
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 63. Dimecres, 7 d'octubre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Debat general sobre la situació sanitària. Tram. 255-00015/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 662, 85). 

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 7 d'octubre, a les 
10.00 h). 

3. Proposta de canvi de nom de la Comissió d'Igualtat de les Persones. Tram. 
395-00264/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, G. P. de Catalunya en Comú Podem i S. P. de la Candidatu-
ra d'Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

4. Decret llei 31/2020, del 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret 
legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de 
l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de 
les entitats esportives de Catalunya. Tram. 203-00056/12. Govern de la Ge-
neralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 683, 13). 

5. Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana. Tram. 200-
00017/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l'esmena 
a la totalitat (text presentat: BOPC 662, 45). 

6. Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya. 
Tram. 202-00061/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de 
totalitat (text presentat: BOPC 400, 31). 

7. Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans. 
Tram. 202-00078/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 649, 12). 

8. Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació d'habitatges. Tram. 300-
00301/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte de Hard 
Rock. Tram. 300-00304/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
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10. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil. Tram. 300-00300/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre la reactivació econòmica, empresarial i 
social amb relació als programes de fons europeus. Tram. 300-00303/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme. Tram. 300-
00308/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substancia-
ció. 

13. Interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es pa-
teix als carrers. Tram. 300-00306/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l'Ebre per al 
sector primari. Tram. 300-00302/12. Grup Parlamentari Republicà. Substan-
ciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre la situació judicial a l'Estat espanyol. Tram. 
300-00305/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre la seva intencionada manca de transparèn-
cia. Tram. 300-00307/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emergència educa-
tiva i la planificació del curs escolar 2020-2021. Tram. 302-00234/12. Esther 
Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs esco-
lar 2020-2021. Tram. 302-00237/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs esco-
lar 2020-2021. Tram. 302-00240/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels fons 
Covid-19 per a la recuperació econòmica i social. Tram. 302-00235/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització de 
persones immigrants. Tram. 302-00236/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació i les con-
dicions sociolaborals del treball autònom. Tram. 302-00238/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa de les 
institucions i l'autogovern. Tram. 302-00239/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació. 

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'un 
pla de rescat per al sector de la cultura. Tram. 302-00241/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació. 
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Punt 2 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 7 D'OCTUBRE DE 2020, A LES 10.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del 
compliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Tram. 310-
00385/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substan-
ciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del 
dret a l'habitatge. Tram. 310-00386/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Subs-
tanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la continuïtat de 
les polítiques d'ordre públic del conseller d'Interior. Tram. 310-00395/12. 
Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament 
del parc mòbil dels Mossos d'Esquadra. Tram. 310-00394/12. Eduard Pujol i 
Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions 
que cal fer a les Terres de l'Ebre. Tram. 310-00387/12. Eva Granados Galia-
no, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actu-
acions del Departament de Territori i Sostenibilitat. Tram. 310-00391/12. 
Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'infrafinan-
çament de l'Estat en l'àmbit de la dependència. Tram. 310-00390/12. Anna 
Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió  de la 
crisi social derivada de la pandèmia. Tram. 310-00388/12. Carlos Carrizosa 
Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

9. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual.  
Tram. 317-00227/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

10. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats del Govern 
per a afrontar la crisi sanitària, social, econòmica i ecològica. Tram. 317-
00231/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Substanciació. 

11. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual.  
Tram. 317-00229/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Substanciació. 
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12. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00228/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió pres-
supostària. Tram. 310-00389/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació. 

14. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la valoració de la situació 
política. Tram. 317-00230/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació. 

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la digitalització 
en les noves maneres de treballar arran de la Covid-19. Tram. 310-00392/12. 
Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les estratègies 
de recuperació empresarial per a sortir de la crisi produïda per la Covid-19. 
Tram. 310-00393/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació. 

17. Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l'accés a la 
informació sobre els centres educatius públics que són socis d'Òmnium Cul-
tural. Tram. 320-01688/12. Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 3 | Substanciació 

Proposta de canvi de nom de la Comissió d'Igualtat de les 
Persones 

395-00264/12 

PRESENTACIÓ: GP CS, JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC 

Reg. 76990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Les portaveus i els portaveus i els representants de grups i subgrups parla-
mentaris i les diputades i els diputats sotasignats, d'acord amb el que esta-
bleixen l'article 47 i concordants del Reglament del Parlament, proposem 
que la Comissió d'Igualtat de les Persones passi a denominar-se Comissió 
d'Igualtat de les Persones i de Feminismes. 

En la Resolució 693/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
i el garantiment dels drets de les dones, aprovada pel Ple del Parlament (ses-
sió 46, 19.12.2019, DSPC-P 80), es va expressar la conveniència, en el punt 
III.3.3.b, que la Comissió d'Igualtat de les Persones es denominés Comissió 
d'Igualtat de les Persones i de Feminismes, per a reforçar el treball relacionat 
amb els drets de les dones i els feminismes. 

Per aquest motiu, sol·licitem que la Comissió d'Igualtat de les Persones passi 
a denominar-se Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes. 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020 

Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Carlos Sánchez Martín, Noemí de 
la Calle Sifré, diputats, GP Cs. Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta; 
Montserrat Macià i Gou, Anna Geli i España, diputades, GP JxCat. Anna 
Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, Rut Ribas i Martí, diputades, GP 
ERC. Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, Beatriz Silva 
Gallardo, diputades, GP PSC-Units. Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP. Carles Riera Albert, repre-
sentant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC 

 

 

  



Dossier Ple 63 
7 d’octubre de 2020 

6 

 

Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 31/2020, del 8 de setembre, pel qual es modifica 
el Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, pel qual s'aprova 
el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de 
funcionament dels òrgans de govern de les entitats esporti-
ves de Catalunya 

203-00056/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 76507 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei, del 8 de setembre, pel qual es 
modifica el Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels 
òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya, publicat al DOGC 
8222 i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli 
pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament 
s'inicia el dia 14 de setembre de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 8 de setembre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera de la Presidència, s'aprova la iniciativa 
SIG20PRE1370 - Projecte de decret llei pel qual es modifica el Decret legis-
latiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'es-
port, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les 
entitats esportives de Catalunya.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 8 de setembre de 
2020. 

Decret llei /2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el 
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de 
funcionament dels òrgans de govern de les entitats esporti-
ves de Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 
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Decret llei 

Exposició de motius 

Com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat generada en la nostra 
societat pels darrers brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19, mit-
jançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, s'ha adoptat la prohibi-
ció de les trobades i de les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit 
privat com en l'àmbit públic, a tot el territori de Catalunya. Aquesta mesura 
determina la necessitat d'establir, amb caràcter urgent, una regulació provisi-
onal del funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de 
Catalunya per tal que puguin continuar amb el desenvolupament de les seves 
funcions. 

Aquestes previsions transitòries diferencien el funcionament ordinari dels 
òrgans de govern de les entitats esportives, de l'elecció dels membres d 'a-
quests òrgans. En el primer supòsit, s'habilita plenament l'ús dels mitjans 
electrònics, mentre que en el segon, atesa la complexitat tècnica que reque-
reix establir un procediment que permeti l'ús de mitjans electrònics que ga-
ranteixi plenament l'exercici del dret de vot, s'opta per mantenir la forma 
presencial. 

D'altra banda, atesa la necessitat d'implementació de l'ús dels mitjans elec-
trònics en tots els àmbits de la nostra societat, mitjançant aquest Decret llei 
s'introdueix un nou article 31 bis en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, que habilita a les 
entitats esportives de Catalunya l'ús de mitjans electrònics per a la reunió i 
presa d'acords dels seus òrgans de govern en els supòsits d'assemblees ordi-
nàries, reunions i renovació de mandats de les juntes de govern, sempre que 
els seus estatuts no ho prohibeixin expressament. 

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta interven-
ció normativa immediata per part del Govern, atesa la immediata necessitat 
de garantir el funcionament de les entitats esportives, peça clau del sector de 
l'esport i de l'activitat física de Catalunya, que no es pot assolir recorrent al 
procediment legislatiu ordinari. 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;  

A proposta de la consellera de la Presidència, i d'acord amb el Govern,  

Decreto:  

Article únic 

S'afegeix un article, el 31 bis, al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, amb el text següent:  

1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reu-
nir i adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohibei-
xin de forma expressa. 

En les sessions celebrades a distància s'ha d'assegurar, per mitjans electrò-
nics, incloent els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les audiocon-
ferències i les videoconferències, que resti garantida la identificació dels 
assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les 
deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es 
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produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real, la disponibili-
tat dels mitjans durant la sessió i l'emissió del vot, entenent que la reunió se 
celebra al lloc on és la persona que la presideix, d'acord amb el que disposa 
l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya. 

2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, les juntes direc-
tives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden 
adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del 
Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que 
ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin  almenys dos dels 
seus membres, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal,  co-
municació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els 
drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que 
se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili 
de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament 
emesos. 

3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esporti-
ves de Catalunya d'acord amb el que estableix l'apartat 1, sempre que tinguin 
per objecte la deliberació i aprovació, si s'escau, de punts que garanteixin el 
funcionament ordinari de l'entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se 
ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per objecte:  

a) Modificar els estatuts i reglaments de l'entitat. 

b) Elegir els membres de la junta directiva. 

c) Aprovar el vot de censura. 

d) Acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat. 

e) Dissoldre l'entitat. 

Disposició transitòria primera. Habilitacions a les juntes di-
rectives 

1. En el supòsit que no sigui possible la realització de les reunions de l'as-
semblea general a distància, s'habilita les juntes directives de les entitats 
esportives de Catalunya per adoptar acords sobre les mesures que permetin 
garantir el funcionament essencial de l'entitat com a conseqüència de la crisi 
sanitària de la COVID-19, amb excepció de les matèries competència de 
l'assemblea general relacionades a l'apartat 3 de l'article únic d'aquest Decret 
llei. 

2. S'habilita les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya 
per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de compe-
tició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021. Les mesures adopta-
des per les juntes directives en relació amb l'esmentat calendari desplegaran 
els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació. 

3. Els acords que les juntes directives de les entitats esportives que s'adoptin 
d'acord amb l'establert als apartats 1 i 2 d'aquesta disposició transitòria pri-
mera, hauran de ser ratificades per l'assemblea general de l'entitat, en reunió 
ordinària o extraordinària, en el període màxim 60 dies naturals comptadors 
a partir de la data en què la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la 
qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la conten-
ció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, 
deixi de produir efectes. 
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Disposició transitòria segona. Aprovació dels comptes anuals 
de les entitats esportives 

1. Les assemblees generals ordinàries de les entitats esportives de Catalunya 
que no es puguin celebrar per raó de les mesures adoptades mitjançant la 
Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, i que no es puguin realitzar per 
mitjans electrònics, quan tinguin per objecte l'aprovació, si s'escau, de la 
gestió de la junta directiva, els comptes anuals de l'exercici econòmic 2019, 
el pressupost del present exercici econòmic 2020, i els acords que les juntes 
directives hagin adoptat d'acord amb l'establert per la disposició transitòria 
primera, s'han de celebrar abans de l'1 de gener de 2021. En el supòsit que l'1 
de gener de 2021 continuïn vigents les mesures establertes per la Resolució 
SLT/2107/2020, de 28 d'agost, esmentada, les assemblees generals ordinàri-
es s'han de celebrar dins del termini dels 60 dies següents a la data en que la 
dites mesures hagin deixat de produir efectes. 

2. En els supòsits establerts a l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria se-
gona, la convocatòria de les assemblees generals, ordinàries i extraordinàri-
es, s'ha de realitzar dins dels terminis i d'acord amb els requisits establerts en 
els estatuts de les entitats esportives de Catalunya. 

Disposició transitòria tercera. Mandat de les juntes directives 

1. El mandat de les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya 
que hagi expirat durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial De-
cret 463/2020, de 14 de març, o durant el període comprés entre la data d'ai-
xecament de l'estat d'alarma i la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei,  
queda perllongat fins el 31 de desembre de 2020, sempre que no s'hagin po-
gut realitzar les eleccions en els termes previstos en l'apartat 4 d'aquesta 
disposició transitòria tercera. 

2. A l'efecte de renovar la junta directiva, si aquesta té el mandat perllongat, 
ha de convocar el corresponent procediment electoral, d'acord amb les previ-
sions estatutàries de l'entitat, de manera que l'elecció de la nova junta direc-
tiva es realitzi, com a màxim, en la data establerta per l'apartat 1  d 'aquesta 
disposició transitòria tercera. 

3. En el supòsit de les federacions esportives catalanes, la junta directiva 
amb el mandat perllongat haurà de convocar l'assemblea general per tal que 
aquesta convoqui el corresponent procediment electoral d'acord amb les 
previsions estatutàries de l'entitat, de manera que l'elecció de la nova junta 
directiva es realitzi, com a màxim, en la data esmentada en l'apartat 1  d 'a-
questa disposició transitòria tercera. 

4. En la convocatòria del procediment electoral es podrà preveure que l'acte 
de votacions per a l'elecció dels membres de la nova junta directiva es faci 
de manera independent a la realització d'una assemblea general,  de manera 
que en aquest acte de votació independent es puguin adoptar les mesures 
sanitàries vigents en el moment de la seva realització i a l'efecte que els elec-
tors puguin emetre el seu vot de manera lliure, presencial, d irecta, igual i 
secreta. 

5. Les entitats esportives que en el moment de l'entrada en vigor d 'aquest 
Decret llei hagin aprovat i convocat el seu procediment electoral hauran de 
seguir la seva realització segons el que s'hagi acordat. No obstant, la junta 
electoral podrà preveure que l'acte de votacions per a l'elecció dels membres 
de la nova junta directiva es faci de manera independent a la realització d'una 
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assemblea general, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 anterior d 'aquesta 
disposició transitòria tercera. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades les disposicions que siguin contràries al que estableix 
l'article únic d'aquest Decret llei. 

Disposició final  

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 8 de setembre de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Bu-
dó Pla, consellera de la Presidència 

Antecedents del Decret llei 

1. Decret llei 31/2020 de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legis-
latiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'es-
port, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les 
entitats esportives de Catalunya. 

2. Petició inclusió Decret llei a OD Govern. 

3. Informe justificatiu de la proposta de Decret llei pel qual es modifica el 
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la 
Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de go-
vern de les entitats esportives de Catalunya com a conseqüència de la prohi-
bició de les trobades i de les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit 
privat com en l'àmbit públic, establerta per la Resolució SLT/2107/2020, de 
28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut públi-
ca per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al ter-
ritori de Catalunya 

4. Informe Jurídic sobre el projecte de Decret Llei 31/2020, de 8 de setem-
bre, pel qual pel qual es modifica el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 
pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures 
de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalu-
nya. 

5. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència gene-
ral sobre la conformitat de la documentació. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 5 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana 

200-00017/12 

TEXT PRESENTAT 

Reg. 74412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 7 de juliol de 2020, s'ha 
pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, s'aprova la iniciativa 
SIG19EMC0696 - Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica 
urbana (APEU), i s'autoritza la consellera perquè el presenti al Parlament. 

Se sol·licita que es tramiti pel procediment d'urgència, de conformitat amb el 
que estableix l'article 107.1 del Reglament del Parlament de Catalunya.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana 
(APEU) 

Exposició de motius 

I 

Moltes experiències en el món de l'associacionisme empresarial a Catalunya 
sorgides en el darrer terç del segle passat es troben en període de transició o 
de greus dificultats per subsistir. Són models que responen a una actitud 
proactiva de les persones titulars de diferents tipus d'activitats econòmiques 
que han considerat una gestió col·lectiva, integral i professionalitzada com 
una oportunitat per a ser més competitius. Tanmateix aquestes iniciatives de 
caràcter merament voluntari avui dia estan en crisi perquè s'enfronten, entre 
altres, als problemes següents:  

La viabilitat i la permanència en el temps dels projectes iniciats atesa l'ab-
sència d'un marc legal que garanteixi la cooperació i la participació de tots 
els sectors i els agents de la zona. 

Un marc de finançament basat en el voluntarisme, insuficient i massa depe-
nent de les aportacions públiques, la qual cosa comporta greus problemes de 
sostenibilitat econòmica a causa del descens de les subvencions. 

El grau insuficient de representativitat en la zona d'actuació, en bona part pel 
baix índex d'associacionisme i de la participació escassa dels grans opera-
dors industrials, comercials o de serveis en aquesta mena d'organitzacions. 
Això possibilita l'aparició dels empresaris que no s'adscriuen al projecte però 
que es beneficien de les accions i els serveis que se'n deriven. 
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Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat,  amb 
serveis de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratè-
gics. 

Aquesta situació descrita forma part d'un problema més gran: no ens podem 
permetre els costos socials, ambientals i econòmics de la progressiva deslo-
calització dels diferents tipus d'activitats econòmiques vinculades al territori. 

És per això que cal evolucionar cap a nous models de gestió de col·laboració 
publicoprivada, amb un alt grau de flexibilitat i de capacitat d'adaptació a les 
diferents necessitats i realitats existents en el territori, per aconseguir la di-
namització i la revitalització d'espais on es concentren activitats industrials,  
comercials i/o de serveis. 

Hi ha un consens ampli sobre el fet que els models de gestió que actualment 
hi ha en zones de concentració d'establiments comercials, polígons industri-
als o zones turístiques, entre altres espais de concentració empresarial,  pre-
senten problemes de tal magnitud que fan inviable el seu sosteniment a llarg 
termini, atès que estan exhaurint les possibilitats d'avançar cap a un model 
integral de gestió de les zones en les quals estan ubicats que vagi més enllà 
del fet que les administracions locals intervinguin, ordenin o promoguin els 
seus usos econòmics. Això exigeix que s'avanci cap a nous models que per-
metin una gestió més eficaç, innovadora i democràtica des de la dinamització 
territorial i la competència empresarial. Es tracta d'optar per models de ges-
tió basats en la col·laboració publicoprivada capaços de generar nous recur-
sos econòmics, per a la qual cosa han de tenir un sistema de finançament 
suficient, estable i equitatiu. 

Malgrat no disposar d'un llibre blanc sobre aquesta qüestió, la necessitat 
d'avançar cap a nous models gestió de col·laboració publicoprivada està ar-
gumentada sòlidament en un estudi de referència elaborat l'any 2010 per un 
grup d'experts representatius de tots els sectors i institucions implicats, lide-
rat per Helena Villarejo-Galende, i que porta per títol Las Áreas para la 
Promoción de Iniciativas Empresariales (APIEs). Propuesta de un modelo 
avanzado para la gestión de las zonas de concentración de actividades em-
presariales. Una de les conclusions d'aquest estudi és que la dificultat més 
gran per plantejar una gestió comuna publicoprivada de les àrees comercials 
és l'absència d'un marc legal que garanteixi la cooperació i la participació de 
tots els sectors i agents, així com la viabilitat i la permanència dels projectes 
en el temps. 

El model de referència internacional per a la gestió de les grans àrees comer-
cials és el dels Business Improvement Districts (BID). Els BID són organit-
zacions dirigides de manera privada però creades amb l'aprovació de les 
autoritats locals quan la majoria de propietaris o empresaris d'una zona per-
fectament delimitada acorden, per mitjà d'un procés formal de votació amb 
garanties de participació per a tots els afectats, pagar una quota o  recàrrec 
obligatori amb la finalitat d'oferir serveis addicionals dirigits a la promoció 
i/o la revitalització d'aquella àrea. S'estan implantant en centres urbans, bar-
ris, polígons industrials, parcs de negocis, petites ciutats de zones rurals, així 
com en altres àrees d'importància estratègica per al desenvolupament territo-
rial. 

Els BID sorgeixen originàriament al Canadà: el primer BID es crea a Toron-
to en 1969 i actualment n'hi ha més de quatre-cents, amb diferents denomi-
nacions segons els territoris. Actualment hi ha legislació que autoritza la 
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creació dels BID als Estats Units (amb més de 1.200 en funcionament), a 
Anglaterra (amb legislació des de 2005 i més de 110), a Alemanya (amb el 
primer a la ciutat d'Hamburg en 2005 i on actualment n'hi ha prop de 20), i el 
concepte s'ha difós a Austràlia, Irlanda, Japó, Sèrbia, Sud-àfrica, Suècia i 
Nova Zelanda. 

Aquesta Llei proposa la creació d'un model d'entitat associativa anomenada 
Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que es basa en l'esquema de 
col·laboració publicoprivada però amb un pes majoritari del segon d'aquests 
elements. Es configura com una associació privada no lucrativa que, sota la 
tutela del municipi, persegueix la posada en pràctica d'iniciatives de millora 
de l'entorn, complementaries dels serveis que presten les diferents adminis-
tracions públiques. La seva finalitat seria dinamitzar i/o revitalitzar espais on 
es concentren activitats empresarials mitjançant la realització d ' inversions 
finançades bàsicament amb les aportacions obligatòries de les persones titu-
lars del dret de possessió dels locals amb accés directe des de la via pública i 
de les naus i les parcel·les on es duen a terme activitats econòmiques amb 
ànim de lucre, que es troben dins d'una àrea prèviament delimitada. És per 
això que el procediment de constitució d'aquestes entitats associatives ha de 
garantir la màxima transparència i participació de tots els afectats. 

