus fills i filles. També s’assegurarà la formació 
afectivo-sexual que incorpori el treball en igualtat de 
gènere i prevenció de violència en els centres residen-
cials d’acció educativa.


9. Diversificar l’oferta de serveis per tal que arribi a 
més joves que surten del sistema de protecció. Creació 
de programes per donar resposta efectiva a les necessi-
tats dels joves extutelats amb problemes de salut men-
tal i discapacitats.


10. Promoure activitats en l’àmbit de l’educació en el 
lleure amb l’objectiu d’ampliar l’entorn social d’aquest 
col·lectiu de joves, especialment de cara als mesos 
d’estiu i adreçat als qui tenen més de 18 anys tot con-
siderant l’acompanyament específic que reque reixen.


11. Garantir que tots els joves tutelats d’entre 16 i 18 
pels qui es considera necessari iniciar un procés de 
desinternament progressiu fins a la majoria d’edat tin-
dran accés a un recurs d’habitatge.


12. Realitzar totes les actuacions necessàries davant 
l’Administració de l’Estat per tal que tots els joves tu-
telats per la Generalitat tinguin regularitzada la seva 
situació administrativa amb un permís de residència 
i treball abans de deixar de ser tutelats per la Genera-
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litat. Així mateix, emprendre totes les actuacions ne-
cessàries davant l’Administració de l’Estat per tal que 
tots els joves ex-tutelats per la Generalitat mantinguin 
regularitzada la seva situació administrativa amb un 
permís de treball i residència.


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades
Reg. 116054, 116090 i 116092 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116054)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del col-
lectiu de joves extutelats (tram. 302-00285/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP Socialista


Del punt 2


«2. Implementar, en el present exercici pressupostari, 
una pròrroga de la prestació econòmica per a joves ex-
tutelats [...].»


2 Esmena 2
De modificació
GP Socialista


Del punt 3


«3. Crear, en el termini de tres mesos, d’una taula de 
treball interdepartamental permanent entre els depar-
taments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocu-
pació, Benestar i Família i Ensenyament [...].»


3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista


Al punt 6


«6. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, les me-
sures necessàries per reforçar l’acció preventiva [...].»


4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista


Al punt 11


«11. Garantir que tots els joves tutelats d’entre 16 i 18 
pels qui es considera necessari iniciar un procés de 
desinternament progressiu fins a la majoria d’edat tin-
dran accés a un recurs d’habitatge garantint la presèn-
cia d’un educador social de manera permanent i d’un 
equip educatiu.»


5 Esmena 5
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt 13. Nova redacció


«13. Incidir en la inclusió dels joves extutelats en l’en-
senyament reglat obligatori i postobligatori com a via 
generadora de millors oportunitats, garantint la conti-
nuïtat, entre altres mesures, dels programes de quali-
ficació professional inicial (PQPI) per a col·lectius de 
joves en situació de vulnerabilitat.»


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116090)


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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’aplicació de mesures d’acció 
positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats (tram. 
302-00285/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Donar compliment, en el present exercici pressu-
postari, la modificació del punt 2 bis de l’article 19 de 
la Llei 13/2006, que estableix que els i les joves que 
compleixin tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2 
d’aquest article, excepte el d’haver estat tutelats durant 
un període de 3 anys com a mínim, tindran dret a la 
prestació temporal limitada a una durada de 6 mesos. 
El Govern allargarà aquesta prestació fins als 9 mesos 
en l’exercici pressupostari del 2016.»
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2 Esmena 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Valorar i si s’escau implementar, pel proper exer-
cici pressupostari, una pròrroga de la prestació eco-
nòmica per a joves extutelats reconeguda a la Llei 
13/2006 i regulada al Decret 123/2007, de 29 de maig 
pel temps que sigui necessari (i degudament justificat) 
no superant els 18 mesos addicionals en els casos en 
què es requereixi per garantir la finalització de l’itine-
rari formatiu iniciat pel jove, tot donant continuïtat al 
seguiment del pla de treball del jove.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Crear, en el termini de sis mesos, un grup de tre-
ball operatiu dins la Taula Nacional d’Infància, que 
inclogui els departaments d’Economia i Coneixement, 
Empresa i Ocupació, Benestar i Família i Ensenya-
ment. Aquest grup de treball tindrà l’objectiu d’analit-
zar i implementar propostes de millora dels itineraris 
dels joves extutelats i establir un sistema de beques 
formatives per a joves sense accés a prestació econò-
mica.»


4 Esmena 4
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Garantir, amb els recursos existents, que tots els 
joves tutelats d’entre 16 i 18 pels qui es considera ne-


cessari iniciar un procés de desinternament progressiu 
fins a la majoria d’edat tindran accés a un recurs d’ha-
bitatge.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 116092)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del 
col·lectiu de joves extutelats (tram. 302-00285/10).


1 Esmena 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 5


5. Avaluar, cada 2 anys, de forma anual, l’impacte que 
tenen les polítiques públiques per afavorir l’autono-
mia i la igualtat d’oportunitats dels joves ex tutelats. 
Aquesta avaluació es complementarà amb enquestes 
als joves i les joves per conèixer el grau d’aprofitament 
i valoració dels recursos existents i les necessitats a 
cobrir i es presentarà al Parlament de Catalunya.


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, GP de C’s
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