Dins aquest context i per tal que les APEU puguin esdevenir una eina ade-
quada, aquesta Llei ha de permetre aconseguir un sistema de finançament 
suficient i dissenyar un sistema de gestió, administració i representativitat de 
les noves entitats associatives d'acord amb el marc normatiu existent. 

La Llei ha de respondre a la necessitat d'incentivar la dinamització i/o la 
revitalització d'espais on es concentren activitats empresarials, tant de tipus 
industrial, turística, comercial i/o de serveis: les APEU han de facilitar que 
qualsevol zona de concentració d'aquestes activitats que vulgui augmentar la 
seva competitivitat o evitar situacions de degradació es pugui gestionar de 
manera conjunta, amb l'objectiu d'oferir un millor nivell de serveis i de qua-
litat de l'entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenci-
ant la col·laboració entre agents públics i privats. 

És per això que les APEU s'han de configurar com a entitats amb capacitat 
per establir drets i obligacions per a tots els agents econòmics d 'una zona 
delimitada prèviament, per tal d'evitar que hi hagi empreses que s'aprofitin  
de l'acció i els esforços econòmics aliens sense fer cap aportació. Aquesta 
pertinença obligatòria requereix una regulació detallada i molt garantista del 
procediment de constitució d'aquestes entitats que, en tot cas, necessita la 
iniciativa d'unes majories mínimes que tenen en compte el nombre i la super-
fície ponderada dels establiments on es desenvolupen activitats econòmiques 
amb ànim de lucre, en un procés de constitució que asseguri la informació i 
l'acreditació de la voluntat de tots els afectats. 

En definitiva les APEU, considerades d'interès públic, són un instrument 
basat en la col·laboració publicoprivada que persegueix finalitats públiques 
mitjançant iniciatives per millorar la qualitat de l'entorn urbà, consolidar el 
model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment 
eficient. L'activitat d'aquestes entitats ha de beneficiar els espais públics i els 
interessos generals de la ciutat, és per això que són entitats de base privada 
però que es constitueixen sota la tutela pública del municipi per complir les 
finalitats públiques. És aquest interès públic el que justifica l'establiment d'un 
règim d'adscripció obligatòria per a tots els locals que es trobin en l'àmbit 
delimitat, i l'establiment d'un règim de finançament basat en contribucions 
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obligatòries que tindrien la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter 
públic no tributària. 

Els objectius generals i específics d'aquesta Llei són les següents:  

– Afavorir la creació d'un model de ciutat compacta on la presència d'activi-
tats econòmiques integrades als nuclis urbans faciliti l'activitat comercial,  
industrial i de serveis de manera més sostenible i adequada a les necessitats 
dels ciutadans. 

– Frenar el procés de desertització comercial dels nuclis urbans en favor 
d'àrees comercials periurbanes allunyades que requereixen importants des-
plaçaments, amb l'impacte ambiental conseqüent. 

– Impulsar els polígons d'activitat econòmica com a espais de cooperació 
empresarial, de foment de la competitivitat, de contribució a la generació 
d'ocupació i de creació d'un entorn econòmic més sostenible. 

– Diversificar els processos de dinamització de l'activitat comercial, industri-
al o de serveis, més enllà de les iniciatives públiques. 

– Promoure la participació activa del teixit empresarial en la configuració i la 
gestió del model industrial, comercial i de serveis. 

– Desenvolupar les previsions legals relatives a la creació de la figura de les 
APEU detallades a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. 

– Aconseguir que les APEU puguin disposar d'un sistema de finançament 
adequat a les seves finalitats. 

– Garantir que les APEU es constitueixin i es governin de manera transpa-
rent i representativa. 

Els beneficiaris directes de les APEU són les persones titulars d'activitats 
econòmiques d'una àrea delimitada i per això és adequat que es confiï la seva 
planificació, execució i finançament a una entitat que integri totes les empre-
ses de la zona en un règim d'autogestió. No s'ha d'oblidar que l'activitat d 'a-
questes entitats repercutirà, de manera beneficiosa, sobre els espais públics i 
els interessos generals de la ciutat o zona rural, motiu pel qual es justifica 
que s'atribueixin als municipis els poders de direcció i control de la seva 
activitat. Les APEU no pretenen substituir sectorialment les entitats munici-
pals, sinó mobilitzar els esforços, econòmics i de gestió, de col·lectius con-
crets d'empreses que persegueixen un objectiu comú. Per aquesta raó s'expli-
cita que les APEU no poden exercir, en cap cas, potestats públiques. 

L'establiment d'un sistema d'aportacions obligatòries per a una finalitat d ' in-
terès públic que repercuteix, en darrera instància, en el benefici del conjunt 
del municipi no constitueix cap novetat: és el sistema que han aplicat, des de 
fa més de mig segle, les juntes de compensació o reparcel·lació. La gestió de 
les quotes o aportacions s'atribueixen, d'entrada, a la secretaria i a la gerèn-
cia, amb la possibilitat de poder encarregar la gestió de la recaptació, per via 
de constrenyiment, si cal, als òrgans municipals competents. 

Els costos derivats de la gestió del procés de constitució de les APEU per 
part de l'organisme públic local que pertoqui, així com els derivats dels co-
braments de les quotes quan es concertin amb la hisenda local,  poden ser 
imputats al pressupost de les APEU. 

No es preveu que aquesta llei hagi de comportar cap increment de despesa ni 
de recursos humans ni tècnics per als ens locals que no es pugui compensar 
pel pressupost propi de les APEU. 
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Els destinataris principals d'aquesta norma són les persones titulars d'activi-
tats econòmiques d'una àrea determinada caracteritzada per la concentració 
d'establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, que disposaran 
d'una nova classe d'entitat per ajudar-los a millorar el seu entorn. 

Així mateix, aquesta llei també va dirigida als municipis als quals correspon 
autoritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar determinades 
zones, amb els beneficis conseqüents que hauran de revertir sobre els espais 
públics i els interessos generals de la ciutat o la zona rural corresponent, de 
manera que es puguin complementar les actuacions de caràcter dinamitzador 
de les administracions locals. 

D'acord amb els principis de reducció de càrregues administratives i de sim-
plificació administrativa, la Llei estableix un procés de tramitació que garan-
teix la protecció dels drets dels ciutadans, però alhora amb el mínim de càr-
regues administratives i tràmits requerits per tal de fer el més àgil i senzill 
possible el procés d'aprovació de les APEU. 

II 

Aquesta llei es promulga d'acord l'Estatut d'autonomia de Catalunya: amb la 
competència exclusiva en matèria de comerç i fires que estableix l'article 
121, amb la competència exclusiva en matèria de turisme que estableix l'arti-
cle 171, amb la competència en matèria d'indústria que estableix l'article 
139.1, i amb la competència en matèria de promoció de l'activitat econòmica 
que estableix l'article 152.1. 

Els municipis exerceixen les funcions que preveu aquesta llei d 'acord amb 
les competències que els hi atribueix l'article 84.2.i) de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya. 

III 

Aquesta Llei s'estructura en dos títols, quaranta-un articles, tres disposicions 
addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. 

El títol I està dedicat a la regulació general de les APEU i s'estructura en sis 
capítols. 

El capítol 1 està dedicat a l'objecte i la finalitat de la Llei, a la definició i la 
naturalesa de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) i de les seves 
entitats gestores, com s'estructuren i financen, i les possibles funcions, que 
en cap cas poden exercir potestats públiques que impliquin l'exercici d'auto-
ritat. 

El capítol 2 regula com es delimiten les APEU, qui pot plantejar la iniciativa 
de constitució (nombre mínim de persones titulars del dret de possessió dels 
locals, associacions empresarials de caràcter territorial arrelades a la zona, o  
ajuntament). També defineix el contingut que ha de tenir el projecte de deli-
mitació de l'APEU, com es determina la superfície ponderada dels locals a 
efectes de les votacions i de la determinació de la quota corresponent, els 
trets bàsics dels estatuts de les entitats gestores, el contingut del pla d'actua-
ció (memòria, pressupost, fonts de finançament, període de vigència i meca-
nismes d'avaluació), i estableix el procediment que ha de seguir la iniciativa 
presentada i els vots favorables necessaris per a l'aprovació de l'APEU. Un 
cop aprovada l'APEU per la majoria dels seus integrants i per l'ajuntament, 
es detalla el contingut i la naturalesa jurídica del conveni que han de subs-
criure l'entitat gestora i l'ajuntament. També es regula la possibilitat de pròr-
roga del conveni i els procediments de modificació i extinció. 
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El capítol 3 estableix la creació del Registre de les àrees de promoció eco-
nòmica urbana (RAPEUC), adscrit a la Direcció General competent en matè-
ria de comerç de la Generalitat, i es regula el procediment d'inscripció de les 
APEU aprovades així com la seva publicació al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya (DOGC). 

El capítol 4 tracta de l'organització i el funcionament de les entitats gestores, 
i concretament dels seus òrgans principals, l'assemblea general, la presidèn-
cia, la secretaria i la gerència, sens perjudici de la possibilitat que en cada 
cas es puguin ampliar funcions i/o els òrgans per al bon funcionament de 
l'APEU. 

El capítol 5 regula el sistema de finançament de les APEU, determina quins 
poden ser els recursos econòmics d'aquestes entitats, el sistema de liquidació 
i exacció de quotes, i detalla el procediment d'intervenció de l'Administració 
local en els supòsits de reclamacions i cobrament de les quotes impagades 
per la via de constrenyiment i l'elaboració i l'aprovació del pressupost. 

El capítol 6 està dedicat a l'extinció i al procediment de liquidació de les 
APEU. 

En el títol II es regulen les especialitats de les APEU en els polígons d'activi-
tat econòmica (PAE). 

Aquí la Llei reconeix la singularitat dels PAE, preferentment aquells desti-
nats a ús industrial i logístic que per la tipologia d'activitats empresarials, per 
la dimensió dels espais on aquestes es desenvolupen i per la diferent necessi-
tat dels nivells de servei i subministrament que requereixen, fa imprescindi-
ble una ordenació i una classificació específica. 

Per aquest motiu es regulen aspectes específics de les APEU en els PAE, 
concretament tot allò que té a veure amb la definició de polígon, nau i par-
cel·la sense construcció, amb els elements que integren el pla i el seu àmbit 
d'actuació, amb la determinació de la superfície computable i les quotes, 
amb el procediment d'inscripció específic i amb la classificació dels PAE 
d'acord amb les seves característiques i amb els atributs que es consideren 
necessaris per dur a terme aquesta classificació. 

La disposició addicional primera possibilita la convocatòria, cada exercici, 
d'una línia d'ajuts per millorar i modernitzar els PAE que s'hagin constituït 
com a APEU, d'acord amb aquesta Llei. 

La disposició addicional segona estableix que el portal http://sipae.em-
presa.gencat.cat és el repositori únic d'informació en relació amb els polí-
gons d'activitat econòmica, d'acord amb el que estableix el Pacte nacional 
per a la indústria. 

La disposició addicional tercera preveu que els polígons d'activitat econòmi-
ca (PAE) poden adoptar altres fórmules de gestió publicoprivada, que en tot 
cas es regularan per la seva pròpia normativa. 

La disposició derogatòria deroga l'article 73.2 i la de la Llei 18/2017, de l'1  
d'agost, de comerç, serveis i fires, que qualificava de greu la infracció consis-
tent en anunciar una modalitat de venda amb finalitat extintiva, quan la ven-
da en realitat efectuada no s'ajusta a aquesta modalitat; i també deroga la 
disposició final tercera de la mateixa Llei 18/2017, que estableix l'aprovació 
del projecte de llei de les APEU pel Govern. 

Els apartats 1, lletres i) i l), 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la disposició 
final primera, que fan referència a determinats aspectes de l'esmentada Llei 

http://sipae.empresa.gencat.cat/
http://sipae.empresa.gencat.cat/
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18/2017, de l'1 d'agost, constitueixen millores tècniques en l'aplicabilitat de 
la Llei sense que constitueixin cap modificació del seu contingut regulador. 

Els punts 1.n), 4, 6 i 8 de la disposició final primera introdueixen modifica-
cions puntuals als articles 4, 15.7.a), 24.6 i 32 de la citada Llei 18/2017, d '1  
d'agost, per tal d'incorporar la definició de central de compres i serveis, i de 
corregir disfuncions puntuals detectades en l'aplicació de la regulació esta-
blerta en els àmbits de la venda no sedentària, activitats promocionals i tren-
cament d'estocs, respectivament. 

La disposició final segona fa referència al règim especial del municipi de 
Barcelona. 

La disposició final tercera habilita el desenvolupament reglamentari. 

Títol I. Regulació general 

Capítol 1. Disposicions generals 

Article 1. Objecte i finalitat 

1.1. L'objecte d'aquesta Llei és establir un sistema de col·laboració publico-
privada mitjançant la creació d'àrees de promoció econòmica urbana 
(APEU), de base privada però amb finalitat pública. 

1.2. Les finalitats públiques d'interès general d'aquestes àrees són modernit-
zar i promocionar determinades zones urbanes, així com millorar la qualitat 
de l'entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidar el model de 
ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i 
incrementar la competitivitat de les empreses, tot afavorint la creació d 'ocu-
pació. 

Article 2. Àmbit d'aplicació 

Aquesta Llei és d'aplicació a totes les APEU que es constitueixen dins l'àm-
bit territorial de Catalunya. 

Article 3. Àrees de promoció econòmica urbana  

3.1. Per al compliment de l'objecte d'aquesta Llei es poden delimitar deter-
minades zones urbanes contínues on es desenvolupin activitats econòmiques. 
Aquestes zones es denominen àrees de promoció econòmica urbana (APEU). 

3.2. Les APEU són zones geogràfiques d'un municipi prèviament delimita-
des, integrades pels locals definits a l'article 6.2 d'aquesta Llei i que estan 
ubicats dins el seu àmbit, en les quals està previst l'execució d'un pla d'actu-
ació que s'ha d'adequar a les finalitats d'interès general que preveu l'article 
1.2 anterior. 

3.3. Les APEU es financen amb les contraprestacions econòmiques o quotes 
que s'estableixin obligatòriament, que tenen la condició de prestacions pa-
trimonials de caràcter públic no tributari d'acord amb l'article 31.3 de la 
Constitució espanyola, i amb la disposició addicional primera de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i altres recursos als quals fa 
referència l'article 26 d'aquesta Llei. 

Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari a les quals es 
refereix aquest apartat s'han de regular mitjançant una ordenança municipal i 
es calcularan d'acord amb els paràmetres que estableixin aquesta Llei i el 
conveni que preveu l'article 13. 
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Article 4. Entitats gestores i naturalesa jurídica 

Les APEU es gestionen per entitats privades, sense ànim de lucre i amb per-
sonalitat jurídica pròpia, constituïdes per les persones que acreditin ser titu-
lars del dret de possessió dels locals definits a l'article 6.2 d'aquesta Llei 
situats dins l'àmbit de delimitació de l'APEU a la qual s'hagin adherit. 
Aquestes entitats, pel que fa a la seva organització i activitat, s'han de sub-
jectar al que disposen aquesta Llei, els seus estatuts i, supletòriament, les 
disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

Article 5. Funcions de les entitats gestores de les àrees de 
promoció econòmica urbana 

5.1. Les funcions de l'entitat gestora de l'APEU les determina el Pla d'actua-
ció. 

5.2. El Pla d'actuació ha de preveure, com a mínim, alguna de les funcions 
següents:  

a) Promoure actuacions de millora de l'entorn urbà. 

b) Promoure esdeveniments i activitats a l'espai públic, publicitat i especta-
cles. 

c) Executar actuacions de comunicació i promoció per incrementar la capta-
ció d'inversió i augmentar la demanda. 

d) Promoure polítiques de responsabilitat social empresarial. 

e) Promoure l'activitat econòmica als locals i les naus buits ubicats dins 
l'àmbit de l'APEU. 

f) Potenciar la neteja, el manteniment, la rehabilitació, la decoració i la 
il·luminació dels exteriors dels immobles de propietat privada. 

g) Prestar serveis privats a les empreses i als usuaris de l'APEU. 

h) Prestar serveis mediambientals de caràcter complementari. 

i) Assessorar les empreses. 

j) Promoure l'adhesió de sistemes d'arbitratge de consum. 

k) Promoure serveis mancomunats que contribueixin a disminuir l' impacte 
ambiental. 

l) Promoure el desenvolupament d'infraestructures i serveis digitals per 
augmentar la competitivitat. 

m) Fomentar la formació i el desenvolupament professional, tant de les per-
sones empresàries com de les persones treballadores de les empreses ubica-
des a l'APEU. 

n) Proposar a l'ajuntament corresponent l'elaboració d'instruments de plane-
jament urbanístic, i d'instruments de regulació i d'ordenances. 

o) Proposar la millora de la mobilitat, amb la previsió de la seva gestió i 
finançament, per afavorir l'accessibilitat a l'APEU. 

p) Proposar a l'ajuntament corresponent la vigilància especial de l'APEU, 
d'acord amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

q) Proposar a l'ajuntament corresponent que iniciï els tràmits per a la qualifi-
cació de zona turística a efectes d'horaris comercials. 
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r) Altres funcions que tinguin com a objectiu principal la millora de l'APEU 
i del seu entorn urbà, o la complementació de qualsevol servei municipal,  i 
qualsevol altra funció que derivi del conveni subscrit amb l'ajuntament. 

5.3. Aquestes funcions han d'estar relacionades amb l'estratègia, els objectius 
i la finalitat de l'APEU i, en cap cas, poden substituir o minvar les competèn-
cies i els serveis municipals que presta l'ajuntament. 

5.4. L'entitat gestora no pot exercir potestats públiques que impliquin l'exer-
cici d'autoritat. Per exercir els poders d'autoritat que demani el compliment 
de les seves funcions, l'entitat gestora de l'APEU ha de requerir l'auxili de 
l'ajuntament corresponent, que els hi ha de prestar, llevat que la sol·licitud 
sigui contrària a l'ordenament jurídic. 

Capítol 2. Constitució de l'APEU i de la seva entitat gestora 

Article 6. Iniciativa 

6.1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l'APEU, correspon a:  

a) Les persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d 'almenys el 
25% de la totalitat dels locals definits al punt 6.2 següent, que representin 
com mínim el 25% de la superfície construïda ponderada dels locals inclosos 
dins l'àmbit de l'APEU. 

b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén deli-
mitar l'APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant 
un període mínim ininterromput de 5 anys. 

c) L'ajuntament del municipi on es pretén delimitar l'APEU. 

6.2. Als efectes d'aquesta Llei es considera local la part d'un edifici, o l'edifi-
ci sencer, amb accés directe des de la via pública on s'exerceix o sigui sus-
ceptible d'exercir, una activitat econòmica empresarial. 

També es considera local, als efectes d'aquesta Llei, els solars sense edificar 
amb capacitat d'admetre una edificació on sigui possible desenvolupar qual-
sevol classe d'activitat econòmica empresarial. 

S'exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i 
activitats que no constitueixin activitat empresarial. 

Article 7. Projecte de delimitació de l'àrea de promoció eco-
nòmica urbana 

El projecte per a la delimitació de l'APEU ha d'incloure, com a mínim, les 
previsions següents:  

a) Identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, amb l'acreditació 
de la titularitat del dret de possessió dels locals situats dins l'àmbit de l'A-
PEU, amb indicació del seu nom o raó social, NIF, domicili dels establi-
ments dels quals n'és titular del dret de possessió a la zona, i superfície cons-
truïda de cadascun dels locals. 

b) Si la iniciativa l'exerceix una associació, ha d'acreditar l'acord de l'assem-
blea general per impulsar la iniciativa i l'arrelament de l'associació en l'àmbit 
que es pretén delimitar. 

c) Plànol a escala on s'identifiqui la delimitació de l'APEU i es localitzin els 
locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d'ells, detallant 
els locals inclosos i els no inclosos a l'APEU d'acord amb el que estableix 
l'article 6 d'aquesta Llei; identificació de les persones titulars del dret de 
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possessió dels locals, amb el seu nom o raó social, NIF i domicili de l'esta-
bliment del qual és titular del dret de possessió a la zona; i indicació de la 
superfície ponderada que representa cadascuna de les persones titulars del 
dret de possessió dels locals inclosos, calculada d'acord amb l'article 8  d 'a-
questa Llei. 

d) Projecte d'estatuts de l'entitat gestora que preveu l'article 4 d'aquesta Llei. 

e) Pla d'actuació, que ha d'incloure una memòria econòmica. 

f) Proposta de conveni a subscriure entre l'ajuntament i l'entitat gestora de 
l'APEU, on s'han de concretar els compromisos que han d'assumir cadascuna 
de les parts. 

g) Memòria justificativa de la delimitació de l'APEU. 

Article 8. Superfície construïda ponderada de l'APEU 

Constitueix la superfície construïda ponderada de l'APEU (SCPA) el suma-
tori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades dels locals 
(SCPL) inclosos a l'APEU calculades per trams a partir de la fórmula se-
güent:  

SCPL = sc1 + 0,5 sc2 + 0,25 sc3 + 0,1 sc4 + 0,05 sc5 + 0,01 sc6. 

On:  
SCPL = superfície construïda ponderada del local. 

sc1 = superfície construïda cadastral del local fins a 300 m2. 

sc2 = superfície construïda cadastral del local superior a 300 m2 i fins a 800 m2. 

sc3 = superfície construïda cadastral del local superior a 800 m2 i fins a 1.300 m2. 

sc4 = superfície construïda cadastral del local superior a 1.300 m2 i fins a 2.500 m2. 

sc5 = superfície construïda cadastral del local superior a 2.500 m2 i fins a 10.000 m2. 

sc6 = superfície construïda cadastral del local superior a 10.000 m2. 

En cas de sòl sense edificació s'entendrà per superfície construïda cadastral 
la superfície cadastral de la parcel·la. 

Article 9. Estatuts de l'entitat gestora 

Els estatuts de l'entitat gestora s'han d'adequar a les previsions d'aquesta Llei 
i han d'incloure, com a mínim, el següent:  

a) Denominació de l'entitat, que no pot coincidir amb la d'una altra preexis-
tent ni induir a error o a confusió. En la seva denominació ha d'incloure ne-
cessàriament l'expressió «Àrea de promoció econòmica urbana» o les sigles 
APEU. 

La denominació Àrea de promoció econòmica urbana o APEU queda reser-
vada a les entitats regulades per aquesta Llei. 

b) La seu, l'objecte, les finalitats i les funcions de l'entitat que s'han d'ajustar 
a les previsions d'aquesta Llei. 

c) Drets i deures de les persones integrants de l'entitat gestora. 

d) Procediment d'adhesió i de separació de les persones titulars del dret de 
possessió dels locals inclosos dins l'àmbit de l'APEU, que no poden imposar 
condicions més costoses per unes persones que per unes altres. 

e) Òrgans de govern i d'administració, forma de designar-los i facultats de 
cadascun. Com a mínim s'ha de preveure un òrgan col·legiat de govern (l'as-
semblea general, del qual en formen part tots els membres), la presidència, la 
secretària i un òrgan d'administració (la gerència). 
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f) Requisits de la convocatòria dels òrgans de govern i d'administració, re-
quisits i forma d'adopció dels acords i procediment per a la seva impugnació. 

g) Procediment per efectuar les contractacions que es derivin de l'execució 
de les accions concretes previstes en el pla d'actuació, que ha de garantir 
l'adjudicació en les millors condicions tècniques i econòmiques. 

h) Procediment per la modificació dels estatuts. 

i) Procediments per proposar la modificació de la delimitació de l'APEU 
davant l'ajuntament. 

j) Procediment per modificar i prorrogar el conveni. 

k) Causes de dissolució de l'entitat gestora i regles sobre la seva dissolució i 
liquidació. 

Article 10. Pla d'actuació 

10.1. El Pla d'actuació és la figura que estableix els objectius de l'APEU, així 
com els instruments, les funcions (d'acord amb l'article 5.2 d'aquesta Llei),  i 
les mesures que s'adoptaran per tal d'aconseguir-los, que s'han d 'adequar a 
les finalitats públiques d'interès general previstes a l'article 1.2 d'aquesta 
Llei. 

10.2. El Pla d'actuació ha d'incloure, com a mínim:  

a) Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que es pretenen desen-
volupar amb la creació de l'APEU, d'acord amb l'article 5 d'aquesta Llei. 

b) Un programa d'actuacions que especifiqui la problemàtica detectada, els 
objectius perseguits i la justificació de les mesures que es proposen adoptar, 
detallant de manera exhaustiva i per etapes els serveis, les millores o les 
mesures de gestió i la modernització que es proposin, així com els beneficis 
que aquestes actuacions han de comportar en relació amb els serveis exis-
tents. 

c) Un projecte de pressupost de les despeses necessàries per al seu desenvo-
lupament, detallant les partides per a la realització o implantació dels serveis, 
actuacions, mesures i millores proposades en funció de les etapes previstes 
per a la seva implementació i els costos derivats de la gestió  del procés de 
constitució de les APEU per a l'organisme públic local que pertoqui, així 
com els costos derivats del cobrament de les quotes quan es concertin amb la 
hisenda local. 

El projecte de pressupost també ha d'incloure una reserva destinada a la 
compensació d'increments imprevisibles de costos de les actuacions projec-
tades i a la cobertura de pèrdues d'ingressos derivades del pagament incom-
plert o impuntual de les quotes. 

També inclourà les previsions de les despeses necessàries per a la dissolució 
de l'APEU, sigui motivada per l'extinció de la seva vigència o per l'aprovació 
la seva dissolució anticipada, d'acord amb el que preveu l'article 15 d'aquesta 
Llei. 

d) Les fonts de finançament. 

e) Les regles per l'exacció de les quotes de conformitat amb l'article 27 d 'a-
questa Llei; i determinar la forma i els terminis de pagament de les quotes, 
que com a màxim es poden exigir amb una antelació d'un any en relació amb 
la despesa prevista. 
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f) Període de duració de les mesures incloses al projecte, que no pot ser infe-
rior a 3 ni superior a 5 anys, i cronograma per a la implantació dels serveis, 
les millores, les mesures o les actuacions que es proposen. 

g) Mecanismes d'avaluació dels resultats i de l'assoliment dels objectius del 
Pla d'actuació en relació amb els beneficis i les millores previstos. 

Article 11. Procediment de delimitació de l'àrea de promoció 
econòmica urbana 

11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el 
procediment següent:  

a) El projecte per delimitar l'APEU s'ha de presentar davant l'ajuntament 
corresponent mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la 
informació que detalla l'article 7 precedent. 

No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a la constitució d'una APEU 
en els casos que es proposi:  

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic 
d'una APEU ja existent. 

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic 
d'una altra proposta que s'hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit. 

En cas que el projecte de constitució de l'APEU afecti més d'un municipi,  la 
tramitació s'haurà de realitzar davant de tots i cadascun dels ajuntaments dels 
municipis implicats. En aquest cas, les referències que els diferents articles 
de la Llei fan a l'ajuntament s'han d'entendre fetes a tots i cadascun dels ajun-
taments afectats. 

b) L'òrgan competent de l'ajuntament, en un termini màxim de dos mesos a 
comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament 
l'aprovació inicial del projecte presentat. En el termini dels set dies següents 
a l'aprovació inicial, l'ajuntament ha de sotmetre el projecte a informació 
pública, com a mínim a la pàgina web de l'ajuntament, durant el termini d'un 
mes, amb notificació individual a cadascuna de les persones titulars del dret 
de possessió dels locals de la zona delimitada al projecte presentat. 

c) Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·lici-
tud sense que l'òrgan competent de l'ajuntament hagi aprovat inicialment el 
projecte presentat, s'ha d'entendre desestimada. 

d) Finalitzat el termini d'informació pública i rebudes les al·legacions, l'òr-
gan competent de l'ajuntament ha d'acordar la constitució d'un grup de tre-
ball paritari integrat, d'una banda, pels representants de l'ajuntament i,  de 
l'altra, per representants designats pels sol·licitants. El grup de treball el pre-
sideix el regidor o la regidora que designi l'ajuntament. 

e) Aquest grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i,  si es-
cau, ha de proposar un text refós del projecte. 

f) El projecte acordat pel grup de treball s'ha de sotmetre a votació de totes 
les persones titulars del dret de possessió dels locals que, d'acord amb l'arti-
cle 6.2 d'aquesta Llei, formen part de l'àrea delimitada. 

g) La convocatòria per a la votació s'ha de notificar de forma fefaent a ca-
dascuna de les persones titulars del dret de possessió esmentades al punt 
anterior. La comunicació s'ha de realitzar amb una antelació mínima de 15 
dies a la data de votació acordada i ha d'indicar:  



Dossier Ple 63 
7 d’octubre de 2020 

23 

 

– El lloc web de l'ajuntament on s'hagi inserit el text íntegre del projecte, així 
com el cens de votants. 

– Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament (al lloc 
i l'hora que s'indiquin) o per mitjans telemàtics (en aquest cas el període de 
votació no pot ser inferior a 7 ni superior a 15 dies). 

h) La persona titular del dret de possessió disposa d'un vot per a cada un dels 
locals del qual és titular. 

Els establiments comercials col·lectius definits a l'article 5.b) del Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, es 
consideren un sol local. 

En el supòsit de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local,  les 
persones cotitulars han de designar formalment un representant, que serà la 
persona que exercirà el dret a vot. 

i) En el termini màxim de dos dies a comptar des de la finalització de la vo-
tació l'ajuntament ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim 
al seu web i al seu tauler d'anuncis, i ha de notificar el resultat a tots els titu-
lars del dret de possessió dels locals de l'APEU. 

j) Per a l'aprovació del projecte serà necessari la participació, com a mínim, 
del 40% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l'àmbit de 
l'APEU que representin, com a mínim, el 40% de la superfície construïda 
ponderada de la totalitat dels locals inclosos, segons l'article 8 d'aquesta Llei. 

El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria dels 
vots emesos que representin, al mateix temps, la majoria de la superfície 
construïda ponderada dels locals representats pels titulars del dret de posses-
sió que hagin exercit el dret de vot. 

k) El control del procés de votació recau sobre l'ajuntament, i els costos que 
se'n derivin els han d'assumir les persones promotores del projecte de l'A-
PEU 

11.2 Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urba-
na l'exerceix l'ajuntament el procediment a seguir és el següent:  

a) L'ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 
l'APEU, amb el contingut detallat a l'article 7 d'aquesta Llei,  a informació 
pública. 

b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l'ajun-
tament podran proposar la constitució d'un grup de treball, que s'ha d'ajustar 
a les característiques detallades en l'apartat 11.1.d) d'aquest article, i designar 
els representants que n'hauran de formar part. En cas contrari l'òrgan compe-
tent de l'ajuntament ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presen-
tar un text refós del projecte. 

c) El text refós del projecte acordat s'ha de sotmetre a votació de totes les 
persones titulars del dret de possessió dels locals, que d'acord amb l'article 
6.2 d'aquesta Llei formen part de l'àrea delimitada, seguint amb el procedi-
ment dels apartats 11.1.g) i següents d'aquest article. 

Article 12. Aprovació definitiva de l'àrea de promoció econò-
mica urbana i constitució de l'entitat gestora 

12.1. Si el projecte ha estat ratificat en la votació prevista a l'article 11 pre-
cedent, s'ha de sotmetre a aprovació del Ple de l'ajuntament dins el termini 
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màxim d'un mes a comptar des de la publicació dels resultats,  que l'ha d 'a-
provar, o rebutjar motivadament, de manera definitiva. 

12.2. L'acord del Ple de l'ajuntament, en el que s'aprova la constitució de 
l'APEU, s'ha de notificar a totes les persones titulars del dret de possessió 
dels locals que integren l'APEU. 

12.3. L'aprovació de l'APEU vincula totes les persones titulars del dret de 
possessió dels locals de la zona delimitada a partir de la inscripció al Regis-
tre de les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya (RAPEUC). 

Les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada 
queden subjectes a les obligacions derivades del conveni subscrit amb l'ajun-
tament durant tot el període de vigència de l'APEU. 

Els canvis de titularitat en el dret de possessió que es produeixin durant la 
vigència de l'APEU comporta la subrogació de la nova persona titular en els 
drets i els deures inherents a l'APEU. 

Abans de la formalització dels canvis de titularitat del dret de possessió s'ha 
d'informar el nou titular dels drets i les obligacions inherents a la seva perti-
nença a l'APEU. 

12.4. L'entitat gestora s'ha de constituir dins els tres mesos següents a la 
notificació de l'acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels lo-
cals que integren l'APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els 
titulars del dret de possessió a l'assemblea general constitutiva de l'entitat 
gestora. 

Quan la iniciativa l'hagi exercit l'ajuntament serà aquest qui convoqui la 
totalitat dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l'APEU a 
l'assemblea general constitutiva de l'entitat gestora. 

L'entitat gestora s'ha de constituir, com a mínim, amb les persones titulars 
del dret de possessió que han votat afirmativament la constitució de l'APEU. 

La constitució de l'entitat gestora s'ha de formalitzar en escriptura pública i 
s'ha d'inscriure al RAPEUC. 

L'adhesió a l'entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars 
del dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat 
afirmativament en el procediment de constitució de l'APEU. 

Article 13. Conveni 

13.1. Un cop constituïdes l'APEU i la seva entitat gestora s'ha de procedir a 
la subscripció del conveni amb l'ajuntament. 

13.2. El conveni entre l'ajuntament i l'entitat gestora ha d'especificar, com a 
mínim, el següent:  

a) Identificació de les parts. 

b) Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cadascuna de les parts 
d'acord amb el Pla d'actuació. 

c) Forma de participació de l'ajuntament en els òrgans de govern de l'entitat 
gestora, amb veu però sense vot. 

d) Formes de finançament i regles per a la determinació de les quotes, i perí-
odes de liquidació d'aquestes d'acord amb el Pla d'actuació. 

e) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i 
dels compromisos adquirits per les parts signants, que han de preveure la 
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resolució dels problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens per-
judici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

f) Mesures que es poden adoptar en cas d'incompliment dels compromisos 
establerts pel conveni. 

g) Termini de vigència del conveni, que no pot excedir de 5 anys. 

h) Règim de modificació del conveni, que requerirà l'acord unànime dels 
signants. 

i) Causes d'extinció del conveni. 

13.3. Aquest conveni té la naturalesa jurídica dels convenis de col·laboració 
que regula el capítol 2 del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i de 
manera supletòria és d'aplicació el capítol VI del títol preliminar de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

13.4. Al conveni s'han d'adjuntar, com a annexos, la certificació de l'acord 
del Ple de l'ajuntament pel qual s'aprova la constitució de l'APEU, l'escriptu-
ra pública de constitució la seva entitat Gestora, els seus estatuts i el pla d'ac-
tuació. 

Article 14. Pròrroga del conveni 

14.1. El conveni es pot prorrogar, abans de la finalització del termini de vi-
gència, per acord unànime de les parts i per un període no superior a quatre 
anys, sempre que la part interessada en la pròrroga ho sol·liciti a l'altra part 
durant el primer trimestre de l'últim any. 

14.2. En cap cas el conveni es pot prorrogar tàcitament. 

Article 15. Procediment per a la modificació de l'àmbit de l'A-
PEU, per a la modificació dels estatuts de l'entitat gestora, 
per a la modificació del Pla d'actuació, per a la modificació del 
conveni o per a la seva pròrroga, i per al procediment d'extin-
ció de l'APEU 

15.1. La proposta de modificació de l'àmbit de l'APEU, de modificació dels 
estatuts de l'entitat gestora de l'APEU i de modificació del Pla d'actuació, de 
modificació o pròrroga del conveni, i d'extinció de l'APEU i de la seva enti-
tat gestora requereix l'acord de l'assemblea general de l'entitat gestora pres 
d'acord amb el que l'article 20 d'aquesta Llei. 

15.2. L'entitat gestora ha de presentar la proposta a l'ajuntament del municipi 
acompanyada del projecte que correspongui i del certificat del secretari de 
l'entitat gestora que acrediti l'adopció de l'acord, d'acord amb les condiciones 
que estableix l'article 20.7 d'aquesta Llei. 

15.3. L'ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini 
màxim de 20 dies, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolu-
ció, es considerarà desestimada. En cas que sigui acceptada, ha de sotmetre 
el projecte a votació de la totalitat de les persones titulars del dret de posses-
sió dels locals seguint el procediment previst a l'article 11 precedent. 

15.4. Quan la proposta de modificació del Pla d'actuació, del conveni o de la 
seva pròrroga o l'extinció de l'APEU i la seva entitat gestora la proposi l'a-
juntament, l'ha de traslladar a l'entitat gestora acompanyada del projecte que 
correspongui, i aquesta l'ha de sotmetre a la seva assemblea general en el 
termini màxim de 30 dies. L'assemblea general ha d'adoptar l'acord corres-
ponent amb el procediment que estableix l'article 20 d'aquesta Llei.  En cas 
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de conformitat es sotmetrà el projecte a votació de la totalitat dels titulars del 
dret de possessió dels locals seguint el procediment previst a l'article 11 d 'a-
questa Llei. 

Capítol 3. Registre i publicació de les àrees de promoció eco-
nòmica urbana de Catalunya 

Article 16. Registre 

16.1. Amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota 
la informació relativa a les APEU es crea un únic registre, el Registre de les 
àrees de promoció econòmica urbana (RAPEUC), de caràcter públic, per a 
totes les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya, adscrit al De-
partament competent en matèria de comerç. 

La competència per la inscripció i el manteniment del Registre correspon a 
la Direcció General competent en matèria de Comerç, sens perjudici del que 
disposa el punt 16.2 d'aquest article. 

16.2. Al RAPEUC es crea una secció específica per a la inscripció de les 
APEU constituïdes als polígons d'activitat econòmica definits a l'article 32 
del títol II d'aquesta Llei. 

La competència per la inscripció i el manteniment d'aquesta secció correspon 
a la Direcció General competent en matèria de indústria. 

16.3. La informació relativa a les APEU s'ha d'incorporar al visualitzador del 
sistema d'informació geogràfica corporativa que disposi cada unitat compe-
tent i ha de ser accessible des del web de la Generalitat. 

Article 17. Procediment d'inscripció 

17.1. En el termini màxim d'un mes a comptar des de la subscripció del con-
veni entre l'ajuntament i l'entitat gestora de l'APEU, l'ajuntament ha de 
sol·licitar a la direcció general competent la inscripció de l'APEU al Registre 
de les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya. A aquesta 
sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:  

a) Un exemplar del Pla d'actuació. 

b) Un exemplar del conveni subscrit entre l'entitat gestora i l'ajuntament. 

c) Una còpia autoritzada del document públic de la constitució de l'entitat, 
degudament inscrita en el registre corresponent. 

d) Un certificat de l'acord d'aprovació definitiva de la constitució de l'APEU 
adoptat per l'ajuntament. 

e) Un plànol a escala on s'identifiqui la delimitació de l'APEU, es localitzin  
els locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d'ells, i s ' i-
dentifiquin les persones titulars del dret de possessió dels locals (nom o raó 
social, NIF, domicili de l'establiment del qual és titular del dret de possessió 
a la zona). 

17.2. L'òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha 
d'inscriure l'APEU al RAPEUC en el termini màxim de 3 mesos a comptar 
des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagi dictat i notificat la resolució de la inscripció a l'ajuntament, 
s'entén acordada la inscripció. 

17.3. L'ajuntament ha de comunicar al RAPEUC les modificacions del Pla 
d'actuació, del conveni, de la delimitació de l'APEU o qualsevol altra modi-
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ficació que afecti el funcionament de l'APEU, que han de ser aprovades per 
l'ajuntament; i també ha de comunicar l'extinció de l'APEU. 

17.4. Les resolucions d'inscripció al RAPEUC hauran de tenir en compte els 
principis de minimització de dades i d'exactitud, d'acord amb el que estableix 
el marc normatiu aplicable en matèria de protecció de dades. 

Article 18. Publicació 

Un cop inscrita al Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de 
Catalunya, la Direcció General competent ha de publicar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya el nom, la delimitació i la identificació de la 
inscripció registral de l'APEU constituïda. 

Capítol 4. Organització i funcionament de les entitats gesto-
res 

Article 19. Òrgans  

19.1. Els òrgans de l'entitat gestora són, com a mínim, els següents:  

a) L'assemblea general. 

b) La presidència. 

c) La secretaria. 

d) La gerència. 

19.2. De manera facultativa l'entitat gestora pot preveure una junta directiva, 
una vicepresidència i una tresoreria. 

Article 20. Assemblea general 

20.1. L'assemblea general és el màxim òrgan de govern de l'entitat gestora. 

20.2. Formen part de l'assemblea general la totalitat de les persones titulars 
del dret de possessió dels locals adherides a l'entitat gestora. 

Cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals adherides 
a l'entitat gestoria participen en l'assemblea general en proporció a la super-
fície construïda ponderada, d'acord amb el que determina l'article 8 d'aquesta 
Llei. 

20.3. L'assemblea general es reuneix, com a mínim, un cop a l'any en sessió 
ordinària per aprovar els pressupostos i els comptes anuals; i en sessió extra-
ordinària quan així ho acordi la presidència o una quarta part dels membres 
de l'assemblea general. 

20.4. Correspon al president o presidenta la convocatòria de l'assemblea 
general. La convocatòria ha d'indicar el lloc, el dia i l'hora de la reunió, així 
com l'ordre del dia. 

Les notificacions de la convocatòria s'han de fer per qualsevol mitjà que 
permeti tenir constància de la seva recepció, i s'han de publicar a la web 
corporativa de l'entitat gestora, si en disposa. 

20.5. Si a la reunió de l'assemblea general no concorren en primera convoca-
tòria la majoria dels membres, es pot celebrar en segona convocatòria, mitja 
hora després, sempre que hi siguin presents, com a mínim, un terç dels 
membres. 

20.6. La notificació de la convocatòria per a l'assemblea general ordinària 
anual, així com per les assemblees extraordinàries, s'ha de fer amb una ante-
lació mínima de 15 dies naturals. No obstant això, l'assemblea general pot 
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reunir-se vàlidament, fins i tot sense ser convocada formalment, sempre que 
hi concorrin la totalitat de les persones titulars del dret de possessió dels 
locals adherides a l'entitat gestora i així ho decideixin per unanimitat. 

20.7. Quan l'assemblea general hagi d'adoptar acords relatius a la modifica-
ció de l'àmbit de l'APEU, a la modificació dels estatuts de l'entitat gestora, a 
la modificació o la pròrroga del conveni i a l'extinció de l'entitat gestora i de 
l'APEU, cal l'assistència de com a mínim les tres quartes parts dels seus 
membres, que representin com a mínim les tres quartes parts de la superfície 
construïda ponderada dels locals representats pels titulars del dret de posses-
sió adherits a l'entitat gestora. 

Article 21. Funcions de l'assemblea general 

L'assemblea té com a mínim les funcions següents:  

a) Exercir la direcció superior i el control de l'entitat i vetllar pel compliment 
de les seves funcions, per a la qual cosa serà informada degudament dels 
acords i de les mesures adoptades per la persona que ocupi la presidència, o  
per qualsevol altre òrgan de govern de l'entitat gestora. 

b) Elegir d'entre els seus membres les persones que ocupin la presidència, la 
secretaria i, si s'escau, els càrrecs d'altres òrgans de govern de l'entitat gestora. 

c) Remoure el president o presidenta, el secretari o secretaria i, si s'escau, els 
membres dels òrgans de govern de l'entitat. 

d) Acordar la contractació i la rescissió del contracte de la persona proposa-
da per exercir de president o presidenta per ocupar la gerència. 

e) Aprovar els pressupostos anuals i el programa d'actuacions i d'inversions 
que s'hagin de realitzar. 

f) Aprovar la memòria anual d'activitats i el balanç, així com la liquidació i 
els comptes de cada exercici econòmic. 

g) Informar, a requeriment de l'ajuntament, en les reclamacions contra la 
liquidació de les quotes. 

h) Acordar, a proposta de la gerència, la sol·licitud a l'ajuntament de l' in ici 
de la via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades. 

i) Aprovar la modificació dels estatuts. 

j) Aprovar la proposta de modificació del conveni subscrit amb l'ajuntament 
i la proposta de modificació de l'àmbit de l'APEU. 

k) Aprovar la proposta d'extinció de l'APEU i de l'entitat gestora. 

Article 22. Règim d'acords de l'assemblea general 

Amb caràcter general, llevat que els estatuts o el conveni prevegin una altra 
cosa, els acords de l'assemblea general s'adopten per majoria simple dels 
vots que representin la majoria simple de la superfície construïda dels locals. 
No obstant això, els acords relatius a les matèries que detalla l'article 20.7 
anterior requeriran, com a mínim, el vot favorable de la majoria absoluta 
dels membres que representin la majoria absoluta de la superfície construïda 
dels locals. 

Article 23. La presidència 

23.1. La presidència es l'òrgan de direcció i representació de l'entitat gestora. 

La persona que ocupi la presidència ha de ser designada en l'acte de consti-
tució de l'entitat gestora, o posteriorment per acord de l'assemblea general,  i 
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en ambdós casos per períodes equivalents al termini de vigència inicial del 
conveni, amb possibilitats de reelecció per una única vegada i per igual ter-
mini. 

23.2. El president o presidenta exerceix la representació legal de l'entitat i té 
atribuïdes les funcions següents:  

a) Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries de l'assemblea 
general i fixar l'ordre del dia. 

b) Proposar a l'assemblea el nomenament de la persona que ocupi la gerèn-
cia. 

c) Visar les actes i les certificacions, si s'escau, dels acords de l'assemblea 
general. 

d) Executar el pressupost de despeses de l'entitat gestora, que pot delegar a la 
persona que ocupi la gerència. 

Article 24. Secretaria 

24.1. Actuarà com a secretari o secretària de l'assemblea el membre de l'enti-
tat que designi l'assemblea en la seva sessió constitutiva o en les de les suc-
cessives renovacions. 

Aquesta designació es farà, en tot cas, de la mateixa forma i pels mateixos 
terminis que per a la designació de president o presidenta de l'entitat gestora. 

24.2. El secretari o secretària té les funcions següents:  

a) Estendre l'acta de cada sessió de l'assemblea. 

b) Emetre els certificats dels acords presos per l'assemblea. 

c) Assistir el president o presidenta en la convocatòria de les sessions de 
l'assemblea. 

d) Notificar els acords de l'assemblea general, quan sigui procedent. 

e) Realitzar, per ordre del president o presidenta, els treballs que li encomani 
l'assemblea. 

f) Ser el dipositari/ària i custodiar les actes. 

g) Vetllar pels fons de l'entitat. 

h) Portar la comptabilitat. 

i) Recaptar les quotes i lliurar els requeriments corresponents quan sigui 
necessari. 

24.3. Les funcions que es detallen als punts g), h) i i) correspondran a la 
persona que exerceixi de tresorera, cas que l'entitat gestora opti per la creació 
d'aquesta figura. 

Article 25. Gerència 

25.1. La gerència és l'òrgan d'administració i execució de l'entitat que ha 
d'exercir les funcions que li encomani o deleguin la presidència o  l'assem-
blea general, sota la direcció i la supervisió del president o presidenta. 

25.2. La designació del gerent o la gerent ha de recaure en una persona amb 
professionalitat i experiència acreditada. 

25.3. El o la gerent assisteix a les sessions de l'assemblea general amb veu 
però sense vot. 
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25.4. Corresponen a la gerència les funcions següents:  

a) Elaborar el pressupost de l'APEU, de la liquidació i dels comptes anuals, 
amb la memòria anual d'activitats corresponent. 

b) Implementar el pla d'actuació de l'APEU i proposar plans i programes 
concrets d'actuació. 

c) Proposar finançaments aliens. 

d) Elaborar la proposta d'informe que ha d'aprovar l'assemblea general rela-
tiu a la reclamació contra la liquidació de les quotes. 

e) Gestionar el cobrament de les quotes sota la supervisió de la presidència  

f) Proposar a l'assemblea general, o l'òrgan col·legiat de l'entitat gestora que 
correspongui, que adopti l'acord necessari per a la sol·licitud a l'ajuntament 
de l'inici de la via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impaga-
des. 

g) Dirigir el personal a càrrec de l'entitat gestora. 

h) La resta de tasques que l'assemblea general o el president o presidenta li 
encomanin. 

Capítol 5. Finançament de l'APEU 

Article 26. Recursos econòmics 

Són recursos econòmics de l'APEU, i que gestiona l'entitat gestora, els se-
güents:  

a) Les quotes a càrrec de les persones titulars del dret de possessió sobre els 
locals inclosos a l'àmbit de l'APEU i que es detallen a l'article 3.3 d 'aquesta 
Llei. Aquestes quotes hauran de cobrir la totalitat de la despesa pressuposta-
da en el conveni subscrit amb l'ajuntament, i també la quantitat destinada a la 
reserva que preveu l'article 10.2.c) d'aquesta Llei. 

b) Aportacions en espècie, crèdits, donacions, patrocinis, ingressos obtinguts 
per les vendes de béns i serveis, i per rendes i productes del seu patrimoni. 

c) Subvencions i ajuts públics de les administracions. 

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes 

27.1. L'obligació del pagament de les quotes neix amb la publicació al 
DOGC de la inscripció de l'APEU al Registre de les àrees de promoció eco-
nòmica urbana de Catalunya. 

27.2. Estan obligades al pagament de les quotes totes les persones titulars del 
dret de possessió sobre els locals inclosos a l'APEU. En cas que hi hagi una 
pluralitat de persones titulars del dret de possessió, aquestes estan obligades 
de forma solidària. 

27.3. El conveni subscrit entre l'entitat gestora i l'ajuntament ha d'establir els 
criteris a partir dels quals es determina la quantia de les quotes. 

L'import de les aportacions i de les quotes ha de ser equitatiu, basat en crite-
ris objectius i suficients per finançar el Pla d'actuació durant tota la durada de 
l'APEU. 

Les quotes es determinen en funció de la superfície construïda cadastral de 
cada local. En cas de sòl sense edificar, s'entendrà per superfície construïda 
cadastral del local la superfície cadastral de la parcel·la. 
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S'estableixen sis trams diferents en funció d'aquesta superfície, de tal forma 
que les quotes dels locals adscrits a cada tram han de respectar entre elles les 
proporcions d'acord amb els índexs que es detallen a la taula següent:  

Superfície construïda cadastral (scc) Índex 

scc <300 m2 1 

300 m2 < scc < 800 m2 1,5 

800 m2 < scc < 1.300 m2 2 

1.300 m2 < scc < 2.500 m2 3 

2.500 m2 < scc < 10.000 m2  4 

scc >10.000 m2 5 

27.4. La gestió del cobrament de les quotes correspon a la gerència de l'enti-
tat gestora, no obstant això, el conveni pot preveure que la gestió del cobra-
ment l'efectuï la hisenda municipal. En aquest últim cas caldrà preveure al 
conveni les despeses que aquest servei comporti a l'ajuntament i els requeri-
ments previstos per la normativa de protecció de dades per fer l'encàrrec de 
tractament. 

27.5. Contra la liquidació de les quotes que han d'abonar les persones titulars 
del dret de possessió dels locals inclosos a l'APEU es pot interposar recla-
mació davant l'ajuntament en el termini de 15 dies a comptar des de la notifi-
cació de la liquidació. 

Per resoldre la reclamació, l'ajuntament, ha de sol·licitar informe preceptiu  a 
l'entitat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació. 

L'ajuntament disposa d'un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions, 
transcorregut el termini sense que l'ajuntament hagi dictat resolució s'entén 
desestimada la reclamació. 

27.6. Les quotes impagades han de ser reclamades per l'entitat gestora al 
deutor perquè satisfaci l'import en el termini màxim d'un mes. Aquesta re-
clamació s'ha de fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l'ajuntament de l'ini-
ci de la via de constrenyiment. Transcorregut aquest termini d'un mes sense 
que s'hagi liquidat la quota, l'òrgan que tingui atribuïda aquesta funció se-
gons els estatuts de l'entitat gestora, ha d'acordar sol·licitar a l'ajuntament 
que iniciï el procediment per al cobrament de les quotes impagades per la via 
de constrenyiment, d'acord amb el marc normatiu aplicable. 

Article 28. Pressupost 

28.1. Les entitats gestores de les APEU han d'ajustar la seva activitat al pres-
supost que anualment ha d'aprovar l'assemblea general, d'acord amb les ac-
cions anuals previstes en el Pla d'actuació. 

28.2. El pressupost ha d'especificar, amb el màxim grau de desglossament, la 
totalitat de les despeses i els ingressos previstos i ha d'incloure els costos 
derivats de la gestió del procés de constitució de les APEU de l'organisme 
públic local que pertoqui, així com els derivats del cobrament de les quotes 
quan es concertin amb la hisenda local. 

El pressupost també ha d'incloure una reserva destinada a la compensació 
d'increments imprevisibles de costos de les actuacions projectades, així com 
a la cobertura de pèrdues d'ingressos derivades del pagament incomplert o  
impuntual de les quotes. 
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28.3. Al pressupost s'ha d'adjuntar:  

a) A l'estat de despeses, una descripció analítica de les quantitats que es pro-
jecta invertir en cadascuna de les activitats de l'APEU durant l'exercici se-
güent, i si escau, els pressupostos proposats pels diferents proveïdors de béns 
i serveis. 

b) A l'estat d'ingressos, la quantificació de les aportacions i de les quotes que 
correspondrà abonar en l'exercici econòmic a cadascuna de les persones 
titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l'APEU; l' import de les 
aportacions voluntàries o donacions que s'hagin rebut; i l'import de les sub-
vencions i els ajuts públics compromesos per les diferents administracions 
públiques. 

28.4. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes al Pla 
d'actuació, tant pel que fa al termini d'execució com pel tipus d'acció. Aques-
tes modificacions en cap cas podran alterar l'import total pressupostat pel Pla 
d'actuació per a tot el període de vigència, sens perjudici del que preveu 
l'article 15. 

Article 29. Elaboració i aprovació del pressupost 

29.1 El o la gerent, d'acord amb els criteris fixats pel president o presidenta, 
elabora anualment el projecte de pressupost dins els tres últims mesos de 
cada exercici econòmic. El projecte de pressupost ha d'anar acompanyat de:  

a) La liquidació del pressupost de l'exercici anterior. 

b) Un informe de gestió que inclogui, com a mínim, l'aplicació dels recursos 
de què disposa l'APEU, dels resultats pràctics de la seva gestió, dels proble-
mes sorgits en l'execució i de les propostes de millora que es considerin  ne-
cessàries. 

c) Un informe econòmic elaborat per un auditor de comptes, i un informe 
sobre la gestió dels recursos humans, en el cas que el pressupost excedeixi 
de cent mil euros. 

29.2. Un cop aprovat el pressupost per l'assemblea general es donarà publici-
tat, en el termini màxim de 15 dies, al web de l'ajuntament i al de l'entitat 
gestora, si en disposa, i es notificarà a tots els titulars del dret de possessió 
dels locals que integren l'APEU. 

29.3. Les persones titulars del dret de possessió dels locals incloses a l'APEU 
poden presentar davant l'ajuntament una reclamació contra el pressupost 
aprovat, en el termini d'un mes a comptar des de la publicació al web de 
l'ajuntament. 

Per resoldre la reclamació l'ajuntament ha de sol·licitar informe preceptiu  a 
l'entitat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació. 

L'ajuntament disposa d'un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions, 
transcorregut el termini sense que l'ajuntament hagi dictat resolució s'entén 
desestimada la reclamació. 

Capítol 6. Extinció i liquidació de l'àrea de promoció econòmi-
ca urbana 

Article 30. Extinció i liquidació 

30.1. L'extinció de l'APEU es produeix per resolució o extinció del conveni 
subscrit entre l'ajuntament corresponent i l'entitat gestora per qualsevol dels 
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motius previstos en el conveni o a l'ordenament jurídic. L'extinció de l'A-
PEU comporta necessàriament la dissolució de l'entitat gestora i requereix, 
en tot cas, l'aprovació de l'ajuntament. 

30.2. No procedeix l'aprovació de la dissolució de l'entitat gestora mentre 
existeixin obligacions pendents o l'entitat gestora tingui procediments judici-
als pendents de sentència ferma. 

30.3. Acordada la dissolució per l'ajuntament, el president o  presidenta, o  
l'òrgan que determinin els estatuts de l'entitat gestora, es transforma en òrgan 
de liquidació per atendre el pagament dels deutes, el cobrament dels ingres-
sos pendents i per a la distribució del romanent, si escau, d 'acord amb els 
estatuts o les regles de funcionament. 

La distribució del romanent, si s'escau, s'ha de realitzar entre totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l'APEU, d'acord amb 
la seva participació calculada segons el que estableix l'article 27 anterior. 

El document definitiu de liquidació, que ha d'incloure, si s'escau, la distribu-
ció del romanent, l'ha d'aprovar l'òrgan competent de l'ajuntament en el ter-
mini màxim d'un mes a comptar des de la data de presentació del document 
definitiu de liquidació. 

30.4. L'ajuntament ha de comunicar a la Direcció General competent en ma-
tèria de comerç l'extinció de l'APEU per tal d'inscriure aquesta extinció al 
Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya i publicar-
la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Títol II. Especialitats de la regulació de les APEU als polígons 
d'activitat econòmica (PAE) 

Article 31. Règim normatiu  

A les APEU que es constitueixen i desenvolupen en els PAE, juntament amb 
el que determina aquesta Llei, els hi és d'aplicació la regulació específica 
continguda en aquest títol II. 

Les referències que al títol I de la Llei es fan a «local», en el cas de les 
APEU que es constitueixen i desenvolupen en els PAE s'han d'entendre fetes 
a «nau» o «parcel·la sense construcció». 

Article 32. Definicions 

Als efectes d'aquesta Llei s'entén per:  

a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d'un municipi on s'es-
tableixi pel planejament urbanístic l'ús industrial i/o l'ús logístic com a pre-
dominant i que figuri al Sistema d'informació de polígons d'activitat econò-
mica (SIPAE) del Departament competent en matèria d'Indústria, amb la 
totalitat de la informació completa. 

b) APEU en els PAE: les zones geogràfiques d'un municipi, prèviament de-
limitades, integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense cons-
trucció ubicades dins el seu àmbit i on està prevista l'execució d'un pla d 'ac-
tuació que s'ha d'adequar a les finalitats d'interès general de l'article 1.2 
d'aquesta Llei. 

c) Naus: tota construcció i edificació amb accés, tant per viabilitat pública 
com privada, on s'hi exerceix una activitat econòmica empresarial. 
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També es consideren naus aquelles que en el moment de la constitució de 
l'APEU no s'hi exerceix cap activitat econòmica empresarial però que són 
susceptibles de poder desenvolupar-n'hi. 

La no adequació de la nau a les normatives i reglaments vigents per a l'exer-
cici de l'activitat no en limita la seva consideració com a tal. 

d) Parcel·la sense construcció: tota superfície de sòl on es pugui construir o  
edificar per desenvolupar una activitat econòmica empresarial. 

e) Parcel·la de servei: tota superfície de sòl construïda amb edificacions dife-
rents de les naus industrials destinades a servei del mateix PAE. 

Article 33. Funcions de les entitats gestores de les APEU en 
els PAE 

En cap cas les funcions determinades en el Pla d'actuació de les APEU po-
den substituir o minvar les competències i els serveis municipals que presta 
l'ajuntament. 

Les funcions de les entitats gestores de les APEU en els PAE han de tenir en 
consideració l'atribució de responsabilitats següent:  

a) Elements privatius de titularitat privada, com ara els centres de producció 
i/o transformació, les zones logístiques i de magatzem, les oficines i les zo-
nes de serveis que són responsabilitat d'aquells que n'exerceixen els drets de 
possessió. 

b) Elements comuns de titularitat privada, com ara depuradores, recollida 
selectiva de residus, xarxa contra incendis, vials interiors, aparcaments pri-
vats, infraestructures de seguretat, entre altres, que són responsabilitat d 'a-
quells que n'exerceixen els drets de possessió, en col·laboració amb l'entitat 
gestora. 

c) Elements comuns de titularitat privada d'empreses de serveis i subminis-
traments, com ara xarxes elèctriques i de comunicació, i xarxes d'abastament 
d'aigua, gas i sanejament, que són responsabilitat (en el manteniment, repo-
sició i modernització) de les empreses de serveis i subministraments. 

d) Elements comuns de titularitat pública, com vials públics, senyalització 
horitzontal i vertical, xarxa de clavegueram, xarxa d'enllumenat públic, zo-
nes verdes públiques, aparcaments públics, residus urbans que no siguin 
responsabilitat directa del productor en funció del que determini la normati-
va corresponent, entre altres, que en relació amb la seva neteja, manteniment 
i reposició són responsabilitat de l'Administració local, en col·laboració amb 
l'entitat gestora, o de les entitats de conservació amb qui hagi establert acord 
l'ajuntament o l'Administració local. 

Article 34. Projecte de delimitació de l'APEU 

A les previsions que figuren en l'article 7 d'aquesta Llei per a la delimitació 
de l'APEU en els PAES s'ha d'incloure també, a títol informatiu, l'avaluació 
de la recaptació anual que es realitza en l'àmbit delimitat d'acord amb l' im-
post de béns immobles (IBI) sobre solars, terrenys i naus, així com per l' im-
post activitats econòmiques (IAE), en relació amb el conjunt de les activitats 
empresarials que en formen part. 
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Article 35. Superfície construïda ponderada de les APEU dels 
PAE 

Constitueix la superfície construïda ponderada total (SCPT) de l'APEU el 
sumatori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus 
(SCPN). 

La comptabilització de la superfície construïda ponderada pel que fa a naus 
resulta de l'aplicació de la fórmula següent:  

SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0.7 sc3 + 0.5 sc4. 

On:  
SCPT = superfície construïda ponderada total. 

sc1 = superfície construïda cadastral de la nau fins a 2.500 m2. 

sc2 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 2.500 m2 i fins a 5.000 m2. 

sc3 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 5.000 m2 i fins a 10.000 m2. 

sc4 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 10.000 m2. 

En el cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les individualitza-
des de sòl disponible per a l'activitat econòmica sense edificació construïda, 
la SCPT es calcularà aplicant un coeficient reductor del 50% sobre la totali-
tat de metres quadrats de superfície de la parcel·la. 

En cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les de serveis amb 
activitat, la SCPN es calcularà aplicant un coeficient reductor del 25% sobre 
la totalitat dels metres quadrats de superfície de la parcel·la. 

Article 36. Registre i procediment d'inscripció 

36.1 Les APEU constituïdes en els PAE s'inscriuen en la secció específica 
del RAPEUC. 

36.2 La inscripció al Registre de les APEU constituïdes en els PAE corres-
pon a la Direcció General competent en matèria d'inversió industrial. 

En relació amb el procediment d'inscripció al Registre, el plànol al qual fa 
referència l'article 17.e) d'aquesta Llei ha d'incloure la delimitació geogràfica 
de l'APEU en format compatible (shape). 

Article 37. Impuls i dinamització dels PAE 

La Direcció General competent en matèria d'inversió industrial, en el marc 
de les seves funcions i competències, les diputacions i els consells comarcals 
han d'executar també les accions de sensibilització, coordinació amb els 
ajuntaments i entitats de gestió, impuls i dinamització dels PAE i actualitza-
ció del sistema d'informació geogràfic SIPAE, l'avaluació i classificació dels 
PAE, així com tot el que correspongui a la comercialització que permeti fer 
visible la capacitat industrial i logística dels polígons d'activitat econòmica 
de Catalunya. 

Per acord del Govern, en funció dels àmbits competencials dels diferents 
departaments i per tal de vetllar per l'impuls i modernització dels PAE, es 
podran promoure mecanismes i eines d'actuació per atendre el conjunt d 'a-
questes finalitats. 

Article 38. Quotes 

Als efectes de la liquidació i l'exacció de quotes, aquestes es determinen en 
funció de la superfície construïda ponderada total (SCPT) d'acord amb l'arti-
cle 35 d'aquesta Llei, de tal manera que el pressupost anual presentat per 
l'entitat gestora per a la seva aprovació es divideix entre el total de la SCPT, 
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i el quocient resultant estableix la quota ordinària final per metre quadrat 
ponderat que s'aplicarà a cada nau o parcel·la en funció de la seva superfície 
ponderada. 

Al conveni, i d'acord amb l'article 13.2.d) d'aquesta Llei,  es fixaran, entre 
altres, els criteris concrets d'aplicació de la meritació de les quotes ordinàries 
amb efectes sobre la titularitat del dret de possessió a 1 de gener de cada 
exercici; també els criteris de les quotes extraordinàries, si s'escauen, que 
amb caràcter general aplicaran el mateix sistema de càlcul, així com els ajus-
taments necessaris de les quotes per a la modificació durant l'exercici de 
SCPT. 

Article 39. Ajuts públics en el pressupost de l'APEU 

Als efectes dels PAE, les especificacions que preveu el pressupost a l'article 
28.3.b) anterior en relació amb altres ingressos provinents de subvencions 
públiques pot incorporar, si així es preveu al conveni entre l'entitat gestora i 
l'ajuntament, una assignació de subvencions en funció de l'esforç tributari 
que ja es realitza a l'àrea delimitada per la comunitat empresarial segons 
l'article 34, amb la proporció següent:  

a) Si el pressupost de l'APEU és inferior al 80% de la recaptació fiscal a 
l'àrea de l'APEU, un mínim del 5% de l'esforç fiscal comptabilitzat a l'àrea 
de l'APEU pot ser destinat a subvenció finalista. 

b) Si pressupost de l'APEU és superior al 80% i inferior al 100% de recapta-
ció fiscal a l'àrea de l'APEU, un mínim del 10% de l'esforç fiscal comptabi-
litzat a l'àrea de l'APEU pot ser destinat a subvenció finalista. 

c) Si el pressupost de l'APEU és superior al 100% i inferior al 120% de la 
recaptació fiscal a l'àrea de l'APEU, un mínim del 15% de l'esforç fiscal 
comptabilitzat a l'àrea de l'APEU pot ser destinat a subvenció finalista. 

d) Si el pressupost de l'APEU és superior al 120% de recaptació fiscal a l'à-
rea de l'APEU, un mínim del 20 % de l'esforç fiscal comptabilitzat a l'àrea de 
l'APEU pot ser destinat a subvenció finalista. 

Article 40. Classificació dels PAE 

Els PAE inclosos en el SIPAE es classifiquen, d'acord amb les seves caracte-
rístiques, amb les dotacions d'infraestructures i amb els serveis que es pres-
ten, en quatre categories:  

– Bàsic. 

– Consolidat. 

– Avançat. 

– Excel·lent. 

Els PAE de caràcter bàsic són tots aquells que compleixen els requisits i 
serveis bàsics que estableixen el planejament urbanístic i el projecte d 'urba-
nització. 

Per optar a una classificació diferent de la de bàsic caldrà que el polígon 
estigui recepcionat definitivament, que l'impulsi una entitat de gestió per a la 
delimitació d'una APEU d'acord amb aquesta Llei, i que es compleixi amb 
nivells de servei en el PAE en relació amb els atributs que s'especifiquen a 
l'article següent. 
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Article 41. Atributs de servei i infraestructura per a la classi-
ficació de PAE 

Els atributs que es consideren per a la classificació dels PAES en les catego-
ries que estableix l'article anterior es distribueixen entre els àmbits següents:  

a) Serveis a les empreses:  

Gerència professionalitzada. 

Gestió conjunta de l'energia. 

Depuradora d'aigües residuals i industrials. 

Recollida i gestió de residus. 

Borsa de subproductes. 

Viver d'empreses, acceleradora o servei d'emprenedoria. 

Centre de serveis compartits. 

Senyalització homogènia i directori d'empreses. 

Servei de vigilància i seguretat. 

Tant per cent de sòl disponible per a noves implantacions (versus el tant per 
cent total de sòl). 

Servei de recollida d'aigües pluvials i aprofitament per rec. 

Servei de correus i missatgeria integrat. 

Serveis i oficines bancàries i financeres. 

b) Serveis a les persones:  

Transport públic en bus. 

Transport públic en metro. 

Transport públic en ferrocarril. 

Llar d'infants. 

Centre de formació per als treballadors. 

Centre de salut laboral. 

Centre de lleure i gimnàs. 

Aparcament personal treballador. 

Serveis d'oci: botigues i restaurants. 

Condicions d'accessibilitat. 

c) Infraestructures:  

Pla de mobilitat. 

Pla de seguretat i emergències. 

Carril bici. 

Zones verdes comunes. 

Connexió ferroviària de mercaderies integrada. 

Subministrament de gas canalitzat. 

Subministrament elèctric. 

Disponibilitat suficient de subministrament elèctric per a noves implantaci-
ons. 

Xarxa de banda ampla de fibra òptica, punt d'accés al polígon. 

Xarxa de banda ampla fibra òptica, punt d'accés a parcel·la. 

Xarxa contra incendis. 
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Condicions d'accessibilitat. 

Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 

Enllumenat públic dotat amb mesures d'eficiència energètica. 

d) Serveis logístics:  

Aparcament camions. 

Benzinera. 

Bàscula. 

Rentat de vehicle pesant. 

ITV. 

Reparació de vehicle pesant. 

Accessos i vials condicionats per a vehicles de gran tonatge. 

Els atributs que s'indiquen a les quatre categories de serveis ho són a títol 
informatiu. Al desplegament reglamentari corresponent s'ha de detallar, per a 
cada classificació del PAE, com i mitjançant quin procediment aquests atri-
buts seran avaluats. 

Disposicions addicionals 

Disposició addicional primera 

El Departament competent en matèria d'indústria, i en funció de les disponi-
bilitats pressupostàries, pot convocar cada exercici una línia d'ajuts per a la 
sensibilització, la millora i la modernització dels PAE, que d'acord amb 
aquesta Llei s'hagin constituït com APEU. 

Disposició addicional segona 

El portal http://sipae.empresa.gencat.cat esdevé el repositori únic d'informa-
ció en relació amb els PAE, tant des del punt de vista del mapa de PAE d'in-
formació agregada i d'informació individualitzada de cada polígon, així com 
d'impuls a la seva comercialització, d'acord amb el que estableix el Pacte 
nacional per a la indústria. 

Disposició addicional tercera 

Es poden adoptar altres fórmules de gestió per als PAE o altres models de 
gestió publicoprivada dels polígons industrials logístics, impulsades pel sec-
tor públic de la Generalitat, que en tot cas es regularan per la seva normativa 
pròpia i sense que els hi sigui d'aplicació el títol II d'aquesta Llei. 

Disposició derogatòria 

Es deroga l'article 73.2 i la disposició final tercera de la Llei 18/2017, d '1  
d'agost, de comerç, serveis i fires. 

Disposicions finals 

Disposició final primera. Modificació de la Llei 18/2017, d'1 
d'agost, de comerç, serveis i fires 

1. Es modifiquen les lletres i) i l), i s'afegeix una lletra, la n), a l'article 4, que 
queden redactades de la manera següent:  

http://sipae.empresa.gencat.cat/
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«i) Venda de productes i prestació de serveis a distància: l'activitat comerci-
al, feta en el marc d'un sistema organitzat de venda o prestació de serveis a 
distància, sense presència física simultània de la persona compradora del 
producte o adquirent dels serveis i la persona venedora del producte o  pres-
tadora del servei, i en la qual s'utilitzen tecnologies de comerç electrònic o  
altres mitjans de comunicació a distància fins al moment de la subscripció 
del contracte.» 

«l) Venda o prestació de serveis fora d'establiment: l'activitat comercial que 
es fa amb presència física simultània de la persona venedora o prestadora de 
serveis i de la compradora o adquirent del producte o servei en un lloc dife-
rent de l'establiment de la persona venedora o prestadora del servei. S'inclo-
uen en aquest concepte la venda domiciliària i la que es du a terme en el lloc 
de treball del comprador o adquirent, en llocs d'esbarjo, en reunions i en 
excursions organitzades, i en altres situacions similars, encara que el venedor 
no disposi d'establiment comercial. També tenen aquesta consideració les 
vendes i les prestacions de serveis fetes a distància o en l'establiment comer-
cial de la persona venedora o prestadora, després que hi hagi hagut un con-
tacte personal entre la persona venedora o prestadora de serveis i la persona 
compradora o adquirent, amb presència física simultània en un lloc que no 
sigui l'establiment comercial. No són vendes fora d'establiment comercial la 
venda no sedentària ni les vendes en fires i mercats.» 

«n) Central de compres i serveis: és l'operador que, disposant de recursos 
econòmics i personalitat jurídica pròpia, té per objectiu desenvolupar activi-
tats i prestar serveis a les empreses independents que, amb esperit de coope-
ració, s'han associat a la seva organització mitjançant una reglamentació 
interna per millorar la seva posició competitiva en el mercat.» 

2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 5, que queda redactat de la manera se-
güent:  

«1. Aquesta Llei regula l'activitat comercial com a activitat empresarial, feta 
a l'engròs o al detall, que consisteix a posar a disposició del mercat béns i,  si 
s'escau, serveis complementaris, inclosos els supòsits en què les mercaderies 
són sotmeses a processos de transformació, tractament o  condicionament 
habituals en el comerç.» 

3. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 14, que queden redactats de la 
manera següent:  

«2. Totes aquestes activitats i prestacions de servei estan sotmeses tant a les 
condicions formals, d'informació i desistiment que estableixin les disposici-
ons que transposin a l'ordenament jurídic intern la directiva 2011/83/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, del 25 d'octubre de 2001, sobre els drets 
dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE, i la 
Directiva 1999/44/CE, del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la 
Directiva 85/577/CEE, del Consell, i la Directiva 97/7/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, com a les determinacions d'aquesta Llei en general i 
específicament del títol IV.» 

«3. Per dur a terme una activitat comercial o una prestació de serveis efíme-
res, la persona titular o bé la promotora, en cas que es projecti dur a terme 
l'activitat d'una manera col·lectiva, han de presentar en cada ocasió a la fines-
treta única empresarial, pels canals de comunicació que s'habilitin  en cada 
moment, una declaració responsable on manifestin que l'activitat s'adequa a 
la normativa vigent en matèria de comerç i en matèria de seguretat d'esdeve-
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niments de caràcter públic, sens perjudici del compliment de les altres obli-
gacions que estableixin les normatives sectorials corresponents o els munici-
pis. La declaració responsable ha d'anar adreçada a la Direcció General 
competent en matèria de comerç i a l'ajuntament on s'hagi de dur a terme 
l'activitat o prestació de serveis efímeres.» 

4. Es modifica el punt tercer de la lletra a) de l'apartat 7 de l'article 15, que 
queda redactat de la manera següent:  

«3a. Cessió en favor del/de la cònjuge o parella estable, o en favor d'un fami-
liar de fins al segon grau.» 

5. Es modifica la condició 1a de la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 23, que 
queda redactada de la manera següent:  

«1a. La venda d'excedents en un espai d'un establiment comercial no dedicat 
exclusivament a la venda d'aquest tipus de producte només es pot dur a ter-
me si els productes que s'hi ofereixen procedeixen exclusivament de l'estoc 
de la mateixa empresa i n'han format part durant un mínim de nou mesos.» 

6. Es modifica l'apartat 6 de l'article 24, que queda redactat de la manera 
següent:  

«6. En cas que l'activitat de promoció afecti productes o serveis venuts ante-
riorment al mateix establiment en condicions habituals, s'ha d'indicar, com a 
preu anterior a la promoció, el preu menor aplicat el mes anterior sobre pro-
ductes o serveis idèntics.» 

7. S'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 24, que queda redactat de la ma-
nera següent:  

«7. Són activitats de promoció amb finalitat d'incentivació les vendes i la 
prestació de serveis amb obsequi i les ofertes conjuntes, entre altres, a les 
quals fan referència, respectivament, els articles 25 i 26.» 

8. Es modifiquen els punts 1 i 3 de l'article 32, que queden redactats de la 
manera següent:  

«1. L'oferta pública de venda d'un determinat producte o  servei comporta 
l'obligació de subministrar-lo al preu anunciat a tots els demandants que 
l'hagin sol·licitat dins el termini de vigència i, si escau, compleixin les con-
dicions d'adquisició. En cap cas el subministrament del producte o servei no 
es pot diferir més enllà dels quinze dies següents al dia en què s'hagi formu-
lat la sol·licitud. En resten exclosos d'aquestes obligacions els productes 
alimentaris periples que es trobin en les dates pròximes a la seva inutilització 
per al consum.»  

«3. Resten exclosos de les obligacions que estableix aquest article els pro-
ductes inclosos i anunciats en el marc d'una promoció de vendes amb finali-
tat extintiva.» 

9. Es modifica l'apartat 4 de l'article 37, que queda redactat de la manera 
següent:  

«4. Els ajuntaments, per raons d'ordre públic, de convivència o de salut pú-
blica, poden prohibir la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn 
d'acord amb el que determina la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, o  la 
legislació que la substitueixi, amb la comunicació corresponent al Departa-
ment competent en matèria de comerç.» 

10. Es modifica l'apartat 17 de l'article 72, que queda redactat de la manera 
següent:  
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«17. En relació amb els esdeveniments artesans als quals fa referència l'arti-
cle 50 d'aquesta Llei, es considera infracció lleu dur a terme activitats amb la 
denominació artesana sense incloure productes elaborats per persones o em-
preses amb l'acreditació del carnet d'artesà o d'empresa artesana i amb el 
distintiu de productes d'artesania.» 

11. S'afegeix un nou apartat, el 18, a l'article 72 que queda redactat de la 
manera següent:  

«18. Són infraccions lleus la resta d'infraccions que no escaigui qualificar de 
greus.» 

12. Es modifica l'apartat 8 de l'article 73, que queda redactat de la manera 
següent:  

«8. En relació amb les infraccions de l'article 72.16 en matèria d'horaris co-
mercials, és infracció greu si l'empresa infractora supera, dins l'àrea d ' influ-
ència de l'establiment en qüestió, la quota del 10% en un sector determinat 
de l'activitat comercial». 

13. S'afegeixen les lletres f) i g) a l'apartat 1 de l'article 85, que queden re-
dactades de la manera següent:  

«f) Apartat 16.a), en cas d'incompliment dels acords que preveu l'article 37.3 
i que puguin adoptar els ajuntaments.» 

«g) Apartat 17, en relació amb els esdeveniments artesans.» 

14. Es modifica l'apartat 2 de l'article 85, que queda redactat de la manera 
següent:  

«2. Les corporacions locals, en l'àmbit de les competències pròpies segons la 
legislació de règim local, poden imposar sancions per les infraccions greus 
tipificades a l'article 73, apartats 5, 9 i 11 d'aquesta Llei, si no existeix una 
ordenança municipal que estableixi un règim sancionador propi en aquestes 
matèries.» 

Disposició final segona. Règim especial del municipi de Barce-
lona 

1. Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen són d'aplicació al 
municipi de Barcelona, sens perjudici del caràcter prevalent de la normativa 
que conforma el seu règim especial. 

2. En el marc del règim especial de la ciutat es reconeix al municipi de Bar-
celona competència i capacitat suficient en matèria de comerç i foment de 
l'activitat econòmica empresarial per desenvolupar reglamentàriament aques-
ta Llei i concretar, en especial, els criteris per a la planificació i la delimita-
ció territorial de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) dins la 
distribució territorial de la ciutat en districtes; les especificitats procedimen-
tals per l'aprovació de les APEU; els criteris i les funcions a ponderar en el 
pla d'actuació, i els instruments de tutela necessaris sobre les entitats gesto-
res, per preservar l'interès públic. 

Disposició final tercera. Desenvolupament 

1. S'autoritza el Govern perquè aprovi les disposicions necessàries per 
desenvolupar reglamentàriament aquesta Llei. 

2. Per ordre de la persona titular del Departament competent en matèria d'in-
dústria s'establirà la ponderació de cada un dels serveis que detalla l'article 
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41, així com la definició d'altres atributs de serveis i d'infraestructura i el 
procediment per sol·licitar i atorgar la classificació de cada PAE en una cate-
goria concreta. 

Antecedents del Projecte de llei 

01. Memòria preliminar sotmesa a consulta pública prèvia i Valoració apor-
tacions 

02. Observacions sobra la tramitació de l'Àrea de Millora de la Regulació 

03. Primera versió del text de la iniciativa 

04. Memòria general 

05. Memòria d'avaluació d'impacte (MAI) 

06. Fitxa resum 

07. Justificant de no informe de l'Àrea de Subvencions i Anàlisi Pressupostà-
ria 

08. Informe de l'Àrea d'Organització i Administració Electrònica 

09. Informe de l'ICD 

10. Informe jurídic preliminar 

11. Valoració de l'Informe jurídic preliminar 

12. Nova versió del text de la iniciativa 

13. Nova versió de la Memòria general 

14. Nova versió de la MAI 

15. Informe jurídic complementari 

16. Correu de petició de l'Oficina del Govern 

17. Informe de la Direcció General de Pressupostos 

18. Nova versió del text de la iniciativa 

19. Certificat del Consell Tècnic - apartat II 

20. Edicte d'Informació pública 

21. Informe de l'Agencia Catalana del Consum 

22. Notificacions d'audiència als interessats 

23. Informe de l'Autoritat Catalana de la Competència 

24. Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

25. Observacions de l'Àrea de Millora de la Regulació 

26. Al·legacions presentades 

26-A. Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa 

26-B. Associació de Comerciants del Carrer Guimerà de Manresa 

26-C. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa 

26-D. Asociación Española de Centros y Parques Comerciales 

26-E. Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 

26-F. El Tomb de Reus i la Cambra de Comerç de Reus 

26-G. CECOT 

26-H. Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya 

26-I. Federació de Municipis de Catalunya 

26-J. Fundació Privada CECOT Innovació en nom del sector 
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26-K. Fomento del Trabajo Nacional 

26-L. Unió de Polígons Industrials de Catalunya 

26-M. Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados  

26-N. CIMALSA 

26-O. Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell 

26-P. Cambra Oficial de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de Reus 

26-Q. PIMEC 

26-R. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 

26-S. Associació Catalana de Municipis i Comarques 

27. Informe de la Direcció General d'Innovació i Economia Digital 

28. Informes de l'Ajuntament de Barcelona 

29. Nova versió de la Memòria general 

30. Nova versió del text de la iniciativa 

31. Valoració de les observacions de l'Àrea de Millora de la Regulació 

32. Nova versió de la MAI amb annexos 

33. Resum valoratiu de les al·legacions 

34. Informe jurídic preliminar actualitzat 

35. Resum valoratiu de les al·legacions 

36. Nova versió del text de la iniciativa 

37. Certificat del Consell Tècnic - apartat III A 

38. Resum de la valoració de les esmenes presentades i informes emesos 

39. Versió de la iniciativa per trametre al CTESC i a la CGL 

40. Sol·licitud de dictamen al CTESC i acusament de recepció 

41. Observacions de l'Oficina d'Organització de l'Administració i del Sector 
Públic 

42. Qüestionari del CTESC i resposta 

43. Observacions de l'Àrea de Millora de la Regulació 

44. Certificat de la Comissió de Govern Local de Catalunya 

45. Dictamen del CTESC 

46. Nova versió del text de la iniciativa 

47. Nova versió de la Memòria general 

48. Nova versió de la MAI 

49. Valoració del Dictamen del CTESC 

50. Valoració de les observacions de l'Oficina d'Organització de l'Adminis-
tració i del Sector Públic 

51. Informe jurídic final 

52. Observacions de l'Àrea de Millora de la Regulació 

53. Quadre de valoració de les al·legacions, informes i dictàmens 

54. Nova versió de la MAI amb els annexes inclosos 

55. Certificat del Consell Tècnic - apartat IV A 

56. Relació de dictaminacions del Consell Tècnic 

57. Versió definitiva per a l'aprovació del Govern 

58. Justificació de la sol·licitud de la tramitació d'urgència 
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59. Acord d'aprovació pel Govern 

60. Projecte de llei signat per la consellera 

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a 
l'Arxiu del Parlament. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 77120 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, 01.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 77120) 

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana (tram. 200-00017/12). 

Esmena 
GP de Catalunya en Comú Podem 

A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP 
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Punt 6 | Debat de totalitat 

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya 

202-00061/12 

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC, SP PPC 

Reg. 43659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019 

A la Mesa del Parlament 

Els diputats sotasignants, d'acord amb el que estableixen els articles 111.b  i 
112 del Reglament del Parlament, presenta la proposició de llei següent:  

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya 

Exposició de motius 

La desaparició forçada de menors comença com una pràctica sistemàtica i 
generalitzada a l'època de la dictadura franquista a les presons de dones. 

Aquesta Llei se centra en les adopcions irregulars i les identitats falsejades a 
partir de la Guerra Civil, moment en què es van adaptar lleis que van perme-
tre inscriure fills i filles de mares preses i de famílies represaliades, com a 
fills i filles biològics d'altres mares afins al poder, amb una diferència fins i 
tot de tres anys des del part real. A aquest efecte es va redactar l'Ordre de 30 
de març de 1940 que va permetre a l'Estat exercir la pàtria potestat de tots els 
menors espanyols. 

Ja en democràcia, les sostraccions van seguir, almenys fins al canvi de tres 
lleis, que dificulten el tràfic de menors:  

1. Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, amb la 
qual es reconeix el dret a tota persona adoptada a conèixer la seva identitat 
biològica. (La mare biològica a partir d'aquest moment necessàriament ha de 
constar a la inscripció del naixement del Registre Civil). 

2. Sentència del Tribunal Suprem de 21 de setembre de 1999 que suposa la fi 
del «part anònim», dient que l'article 47 de la Llei de Registre Civil de 8 de 
juny de 1957, i els seus concordants, quedaven derogats per inconstituciona-
litat sobrevinguda i en conseqüència es consideren inaplicables, per deroga-
ció de la cobertura legal els articles 167 i 187 del Reglament. Reconegut 
específicament per a tots els adoptats i adoptades amb la Llei 26/2015 de 28 
de juliol de modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l'Adoles-
cència. 

3. Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que modifica l'article 30 
del Codi Civil, derogant la necessitat que transcorrin 24 hores des del nai-
xement per a considerar persona al nadó que mor abans d'aquest període. 

Només els casos en què la mare va signar renúncia del nadó al moment del 
part, han pogut rebre informació, a nivell oficial, per localitzar i fer el retro-
bament. Tots els casos que no tenen signada renúncia per part de la mare, o  
aquelles mares a qui van comunicar la falsa mort del seu nadó, tenen denún-
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cies arxivades per la impossibilitat, segons jutges i fiscals, de seguir la inves-
tigació:  

1. Perquè no hi ha cos i no es pot fer comparativa d'ADN; o no hi ha docu-
mentació oficial de la mort ni enterrament; és a dir, són persones desapare-
gudes. 

2. Perquè hi ha documentació de mort del menor, però està enterrat en fossa i 
no es pot accedir al cos i no es pot analitzar. 

3. Perquè, si la documentació és correcta i es pot fer exhumació del cos, en 
la majoria de casos no s'ha pogut concloure des de l'Institut Nacional de 
Toxicologia si el cos exhumat correspon, o no, amb els seus familiars natu-
rals. 

Cal també tenir en compte la manca de documentació per part de persones 
que busquen els seus orígens biològics i que van ser ingressats a l'Auxili 
Social, cases bressol, hospicis o orfenats sense documentació, més enllà de 
«ha entrat per torn». Es fa necessària l'exhaustiva investigació de la proce-
dència d'aquestes persones, qui les va ingressar i el motiu d'ingrés. 

Així mateix és important tenir en compte les denúncies presentades per part 
de fills i filles, per estar falsament registrats com biològics en els arxius, ja 
que, tal com està redactat el Codi Penal, provoca que s'investiguin per tipus 
penals que, analitzats per separat, tenen curt termini de prescripció, detenint 
la investigació. 

La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares, familiars, fills i 
filles, són oblidats pels poders públics i, en molts casos, arxivada provisio-
nalment l'acció judicial per recuperar la seva veritable identitat. No obstant 
això, el Tribunal Europeu de Drets Humans, en l'assumpte Zorica Jovanović  
v. Sèrbia va concloure que la víctima havia patit una violació continuada del 
seu dret al respecte a la vida privada i familiar, reconegut en l'article 8  del 
Conveni Europeu de Drets Humans, per la persistència de l'Estat en no do-
nar-li informació fiable sobre la sort que havia corregut el seu fill. 

La Convenció sobre els Drets de l'Infant adoptada per l'Assemblea General 
de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, ratificada per Espanya el 
desembre de 1990 contempla el dret a la correcta identitat com el primer dret 
humà que fa possible el correcte exercici del lliure desenvolupament de la 
personalitat, tant per al menor com pels seus pares. A més, l'expressió «tota 
persona» de l'article 8 del Conveni s'aplica tant al nen com a la mare. La 
violació dels drets de la Convenció dels Drets de l'Infant comporta inexora-
blement la violació del dret a conèixer la pròpia filiació, el dret a un nom i el 
dret a la vida privada i familiar. En aquest sentit, l'afectació il·legal de la 
identitat com a conseqüència d'una desaparició forçada només cessa quan la 
veritat sobre la seva identitat és revelada per qualsevol mitjà i es garanteixen 
a la víctima les possibilitats jurídiques i fàctiques de recuperar la seva veri-
table identitat i, si escau, el vincle familiar, amb les conseqüències jurídiques 
pertinents. 

El Comitè contra la Desaparició Forçada de l'ONU va instar a l'Estat espa-
nyol al fet que intensifiqui els seus esforços amb vista a buscar i identificar 
els nens que podrien haver estat víctimes d'apropiació, desaparició forçada 
i/o substitució de la identitat, de conformitat amb l'article 25, paràgraf 2 , de 
la Convenció. Li recomana que intensifiqui també els seus esforços per tal de 
garantir que el Banc Nacional d'ADN integri mostres genètiques de tots els 
casos que hagin estat denunciats, tant per via administrativa com judicial. 
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Atès que el Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de 
l'ONU, després de la seva visita a Espanya el 2013 va recomanar «enfortir 
els esforços amb mira a cercar i identificar els nens i nenes que podrien ha-
ver estat víctimes de l'apropiació, desaparició forçada i / o substitució de la 
seva identitat » i garantir un Banc Nacional d'ADN que integri «mostres 
genètiques de tots els casos denunciats (...) tant per via administrativa com 
judicial ». 

Les actuacions fins ara desenvolupades no han estat suficients per abordar 
aquest problema des d'una perspectiva integral i reparadora. L'existència de 
diverses iniciatives legislatives autonòmiques, amb protecció sobre cadascun 
dels territoris respectius, aconsella promulgar una norma catalana amb rang 
de llei, de caràcter general que integri i ofereixi coherència, des del pla nor-
matiu, a la regulació i investigació d'un assumpte de tanta gravetat. 

La llei es divideix en cinc capítols. En el capítol primer s'inclouen les dispo-
sicions generals de la llei i l'àmbit subjectiu, en el capítol segon, la relació de 
drets per a les persones afectades per aquests delictes i en el capítol tercer les 
obligacions per als poders públics i subjectes privats. En el capítol quart i 
cinquè es contenen els articles referits al banc d'ADN i la base de dades de 
víctimes, així com la creació de l'Oficina de la Víctima de Desaparicions 
forçades de Menors de Catalunya. 

Tanquen la llei les disposicions addicionals i finals. 

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya 

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació de la llei 

Article 1. Objecte i finalitat 

1. La present llei té per objecte proporcionar els instruments normatius i 
recursos necessaris per al reconeixement i efectivitat del dret a la veritat, 
justícia, reparació i garanties de no repetició de les víctimes en els casos de 
desaparició forçada de menors i/o apropiació de menors, amb la consegüent 
substitució d'identitat, i, facilitar les tasques d'investigació necessàries, regu-
lant els procediments administratius necessaris, en compliment de les obli-
gacions contretes en la Convenció sobre els Drets del Nen i la Convenció 
Internacional per a la protecció de totes les Persones contra les Desaparici-
ons Forçades, i d'altres que puguin referir, contenir o tractar el tema en qües-
tió. 

2. La present Llei es fonamenta en el respecte als drets bàsics de les persones 
i s'inspira de manera expressa en els tractats internacionals en matèria de 
drets humans, declarant com a fins:  

a. La recerca de la veritat sobre els fets ocorreguts. 

b. L'aplicació de l'acció de la justícia sobre els fets ocorreguts. 

c. La reparació integral dels danys i perjudicis ocasionats a les víctimes. 

d. L'establiment de garanties per a la no repetició dels fets ocorreguts. 

e. L'assistència, atenció psicològica i ajuda a les víctimes en el procés de 
reparació per personal especialitzat. 
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Article 2. Àmbit subjectiu 

1. A l'efecte d'aquesta Llei, es consideren víctimes de desaparició forçada de 
menors:  

a. Les persones que ostentin qualsevol tipus de vinculació familiar, fins al 
tercer grau, amb les persones que van ser objecte de sostracció, i en casos 
particulars, com són els del període de la Guerra Civil i primera postguerra, 
fins a quart grau. Serà necessari aportar proves que acreditin aquesta vincu-
lació, com podrien ser llibre de família, certificats de naixement, certificat de 
defunció, lligalls d'avortament, cartilles d'embaràs, certificat del cementiri 
conforme no consta cap cos enterrat o aquest es troba il·localitzable en fossa 
comuna, acompanyat d'una declaració jurada que contingui un relat versem-
blant dels fets que motiven la condició, i sempre que els consanguinis dels 
graus anteriors no puguin exercir els seus propis drets ja sigui per mort o  
incapacitat, o per delegació. 

b. També ho seran les persones que acreditin la violència o coacció contra la 
mare biològica per a què es produís el lliurament, o que hi va haver paga-
ment de diners per obtenir el menor, o si s'acredita que l'adopció es va realit-
zar sense consentiment exprés o tàcit de la mare natural, comptant també la 
pròpia declaració de la mare biològica, en els casos en què hi ha hagut retro-
bament, i, en definitiva, qualsevol altra prova, documental, pericial, testifical, 
o de qualsevol índole, que acrediti que hi va haver, detenció il·legal, desapa-
rició forçada, inscripció falsa, vici, coacció o abús de superioritat en el con-
sentiment de la mare biològica per a la renúncia i posterior adopció. 

c. Les persones que van ser sostretes o apropiades de la seva família d'origen 
i substituïda la seva veritable identitat biològica. Caldrà que aportin  proves 
que acreditin el seu estat, com pot ser un certificat de naixement on consta 
com a fill o filla biològic de qui no ho és o expedient d 'adopció irregular, 
acompanyat d'una declaració jurada que contingui un relat versemblant dels 
fets que motiven la condició. 

2. En els casos que la mare biològica es va acollir al part anònim, tindrà dret 
a denunciar la desaparició del seu fill o filla i, per tant, se li atorgarà dret a la 
recerca activa del seu descendent i la condició de víctima. 

3. Tindran la condició de «desaparegut o desapareguda» tots els menors 
suposadament morts dels quals no consta inscripció en el Registre Civil i / o  
que no tenen entrada al cementiri pertinent, especialment els morts oficial-
ment abans de les 24 hores del naixement i, per tant, considerats per la Llei 
vigent fins al 2011, com fetus. Paral·lelament els familiars fins a tercer grau 
d'aquest desaparegut, tindran la consideració de víctima. 

4. Tindran la consideració de poders públics obligats per les disposicions 
contingudes en la present Llei:  

a. Les administracions catalanes i les entitats que integren les administraci-
ons locals de Catalunya. 

b. Els organismes públics, sigui quina sigui la seva denominació i personali-
tat jurídica, integrats en les Administracions Públiques territorials incloses 
en l'apartat anterior, o que en depenen, inclosos qualsevol tipus de registre. 

c. Les Ambaixades i oficines consulars situades a Catalunya, així com les 
catalanes situades fóra del territori. 
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d. Els centres hospitalaris i de salut, qualsevol que sigui la seva denominació 
i personalitat jurídica, pública o privada, i/o depenents de les administracions 
públiques territorials incloses en l'apartat a), i/o dependents d'aquestes. 

e. Els Registres Civils. 

f. Els arxius militars i històrics. 

g. Els cossos de seguretat i policials de Catalunya. 

5. Quedaran així mateix obligats per les disposicions contingudes en la pre-
sent Llei els següents subjectes privats:  

a. Els establiments hospitalaris o de salut, les residències, asils, congregaci-
ons, fundacions, associacions i similars que existissin en el moment en què 
es van cometre els fets objecte de la present Llei o hagin succeït jurídicament 
i custodiïn arxius, lligalls o qualsevol material informatiu relatiu  als matei-
xos fets. 

b. L'Església catòlica, els arxius eclesiàstics que continguin dades rellevants 
que interessin a les víctimes especialment els centres que van ser receptors 
de mares gestants, maternitats administrades per ordres religioses, cases 
bressol, hospicis i orfenats. 

c. Qualsevol altra persona física o jurídica que s'haguessin pogut veure invo-
lucrades en els fets. 

Capítol II. Drets de les víctimes 

Article 3. Dret a la veritat 

1. Les víctimes tenen dret a l'accés a la documentació que els pugui ser d'in-
terès i que es trobi en els arxius i registres de qualsevol dels subjectes obli-
gats d'acord amb el previst a l'article 2 anterior. 

2. Les víctimes tenen dret a l'accés a la documentació que els pugui ser d'in-
terès i que es pugui trobar en els arxius i registres pertanyents als subjectes 
privats que tinguin la condició d'obligats per aquesta llei, inclosa l'Església 
Catòlica. 

3. El dret d'accés comprendrà, en tot cas, la consulta i l'obtenció de còpia, 
que serà gratuïta en els arxius públics. En els arxius privats la consulta serà 
gratuïta, però l'obtenció de còpia de la documentació pot estar subjecta al 
previ abonament de l'import de la seva realització per part del sol·licitant, no 
podent ser, aquest import, abusiu de la part de la Institució. 

4. En el cas de l'accés als llibres dels cementiris, el dret d'accés comprendrà, 
amb caràcter no exclusiu, la informació sobre les següents qüestions, en 
relació amb els seus familiars morts:  

a. Persona que va sol·licitar l'enterrament de la persona morta. 

b. Causes declarades de la mort. 

c. Metge que va certificar la defunció. 

d. Entitat que es va fer càrrec del sepeli. 

e. Ubicació de les cendres o les restes si n'hi ha. 

f. Còpia del full del llibre de registre de l'enterrament. 

La informació serà extensiva a totes les dades disponibles relatives a la in-
humació de fetus i de criatures nascudes vives i mortes i registrades com a 
tals. 



Dossier Ple 63 
7 d’octubre de 2020 

50 

 

5. Les víctimes tindran accés de forma completa als butlletins estadístics 
municipals amb els quals es conformava el Padró Municipal, on es trobin 
consignats els naixements comunicats pels hospitals de les diferents ciutats i 
localitats, amb identificació dels nascuts, per districte i/o per hospital, la data 
de part i l'edat de la mare i la seva procedència si és d'un altre municipi. 

6. Les víctimes que hagin estat adoptades o falsament registrades com biolò-
giques, i els familiars dels nascuts suposadament sostrets, tindran dret a l'ac-
cés dels expedients relatius a l'adopció de la o les persones que puguin ser 
vinculades documentalment. El garant serà la Comissió pel Dret a la Identi-
tat que es crea mitjançant l'article 11 d'aquesta Llei. 

7. Les víctimes, a través de l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Força-
des de Menors de Catalunya tindran dret a rebre informació que consti als 
llibres de registres d'ingressos, parts i adopcions públiques i privades, espe-
cialment d'hospitals, clíniques, residències públiques i internats de mares 
solteres per tal de trobar documentació que els vinculi amb els seus familiars 
naturals. 

8. Tots els establiments i organitzacions referenciats en l'article segon, punts 
2 i 3 tindran l'obligació de conservar la integritat dels arxius on constin  nai-
xements, batejos, defuncions, avortaments, inhumacions, exhumacions i 
reduccions de restes, cremacions, adopcions, tuteles i altres fets que afectin 
el naixement i extinció de la personalitat i a la determinació i modificació de 
les relacions patern/filials. 

9. Les víctimes, a través de l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Força-
des de Menors de Catalunya tindran dret a rebre documentació dels arxius 
eclesials i llibres parroquials, en el cas que els naixements es produïssin en 
institucions religioses, siguin cases bressol, hospitals, o de qualsevol altra 
índole, sense que es pugui al·legar per negar l'accés a les dades, els concor-
dats signats per Espanya amb l'Estat Vaticà, pel que fa a la inviolabilitat dels 
arxius eclesials, en la mesura que aquests acords internacionals no poden 
vulnerar l'esperit d'esta Llei. 

10. Els metges, lletrats, arxivers, o qualsevol altre professional que per qual-
sevol circumstància tingui en el seu poder els arxius en els quals constin 
dades de les víctimes i els seus familiars buscats, no podran al·legar el secret 
professional per negar-se a facilitar-los, ja que com al cardinal anterior, pre-
val el dret a la investigació de les relacions patern/filials. 

11. Les víctimes tenen dret a que tot organisme, persona involucrada o insti-
tució lliuri qualsevol document que pogués estar vinculat amb el seu cas. 

12. La mare biològica que durant la vigència del part anònim va lliurar al seu 
fill o filla en adopció sota qualsevol circumstància, i en l'actualitat vulgui ser 
trobada, podrà acudir a l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de 
Menors de Catalunya a fi de sol·licitar la cerca al Registre Civil on estigui 
inscrit el seu fill o filla biològica. Un cop tramitada la sol·licitud, l'Oficina de 
la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya demanarà al 
Registre Civil corresponent la identitat de la persona adoptada i una vegada 
comunicat que la seva mare l'està buscant, es procedirà a les pertinents pro-
ves d'ADN i a la mediació. 

Serà la persona adoptada la que decideixi si vol conèixer o no a la mare bio-
lògica. L'Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de 
Catalunya serà la garant de la conciliació familiar entre les dues parts i la 
que, amb l'autorització de l'adoptat o adoptada, procedirà a que al Registre 
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Civil, en nota marginal, s'inscrigui la identitat de la mare biològica. Si l'a-
doptat o adoptada no vol conèixer a la mare, però si vol que consti el seu 
nom, l'esmentada Oficina procedirà a instar al Registre Civil a la inscripció. 
En cas contrari, no es facilitarà informació de la identitat de la persona adop-
tada a la seva mare biològica. 

13. L'incompliment de les obligacions assenyalades en els apartats anteriors 
serà sancionat administrativament, sense perjudici de la possible responsabi-
litat penal. Una llei ha de determinar les infraccions i sancions aplicables. 

14. Tindran la consideració de documentació de caràcter públic o  d ' interès 
públic tota la documentació conservada en entitats privades relacionada amb 
les víctimes a què es refereixen els apartats anteriors, d'acord amb la legisla-
ció de patrimoni documental i arxius de Catalunya. 

Article 4. Dret a la tutela judicial 

1. Les exhumacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels drets de les 
víctimes, tant en terrenys de titularitat pública com privada, seran sufragades 
per la Generalitat de Catalunya. 

2. Les proves de determinació de l'ADN, o d'altres pertinents, que siguin 
necessàries per a l'efectivitat del dret de les víctimes, es realitzaran, a instàn-
cia de part legítima o d'ofici, sempre de forma gratuïta, pels òrgans públics 
especialitzats, com pot ser la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, 
Unitat de Medicina Legal, Departament de Salut Publica, on ja està creat un 
Banc d'ADN català. 

3. Les restes exhumades que no siguin reclamades pels qui tinguin la consi-
deració d'interessats, seran novament sepultades, en les condicions de digni-
tat suficients, per part dels ajuntaments, en el terme municipal on hagin estat 
trobats, i de tal manera que puguin tornar a ser recuperats si fos necessari. 

4. En tot cas, les autoritats policials i judicials hauran d'assegurar la cadena 
de custòdia de les restes exhumades i traslladades per a la seva anàlisi perícia 
i identificació, perquè pugui servir de prova material i pericial a les persones 
considerades víctimes d'acord amb el que preveu l'article 2 de la present llei,  
els quals, a més, podran sol·licitar mostres sota cadena de custòdia per realit-
zar anàlisi pericials privades. 

5. Cada administració censal posarà a disposició de l'autoritat policial i judi-
cial, a requeriment d'aquesta, les dades informatitzades sobre aquells naixe-
ments i defuncions ocorreguts en cadascuna de les províncies o  districtes 
dels nens i nenes compresos entre zero i cinc anys, en els casos de censos 
quinquennals, i entre zero i un any, en els casos de censos anuals. S'iniciarà 
amb el cens de 1936. 

6. Així mateix, l'oficina del Registre Civil, o, si s'escau l'Institut d'Estadística 
de Catalunya (IdesCat) o els òrgans competents, proporcionaran, també de 
manera informatitzada, les dades sobre els naixements, avortaments i defun-
cions, així com les modificacions de filiació. 

Article 5. Dret a la reparació 

1. El reconeixement de la condició de víctimes per als afectats per la desapa-
rició forçada de menors, apropiació o sostracció de nadons menors i adopci-
ons il·legals a Catalunya, generarà el dret a l'obtenció d'assistència pública 
mèdica, jurídica i psicològica gratuïta. 
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2. Les víctimes tenen dret al coneixement i a la restitució de la seva veritable 
identitat, i al reconeixement d'aquesta a tots els efectes, podent, en conse-
qüència, exercitar les accions de rectificació en quants registres, documents i 
organismes públics o privats calgui, gaudint de la col·laboració de les admi-
nistracions pertinents. 

3. Les víctimes tenen dret a exercir accions de reparació de danys i perjudicis 
contra les persones i institucions responsables de la privació dels seus drets. 

4. Les víctimes seran beneficiàries, de forma gratuïta, dels serveis de media-
ció pública per facilitar els possibles retrobaments que puguin produir-se. 

Article 6. Dret a les garanties de no repetició 

1. Els poders públics han de promoure les següents mesures per evitar la 
repetició de fenòmens similars als fets que són objecte d'aquesta Llei:  

a. Campanyes d'informació i sensibilització. 

b. Campanyes d'informació sobre el que ha passat a través dels mitjans de 
comunicació públics. 

c. Exposició dels fets objecte de la present llei en els programes educatius de 
l'ensenyament reglat. 

d. Formació específica per a policia judicial, policia autonòmica i policies 
locals, jutges i fiscals. 

e. Formació dels professors i professionals de la informació sobre aquests 
fets, que es fonamentaran en investigacions universitàries acreditades i,  per 
tant, en els relats de les víctimes fefaentment contrastats. 

f. Actes d'homenatge i reconeixement a les víctimes d'aquests delictes. 

g. La institució d'un Dia en memòria dels col·loquialment anomenats «nens 
robats» i les seves famílies. 

h. L'adopció de les propostes de reforma legal i administrativa en matèria de 
transparència i accés a la informació en els processos d'acolliment, adopció i 
tutela, jurisdicció de menors, així com en la inspecció dels establiments sani-
taris públics i privats i en els registres civils per a introduir les garanties i 
procediments de gestió i verificació tendents a l'eradicació de les conductes 
constitutives de sostracció de menors, alteració il·lícita de l'estat civil, i tràfic 
d'éssers humans. 

Capítol III. Obligacions 

Article 7. Obligacions dels poders públics 

1. Els poders públics estan obligats a prevenir i sancionar les desaparicions 
forçades de menors; a buscar, identificar i restituir als menors apropiats a les 
seves famílies d'origen; i a revisar, i si s'escau anul·lar, els procediments 
d'adopció que tinguin el seu origen en una desaparició forçada bé d'ofici o  a 
instància de les víctimes. 

2. Així mateix hauran de tramitar i resoldre les peticions formulades per les 
víctimes en l'exercici dels drets continguts en la present Llei, de conformitat 
amb el que disposa la legislació sobre procediment administratiu comú. 

3. Hauran de vetllar per garantir a les víctimes l'accés a la informació i arxius 
dels seus casos o la que pugui servir per aclarir els mateixos, en entitats pú-
bliques i privades, com vénen a ser els ja ressenyats en l'article 2  de la pre-
sent Llei. 
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4. Es prendran les mesures oportunes per a no aplicar el temps reglamentari 
de 50 anys per poder accedir als arxius en els casos en què es busquin fami-
liars biològics, per evitar que es faci un ús extensiu de les restriccions al dret 
a sol·licitar dades així com per assegurar l'obertura, l'accés i la digitalització 
d'arxius tant públics com privats. 

5. Es desenvoluparan l'aplicació de polítiques de memòria col·lectiva ade-
quada per aconseguir la reparació i no repetició dels delictes comesos. 

6. S'establirà suport psicològic, jurídic i social a les víctimes. 

7. Els cossos policials autonòmics i locals han de col·laborar en la investiga-
ció dels fets i donar suport a les accions administratives i judicials. 

8. S'articularan les actuacions administratives i policials adequades perquè 
les víctimes puguin accedir a la documentació oficial i la documentació dels 
llibres de part i naixement dels hospitals / clíniques i maternitats, així com el 
suport actiu als processos judicials oberts. 

9. S'instarà d'ofici a través de l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Força-
des de Menors de Catalunya la investigació policial dels casos, quan se sospiti 
d'un possible delicte sobre la desaparició forçada o la usurpació d'identitat d'un 
menor, com el que es poden derivar de naixements registrats de mares majors 
de 50 anys, i les circumstàncies concordants que no puguin justificar un possi-
ble embaràs real a partir de pràctiques de concepció assistides medicament, i 
les pertinents proves d'ADN que corroborin la filiació natural. 

10. En el mateix sentit, es promourà la investigació adequada en els casos de 
persones que consten com a fills i filles biològics que han tingut coneixement 
que no ho són, o de les persones que tenen greus irregularitats en la seva adop-
ció. 

Article 8. Obligacions dels subjectes privats 

Els subjectes privats que resultin obligats per les disposicions contingudes en 
la present llei hauran de tramitar i resoldre les peticions formulades per les 
víctimes en el termini màxim de tres mesos naturals des de la seva presenta-
ció. En cas d'incompliment, aquests seran sancionats administrativament 
d'ofici o instància de part. 

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la víctima podrà for-
mular demanda per a l'exercici del seu dret davant els òrgans competents de 
la jurisdicció civil. 

Capítol IV. Actuacions 

Article 9. Base de dades 

1. Sota la direcció de l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de 
Menors de Catalunya es confeccionarà una «base de dades d'Afectats». En la 
seva elaboració i funcionament participaran els representants de les instituci-
ons legalment constituïdes i amb formació acadèmica adequada i suficient 
sobre la matèria. 

2. El cens que generi aquesta base de dades no serà públic, a fi de salvaguar-
dar la protecció de les dades personals que contingui, però proporcionarà a 
les persones interessades còpia de la documentació que els afecti, i facilitant, 
als investigadors acreditats que ho demanin, l'accés sota condició d 'estricta 
confidencialitat. Aquests investigadors acreditats, seran alhora els garants 
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que la informació s'està treballant adequadament i estaran obligats a comuni-
car qualsevol irregularitat que puguin trobar a la Base de Dades. 

Article 10. Base d'ADN 

1. Sota la direcció orgànica i funcional de l'Oficina de la Víctima de Desapa-
ricions Forçades de Menors de Catalunya es crearà un «Banc d 'ADN», de 
caràcter gratuït, que contingui tota la informació rellevant en relació amb els 
fets objecte d'aquesta llei. La seva activitat comptarà amb les suficients ga-
ranties de privacitat, utilitzant, en cada cas, la tècnica més adequada i inno-
vadora en el moment de realitzar l'analítica. 

2. Al Banc d'ADN es conservaran les mostres de restes òssies i/o  material 
genètic de les diferents exhumacions dutes a terme, amb la seva seqüència 
d'ADN, i podran ser facilitades a les víctimes interessades en el cas que vul-
guin fer una contraanàlisi privada a càrrec seu. En aquest cas, es procedirà a 
les contra-analítiques oportunes fins al total esclariment de la seqüenciació 
de l'ADN correcte, assumint els costos la Generalitat de Catalunya. 

3. Les víctimes que hagin formalitzat denúncia pels fets objecte d 'aquesta 
llei, podran sol·licitar que li siguin preses mostres per seqüenciar el seu ADN 
i comparar-les amb les dades que s'emmagatzemen en aquest organisme, 
sense necessitat de requeriment judicial o administratiu. Aquestes proves han 
de ser analitzades en un termini màxim de tres mesos naturals després de la 
seva sol·licitud, evitant el deteriorament de les mostres i agilitzant d'aquesta 
manera tot el procés, i especialment, en el cas de persones d'edat avançada. 
També en el suposat cas de dubte sobre els resultats, es podrà instar una 
contraanàlisi privada, i en cas de discrepància en els resultats, es procedirà a 
realitzar tantes proves genètiques com siguin necessàries fins a la correcta 
seqüenciació de l'ADN, assumint els costos la Generalitat. 

4. En el cas que la víctima tingui una analítica realitzada en algun altre Banc 
d'ADN públic d'alguna comunitat autònoma, podrà sol·licitar que s'incorpori 
al Banc d'ADN per a la confrontació. 

Capítol V. Creació d'òrgans 

Article 11. Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de 
Menors de Catalunya 

1. Es crea l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de 
Catalunya, com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat pública i privada. 

2. Aquesta Oficina ha de tenir el personal tècnic interdisciplinari adequat per 
complir els seus fins. 

3. La seva composició, règim de funcionament, règim econòmic-financer i 
resta de regulació específica es determinaran reglamentàriament. 

4. L'Oficina aprovarà i executarà un pla integral de recerca de persones desa-
paregudes i d'assistència integral a les víctimes. 

5. Correspon a l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors 
de Catalunya el reconeixement de la condició de víctima a l'efecte d'aquesta 
Llei. 

6. Correspon a aquesta oficina l'impuls de les actuacions oportunes, l'asses-
sorament integral actiu a les víctimes i el seguiment de la correcta aplicació 
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de la present llei, sense perjudici dels controls parlamentaris,  i jurisdiccio-
nals i del Síndic de Greuges, procedents. 

7. Li correspon també l'elaboració d'un informe anual per avaluar els resul-
tats obtinguts i proposar les millores oportunes. 

8. Així mateix l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors 
de Catalunya i els seus integrants autoritzats, tindran potestat per accedir a 
quants registres i arxius, ja siguin públics o privats, es precisin , per poder 
garantir els drets de les víctimes. 

9. L'Oficina de Víctimes de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya 
treballarà conjuntament i coordinadament amb les diverses plataformes i 
entitat especialitzades en la matèria. 

Disposició addicional primera. Compatibilitat 

Les previsions contingudes en la present Llei són compatibles amb l'exercici 
de les accions i l'accés als procediments judicials ordinaris i extraordinaris 
establerts en les lleis o en els tractats i convenis internacionals. 

Disposició addicional segona. Unitat policial específica 

Al cos policial de Mossos d'Esquadra es crearà un equip especialitzat en 
Desaparicions Forçades de Menors que vetllarà per la investigació dels de-
lictes descrits en aquesta llei, i comptarà amb formacions i col·laboració de 
l'Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya. 

Disposició addicional tercera. Assistència jurídica gratuïta 

Els ciutadans catalans inclosos en l'àmbit subjectiu de l'article de la Llei 
sobre desaparició forçada de menors i usurpació de la seva identitat a l'Estat 
Espanyol gaudiran d'assistència jurídica gratuïta. 

Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament. 

S'habilita al Govern per a dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per al desenvolupament i aplicació del que estableix aquesta Llei. En el procés 
d'elaboració d'aquestes disposicions, incloses les reglamentàries, es garantirà 
el tràmit d'audiència de l'Observatori de Desaparicions Forçades de Menors. 

Disposició final segona. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l'en-
trada en vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l'exercici pressupos-
tari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

Disposició final tercera. Entrada en vigor 

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019 

Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Su-
sanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, GP 
CUP-CC; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, representants 
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Punt 7 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 

Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i 
Drets Humans 

202-00078/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC, GP JXCAT  

Reg. 70997, 72303 

La Mesa, de conformitat amb l'article 113.2 del Reglament constata que els 
efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat 
expressament posposats per a un altre exercici pressupostari.  D'acord amb 
els articles 112, 1 i 2 i 114 del Reglament, s'admet a tràmit, amb la correcció 
d'errades incorporada, i se n'ordena la publicació. 

Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Gra-
nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Eduard Pujol i Bo-
nell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d'acord amb el 
que estableixen els articles 111.b  i 112 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposició de llei següent:  

Proposició de llei de Creació del Centre Català d'Empresa i 
Drets Humans 

Exposició de motius 

De manera cada cop més intensa, el poder d'actuació de les grans empreses i 
corporacions pot suposar greus amenaces als drets humans, sobretot als paï-
sos més empobrits. Per aquest motiu, tota preocupació sincera sobre la de-
fensa dels drets humans ha d'incorporar propostes de regulació de l'activitat 
empresarial per tal de garantir el respecte de tots els drets humans en el marc 
de les seves activitats en l'exterior. 

Les activitats econòmiques de grans corporacions poden arribar a comportar 
greus vulneracions de drets humans, especialment en contextos de conflicte o 
en relació amb respecte de l'explotació de recursos naturals en el context 
d'ecosistemes fràgils i contextos socials desiguals i empobrits. 

Sovint els Estats es troben amb dificultats per evitar i sancionar les vulnera-
cions de drets humans derivades de les activitats econòmiques de les grans 
empreses, en especial les de tipus transnacional que actuen en països amb un 
dèbil sistema institucional. 

És per aquests motiu que l'any 2014 el Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides va aprovar la Resolució 26/9 per l'elaboració d'un instrument interna-
cional jurídicament vinculant sobre les empreses transnacionals i d'altres 
empreses respecte dels drets humans. 
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Igualment, trobem aquesta voluntat de regulació vinculant en nombrosos 
països del nostre entorn (França, Gran Bretanya, Suïssa, Alemanya, i Norue-
ga, Luxemburg i Països Baixos entre d'altres), així com en diverses normati-
ves de la Unió Europea. 

En els darrers anys, responent a la mobilització i la pressió de la societat 
civil, el Parlament i el Govern de Catalunya han expressat el seu compromís 
perquè les empreses catalanes que operen més enllà de les nostres fronteres 
respectin els drets humans. Cal assenyalar que donat que la seu social de les 
empreses amb activitat transnacional és cada vegada menys determinant, 
quan en la present Llei nomenem la paraula «empreses catalanes» serà refe-
rida no només a les empreses amb seu a Catalunya, sinó de totes aquelles 
que, d'una o altre forma, tinguin inversions o activitat a Catalunya. 

En aquest sentit, cal destacar l'aprovació pel Parlament de Catalunya de la 
Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, la Llei 
16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea, dels Plans directors de la cooperació al desenvolupament 2015-2018 i 
2019-2022, així com del Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea 2015-2018. 

La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, en 
seu article 7 integra el principi de coherència, i defineix que «els valors, les 
finalitats i els principis ordenadors continguts en aquesta Llei vinculen tota 
l'activitat de l'Administració de la Generalitat i també informen l'activitat 
dels ens locals de Catalunya en l'exercici de les competències que tenen le-
galment reconegudes». Així mateix, exposa que «quan una actuació pública 
de l'Administració de la Generalitat no qualificable com de cooperació al 
desenvolupament pugui impactar significativament en un país en desenvolu-
pament, el conseller o consellera competent en la matèria pot sol·licitar la 
deliberació i el dictamen, facultatiu i no vinculant, dels òrgans consultius». 
La Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea promou la defensa de la pau, dels drets humans i del desenvo-
lupament humà sostenible (art 4f), així com la garantia de la coherència entre 
les accions de promoció de la internacionalització econòmica de Catalunya i 
els principis rectors de les Nacions Unides sobre empreses i drets humans, 
vetllant sempre pel respecte dels drets humans en qualsevol acció que es faci 
(article 12, 2i). Aquesta mateixa perspectiva queda recollida en els articles 
13, 26c, 27, 34 i 36, on es reconeix la necessitat d ' impulsar polítiques de 
promoció i de reconeixement de les organitzacions socials que duen a terme 
tasques en aquest àmbit, com el desenvolupament sostenible, la cooperació i 
l'ajuda al desenvolupament, el foment de la pau i la defensa dels drets hu-
mans, i la cohesió social als països on s'opera. Per la seva banda, el Pla di-
rector de la cooperació al desenvolupament 2015-2018 considera la defensa, 
la protecció i la garantia dels drets humans, individuals i col·lectius com l'eix 
principal en la seva acció en matèria de cooperació al desenvolupament. 
Finalment, així mateix, el Pla estratègic d'acció exterior, en el seu tercer 
objectiu estratègic, preveu la construcció d'una política pública coherent i 
cohesionada, i vetlla per la integració de l'enfocament del foment de la cultu-
ra de la pau i la defensa dels drets humans en totes les polítiques i interven-
cions en matèria d'acció exterior de Catalunya. Per últim, el Pla director de 
la cooperació al desenvolupament 2019-2022 en el seu article 8 de coherèn-
cia de les polítiques per al desenvolupament es compromet a crear el Centre 
Català d'Empresa i Drets Humans, tal com recomana el Parlament de Cata-
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lunya en la seva Resolució 359/XI, del 3 de novembre de 2016, amb nous 
mecanismes de supervisió pública que vetllin per l'obligat compliment i res-
pecte dels drets humans per part de les empreses establertes a Catalunya que 
operen tant a Catalunya com a l'exterior. 

En efecte, tanmateix, el 3 de novembre de 2016 el Parlament de Catalunya 
va aprovar la resolució 359/XI en la que, per acord unànime de tots els grups 
parlamentaris, es declara favorable a la creació d'un Centre Català d'Empresa 
i Drets Humans. Juntament amb aquest Centre, el Parlament dóna suport a 
l'aprovació, en el marc del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, 
d'un instrument internacional jurídicament vinculant que garanteixi el com-
pliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empre-
ses transnacionals i altres empreses. L'11 d'abril de 2019 el Ple del Parlament 
aprova la moció 78/XII, en què torna a reafirmar el seu compromís de forma 
unànime tant en la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans com 
de l'instrument internacional jurídicament vinculant. En aquest darrer cas el 
Ple de la cambra catalana aprova «vetllar pel respecte dels drets humans en 
l'acció de les empreses catalanes a l'exterior, amb l'objectiu de frenar noves 
formes d'esclavisme i colonialisme, i donar compliment a la resolució 
359/XI del Parlament de Catalunya, sobre el respecte dels drets humans per 
les empreses catalanes que operen a l'exterior». 

En conseqüència, el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, s'ha de confi-
gurar com un organisme públic independent dotat de personalitat jurídica 
pròpia. Constitueix una entitat de dret públic, amb plena autonomia i inde-
pendència, que ret comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de 
Catalunya. 

La present llei s'estructura en 13 articles, 3 disposicions transitòries i 2  dis-
posicions finals. 

Article 1. Naturalesa i àmbit d'actuació 

Es crea el Centre Català d'Empresa i Drets Humans com organisme públic, 
dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, tant en l'àmbit 
públic, com en el privat, que, en l'exercici de les seves funcions, actua amb 
plena independència de les administracions públiques, de les entitats priva-
des i de les organitzacions sense ànim de lucre. Constitueix una entitat de 
dret públic, que ret comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Està adscrit al Departament d'Acció Exterior, Re-
lacions Internacionals i Transparència o, en el seu defecte, a aquell a qui 
corresponguin les competències d'acció exterior. 

L'àmbit d'actuació del Centre comprèn l'estudi, avaluació i control de les 
empreses catalanes en la seva activitat en tercers països, incloent-hi no no-
més les empreses amb seu a Catalunya, sinó totes aquelles que, d'una o altra 
forma, tinguin inversions o activitat a Catalunya. Dins d'aquest àmbit, i en el 
marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, el Centre impulsa-
rà propostes de regulació i de disseny de polítiques públiques. 

Article 2. Finalitat 

El Centre constitueix una entitat de estudi, avaluació, control i innovació 
normativa, amb la finalitat de garantir una acció exterior catalana pública i 
privada que sigui referent en l'àmbit internacional en el respecte dels drets 
humans, el dret internacional i els instruments internacionals en el respecte 
dels drets humans, el dret internacional del treball i les normes internacionals 
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en matèria de medi ambient, la promoció de la pau i el desenvolupament 
humà sostenible. En aquest sentit, l'objectiu del Centre és vetllar pel com-
pliment del Dret Internacional de Drets Humans i el Dret Internacional Hu-
manitari per part de les empreses que operen a Catalunya  i també desenvo-
lupen activitats en altres països. 

Article 3. Funcions i competències 

El Centre Català d'Empresa i Drets Humans té les funcions següents:  

a) Prevenir i alertar en relació amb aquelles activitats exteriors d 'empreses 
que operen a Catalunya que puguin incórrer en una possible vulneració dels 
drets humans, la promoció de la pau i el desenvolupament humà sostenible. 

b) Investigar, inspeccionar i fer seguiment de queixes formulades per possi-
ble vulneració dels drets humans, de la promoció de la pau i del desenvolu-
pament humà sostenible per activitats empresarials a l'exterior d 'empreses 
que operin a Catalunya. Les queixes podran ser remeses al Centre o  bé per 
part de persones o comunitats directament afectades, o bé per part d'entitats i 
organitzacions socials. En l'exercici d'aquestes funcions, el Centre podrà 
requerir a les empreses per tal que proporcionin la informació necessària per 
l'esclariment dels fets denunciats, dins el marc legal. Constituirà infracció 
l'obstrucció, excusa o negativa de les empreses a proporcionar la informació 
requerida en el marc de l'exercici de les competències del Centre en investi-
gació i inspecció. 

c) Sancionar les empreses que no responguin o ho facin de manera insufici-
ent o inadequada als requeriments del Centre en el marc de les seves compe-
tències d'investigació i inspecció. El procediment sancionador s'iniciarà 
transcorreguts tres mesos des de la notificació del requeriment. La sanció 
consistirà en una multa pecuniària fins un màxim de 10.000 euros. El Centre 
podrà realitzar un segon requeriment que, en cas de no ser atès en el termini 
establert, podrà donar lloc a l'inici d'un procediment sancionador per un mà-
xim de 50.000 euros. La quantia exacte de les sancions es determinarà d 'a-
cord amb criteris de proporcionalitat (gravetat de les queixes formulades, 
guanys anuals de l'empresa, reiteració en la comissió d'infraccions d'obstruc-
ció, excusa o negativa davant requeriments similars). Les sancions imposa-
des seran publicades al web institucional del Centre als efectes de la seva 
publicitat i amb la finalitat que les entitats públiques competents ho puguin 
considerar com a criteri d'adjudicació o causa de prohibició de contractar 
d'acord amb el règim legalment vigent en matèria de contractació pública. 

d) Elaborar propostes que garanteixin la inclusió per part de l'Administració 
Pública de Catalunya de clàusules basades en els drets humans i de segui-
ment del seu compliment en tots els processos de contractació pública. 

e) Elaborar instruccions vinculants que obliguin a la inclusió en els proces-
sos de suport i acompanyament a la internacionalització de les empreses 
criteris de transparència i garantia en matèria de drets humans. 

f) Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, al Govern 
de la Generalitat i als òrgans de l'Administració, en l'àmbit de la prevenció i 
sanció per actuacions empresarials a l'exterior contràries a la garantia dels 
drets humans. 

g) Elaborar un informe anual d'activitats que incorpori recomanacions que 
permetin avançar en l'avaluació, prevenció i sanció davant incompliments 
d'obligacions de les empreses que operin a Catalunya en matèria de drets 
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humans en les seves activitats exteriors. Aquests informes seran públics i de 
lliure accés al web institucional del Centre. 

h) Impulsar accions d'innovació normativa en l'àmbit català, estatal i interna-
cional que garanteixin el compliment de les obligacions en matèria de drets 
humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses. 

i) Vetllar perquè les administracions competents apliquin i desenvolupin les 
resolucions i propostes emeses pel Centre, així com assegurar que es fa el 
degut seguiment a les empreses sancionades o observades en aquests infor-
mes. 

j) Complir amb les altres funcions que li siguin atribuides per llei o  normes 
amb rang de llei. 

Article 4. Organització 

Els òrgans de govern i administració del Centre:  

a. Junta de Govern. 

b. Coordinació / Direcció. 

1. El Centre té autonomia orgànica i funcional i es regeix per les disposici-
ons de la present llei, pel seu reglament orgànic i per la resta de reglaments i 
normes d'organització interna i de funcionament. 

2. El Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat donarà 
suport als òrgans de govern del Centre en les activitats que així es requereixi. 

3. En la designació dels membres dels òrgans de govern i administració del 
Centre s'ha de garantir una representació paritària entre homes i dones. 

4. En la mesura que sigui possible, la designació dels membres dels òrgans 
de govern hauria de considerar també criteris que tinguin en compte una 
distribució territorial equitativa, incloent representació de totes les províncies 
de Catalunya 

Article 5. La Junta de Govern 

Per garantir la seva independència, el Centre compta amb una participació, 
que serà paritària entre els àmbits institucionals i no institucionals, del Go-
vern, el Parlament de Catalunya, els sindicats amb major representativitat 
atenent a allò previst a la normativa, les entitats que treballen en favor del 
desenvolupament, el foment de la pau i dels drets humans, així com els mo-
viments socials. 

La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern, de direcció i d'administra-
ció del Centre. Estarà formada per onze membres. 

Article 6. Elecció i estatut dels membres de la Junta de Go-
vern 

1. Els onze membres de la Junta de Govern són escollits a proposta de la 
persona que ostenta la presidència del Consell de Cooperació al Desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalunya - prèvia consulta amb la resta de 
membres d'aquest Consell i dels grups parlamentaris - d 'entre persones de 
prestigi àmpliament reconegut, expertes en aspectes relacionats amb els drets 
humans o vinculades a la societat civil organitzada en aquest àmbit, amb 
experiència professional en la recerca, el dret internacional públic, les relaci-
ons internacionals, la resolució noviolenta de conflictes, el dret del treball i 
el respecte a la democràcia i els drets humans, amb garanties plenes d 'inde-
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pendència, i seleccionats amb criteris d'equitat de gènere i de diversitat terri-
torial. 

2. La proposta realitzada per la presidència del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament ha de garantir la representació de la societat civil existent 
dins aquest òrgan i ha de ser ratificada pel propi Consell de Cooperació al 
Desenvolupament. 

3. Un cop ratificada pel Consell de Cooperació al Desenvolupament aquesta 
proposta ha de ser votada pel Ple del Parlament i ha de tenir el suport, com a 
mínim, de tres grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. 

4. Els membres de la Junta de Govern s'han de renovar parcialment cada 
quatre anys. En tots els casos, els membres cessats poden optar a la reelecció 
en el termes establerts per l'apartat 7. 

5. L'elecció dels membres de la Junta de Govern és irrevocable. Cessen úni-
cament per alguna de les causes següents:  

a. L'expiració del termini del mandat, sens perjudici de llur reelecció per a un 
segon altre mandat. 

b. La renúncia o el traspàs. 

c. La incapacitat permanent per a exercir el càrrec, la incompatibilitat sobre-
vinguda o la inhabilitació per a exercir càrrecs públics. 

d. La condemna per sentència ferma per delicte dolós. 

6. Els membres de la Junta de Govern designats no poden ésser alts càrrecs 
de les administracions públiques ni podran estar vinculats als òrgans de di-
recció o consells d'administració d'entitats amb ànim de lucre així com tam-
poc poden pertànyer a fundacions i/o associacions empresarials sense ànim 
de lucre. La condició de membre de la Junta de Govern és incompatible amb 
la condició de membre del Govern; de diputat o diputada provincial; de di-
putat o diputada del Parlament, del Congrés dels Diputats o  del Parlament 
Europeu; de senador o senadora, i de regidor o regidora d'un ajuntament. 

7. El mandat dels membres de la Junta de Govern és de quatre anys, i la re-
novació en el càrrec no és possible més enllà de dos mandats consecutius. 

8. Els membres de la Junta de Govern actuen amb plena independència i no 
estan sotmesos a cap instrucció o mandat en l'exercici de llur càrrec. 

9. La dedicació dels membres de la Junta de Govern a l'exercici de llurs fun-
cions és compensada amb les dietes que se'ls assigna en el pressupost del 
Centre. 

Article 7. Funcions de la Junta de Govern 

1. Les funcions de la Junta de Govern:  

a. Aprovar el reglament orgànic i altres normes d'organització interna i de 
funcionament del Centre. 

b. Segons indiqui el reglament orgànic i les altres normes d 'organització i 
funcionament del Centre, elegir la persona que assumeixi la direcció operati-
va del Centre. 

c. Aprovar l'avantprojecte de pressupost. 

d. Aprovar un pla estratègic i un pla anual d'activitats, amb l'assessorament 
del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalu-
nya. El pla estratègic ha d'ésser presentat al Parlament. 
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e. Establir les directrius per a la direcció, la inspecció i la impulsió de les 
activitats del Centre. 

f. Aprovar l'informe anual. 

g. Aprovar la formalització de convenis de col·laboració amb altres entitats,  
públiques o privades, comptant també amb l'expertesa d'organitzacions i 
moviments socials del Sud. 

h. Aprovar els comptes anuals, la liquidació del pressupost i el programa 
d'actuacions, d'inversions i de finançament del Centre. 

i. Exercir les altres funcions que li encomanin el reglament orgànic i les al-
tres normes d'organització i funcionament del Centre. 

2. El règim de les sessions de la Junta de Govern és regulat pel reglament 
orgànic del Centre. 

3. La Junta de Govern adopta els acords per majoria simple i resol els empats 
segons s'estableixi en el reglament orgànic i les altres normes d'organització 
i funcionament del Centre. 

4. Assisteixen a les sessions de la Junta de Govern del Centre, amb veu però 
sense vot, el director o directora del Centre i un representant o una represen-
tant del personal del Centre. Fa les funcions de secretari o secretària la per-
sona designada pel director o directora. 

5. La Junta de Govern del Centre es regeix per les normes de funcionament 
dels òrgans col·legiats, establertes per la Llei 26/2010, del 3 d'agost,  de rè-
gim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
en tot allò que no regulin expressament aquesta llei o el reglament orgànic. 

Article 8. Coordinació/Direcció 

1. Elegit per tots els membres de la Junta de Govern. 

2. Les funcions són:  

a. Representar el Centre i coordinar-ne el govern i l'administració. 

b. Convocar les sessions de la Junta de Govern. 

c. Coordinar, dirigir, impulsar i supervisar les activitats del Centre 

d. Tota altra funció que li encomanen el reglament orgànic i la resta de nor-
mes d'organització i de funcionament. 

3. El càrrec no es pot exercir més de dos mandats consecutius. 

Article 9. Règim jurídic 

1. El Centre es regeix per aquesta llei, pel seu propi reglament orgànic i,  en 
tot el que li sigui aplicable, per la legislació reguladora del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per la 
resta de legislació aplicable a l'actuació, el funcionament, la contractació, la 
comptabilitat i el finançament dels ens públics. Així com per les lleis nacio-
nals i internacionals relatives a la defensa dels drets humans, dret del treball i 
normes de defensa del medi ambient. 

2. Els acords de la Junta de Govern posen fi a la via administrativa i són 
susceptibles de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Article 10. Personal 

1. El Centre ha de seleccionar el seu propi personal amb subjecció als prin-
cipis de publicitat, concurrència, mèrit, igualtat i capacitat. 
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2. El personal al servei del Centre és de caràcter laboral. 

3. La participació del personal en el presa de decisions estarà regulada pel 
reglament orgànic i la resta de normes d'organització i de funcionament in-
tern. 

Article 11. Recursos econòmics i patrimoni 

1. Els recursos econòmics destinats al funcionament del Centre són els se-
güents:  

a. Les assignacions pressupostàries que estableixen els pressupostos de la 
Generalitat. 

b. Les contraprestacions que estableixin els convenis que es formalitzin amb 
altres institucions públiques. 

c. Les subvencions, les transferències i altres ingressos de dret públic. 

d. Els ajuts, les donacions i altres ingressos de dret privat amb excepció del 
que s'indica en el punt f de l'article 11. 

e. Els rendiments de les publicacions, dels estudis i d'altres actuacions. 

f. El Centre no podrà acceptar ni rebre finançament provinent d 'empreses 
privades o fundacions que tinguin algun tipus de vinculació formal o econò-
mica amb les empreses de caràcter privat. 

g. Amb l'objectiu de buscar una major independència en la presa de decisi-
ons no es permetrà cap mena de finançament privat per part d'empreses pri-
vades o fundacions que depenguin orgànicament de les empreses privades. 

2. El Centre ha d'elaborar i aprovar anualment un avantprojecte de pressu-
post i l'ha de trametre al Govern perquè l'incorpori, degudament singularit-
zat, en els pressupostos generals de la Generalitat. 

3. El control econòmic i financer del Centre s'ha de fer per mitjà d'auditoria i 
de conformitat amb el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

4. El Centre per a complir les seves funcions, té un patrimoni integrat pels 
béns i els drets que li són adscrits per l'Administració de la Generalitat i pels 
que adquireixi per qualsevol títol. 

Article 12. Relacions amb el Govern 

El Centre es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament on queda 
adscrit, que és el d'Acció Exterior, Relacions Internacionals i Transparència 
o, en el seu defecte, a aquell a qui corresponguin les competències d 'acció 
exterior. 

Article 13. Comitè Assessor 

1. El Comitè Assessor està integrat per set persones expertes en acció exteri-
or, drets humans i sostenibilitat ambiental, actives en l'àmbit català i interna-
cional. La seva condició de membres no és compatible amb la de membres 
de la Junta de Govern. El seu mandat és de quatre anys i la renovació dels 
càrrecs no és possible més enllà de dos mandats consecutius. Les persones 
integrants del Comitè Assessor són designades per la Junta de Govern d 'a-
cord amb els següents criteris:  

– Dues persones escollides entre professionals i personal acadèmic, amb 
experiència internacional en l'àmbit de la recerca i el seguiment del respecte 
per part de les empreses transnacionals del marc jurídic internacional dels 
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Drets Humans, el Dret internacional del treball i les normes internacionals en 
matèria de medi ambient, la promoció de la pau i el desenvolupament humà 
sostenible. 

– Dues persones escollides entre les professionals de l'àmbit jurídic de Cata-
lunya, expertes en drets humans. 

– Dues integrants escollides entre persones de prestigi i reconeixement soci-
al, en termes de la promoció dels Drets Humans, la justícia social, econòmi-
ca i ambiental, que siguin representants d'organitzacions de persones afecta-
des per les empreses transnacionals, originàries d'Amèrica Llatina, Àfrica, 
Magrib i Orient Mitjà i/o Àsia. 

– Una persona experta en igualtat de gènere. 

2. Les funcions del Comitè Assessor són les següents:  

– Assessorament i participació en les activitats de les següents àrees del Cen-
tre: actuació exterior de les empreses catalanes; seguiment de la internacio-
nalització de les empreses catalanes, innovació i projecció internacional, 
proposicions de nous textos legals que vagin en la línia del respecte dels 
drets humans per part de les empreses catalanes que operen a l'exterior. 

– Donar suport a l'avaluació anual realitzada per la Coordinació Tècnica del 
Centre 

Disposició transitòria Primera 

El reglament orgànic del Centre ha de regular el procediment de la primera 
renovació parcial de la meitat dels membres de la Junta de Govern, que s 'ha 
de fer dins el tercer any d'haver estat constituït el Centre. La primera renova-
ció correspon a cinc dels seus membres. 

Disposició Transitòria Segona 

Règim aplicable a la primera renovació parcial de la Junta de Govern del 
Centre. 

En la primera renovació parcial dels membres de la Junta de Govern del 
Centre s'ha de tenir en compte la modificació del nombre de membres, res-
pectant-ne la nova composició i mantenint la proporcionalitat pel que fa a 
llurs procedències. 

Disposició Transitòria Tercera 

En el termini màxim d'un any des de la constitució del Centre la junta de 
govern haurà d'elaborar i aprovar un reglament que desenvolupin les normes 
relatives a les funcions, organització i funcionament intern del Centre. 

Disposicions Finals 

Primera. Termini d'iniciació 

El govern ha d'iniciar el procés per fer efectiva la present llei en el termini 
màxim de tres mesos des de la seva entrada en vigor. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 
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Tercera. Impacte pressupostari 

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l'en-
trada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupos-
tari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Su-
sanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus; Carles Riera Albert,  repre-
sentant  SP CUP-CC; Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 74749; 77504 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d'Empresa i 
Coneixement, 01.10.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 74749) 

A la Mesa de la Comissió d'Empresa i Coneixement 

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i 
següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de creació del Centre Català d 'Empresa i Drets 
Humans (tram. 202-00078/12). 

Esmena 
SP del Partit Popular de Catalunya 

A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 77504) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord 
amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de crea-
ció del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (tram. 202-00078/12). 

Esmena 
GP de Ciutadans 

A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emer-
gència educativa i la planificació del curs escolar 2020-2021 

302-00234/12 

PRESENTACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS 

Reg. 76464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l'emergència educativa i la plani-
ficació del curs escolar 2020-21 (tram. 300-00291/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Incrementar la plantilla de docents de manera extraordinària als centres 
del Servei d'Educació de Catalunya, per reduir la ràtio d'alumnes per aula i 
garantir que aquestes no superin els 20 infants per grup en l'etapa infantil i 
primària, i els 30 a secundària, d'acord amb les recomanacions sanitàries. 

2. Prendre les mesures corresponents per assegurar la borsa de personal 
substitut necessària per garantir la plantilla docent suficient i modificar el 
règim de substitucions per fer nomenaments diaris. 

3. Proveir al conjunt de centres del Servei d'Educació de Catalunya dels ma-
terials de protecció necessaris en tot moment per afrontar amb les màximes 
garanties de seguretat i de prevenció el curs escolar, preveient una especial 
dotació per l'alumnat vulnerable o pels centres de màxima complexitat. 

4. Posar a disposició de l'alumnat mancat de connectivitat o equipament 
informàtic, des de l'etapa d'infantil fins a secundària, el material necessari 
per poder continuar el seu procés d'aprenentatge en episodis de quarantena o 
nous confinaments durant aquest curs escolar, abans de finalitzar el mes d'oc-
tubre. 

5. Habilitar un fons pels ajuntaments amb els recursos suficients per afrontar 
les despeses extraordinàries vinculades amb la garantia d'una tornada segura 
a les escoles en un context de pandèmia, com els sobrecostos derivats del 
necessari increment del servei de neteja i desinfecció de les escoles o  el re-
forçament de personal per assegurar un correcte desenvolupament de les 
entrades i sortides dels centres educatius, entre d'altres. 

6. Garantir el desplegament efectiu i la implementació del Decret 150/2017, 
de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d 'un sistema 
educatiu inclusiu, reforçant la dotació de personal docent i no docent per 
reforçar l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats de suport educatiu  i 
vetllar perquè aquests no se separin del seu grup estable, comprometent així 
avenços en matèria d'inclusivitat als centres educatius ordinaris. 

7. Rebutjar la decisió del Departament d'Educació de fomentar l'eliminació 
de la sisena hora als centres educatius públics de màxima complexitat durant 
aquest proper curs, per compensar les desigualtats educatives. 
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8. Elaborar un pla de foment de l'etapa educativa 0-3 anys per evitar que la 
crisi socioeconòmica provocada per la Covid-19 resulti en una pèrdua d 'o-
portunitats educatives pels infants de famílies vulnerables. 

9. Recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament d 'un terç del cost 
total de la plaça d'escola bressol i retornar als ajuntaments la integritat del 
deute pendent. 

10. Garantir la suficiència alimentària durant el proper curs escolar, tant si és 
mitjançant els ajuts al servei de menjador a les escoles com amb altres fór-
mules viables i que no fomentin el risc de contagi, en períodes de quarantena 
o de nous confinaments. 

11. Emetre instruccions precises en relació al currículum educatiu  i l'enfo-
cament pedagògic més adequat als centres educatius en aquest curs escolar 
extraordinari, i determinar les competències clau a assolir en cada nivell, per 
evitar així greuges i desigualtats estructurals entre centres. Igualment, donar 
instruccions i orientacions als centres educatius davant de períodes de qua-
rantena, i proveir-los amb els recursos pedagògics necessaris per afrontar 
aquests episodis. 

12. Presentar, a finals del primer trimestre escolar, davant la Comissió d 'E-
ducació un informe sobre el transcurs del curs. 

13. Presentar a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
del Parlament de Catalunya, en un període màxim de dos mesos, un mapa 
amb les mancances infraestructurals en matèria de connectivitat dels centres 
educatius del conjunt del territori i un pla per a solucionar-les. 

14. Revisar i reforçar les funcions de la inspecció educativa, tenint en comp-
te les noves necessitats en l'actual context. 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78963, 78977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 6.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78963) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emergència educativa i la 
planificació del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00234/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 

D'addició d'un paràgraf al punt 6 

6. Garantir el desplegament efectiu i la implementació del Decret 150/2017, 
de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d 'un sistema 
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educatiu inclusiu, reforçant la dotació de personal docent i no docent per 
reforçar l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats de suport educatiu  i 
vetllar perquè aquests no se separin del seu grup estable, comprometent així 
avenços en matèria d'inclusivitat als centres educatius ordinaris, tot garantint 
el manteniment dels centres d'educació especial. 

Palau del Parlament, 5 d' octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Martín Eusebio Barra López 
Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-

PUBLICÀ (REG. 78977) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d 'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l'emergència educativa i la planificació del curs escolar 2020-
2021 (tram. 302-00234/12). 

Esmena 1 

GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

1. Treballar per reduir de manera progressiva les ràtios a les aules tant a la  
primària com a l'ESO. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

2. Incrementar la freqüència de les substitucions per donar resposta eficient 
a les necessitats de professorat dels centres.  

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació i addició  

3. Proveir al conjunt de centres del Servei d'Educació de Catalunya dels ma-
terials de protecció necessaris o el seu equivalent econòmic, en tot moment 
per afrontar amb les màximes garanties de seguretat i de prevenció el curs 
escolar, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

4. Posar a disposició de l'alumnat mancat de connectivitat o equipament 
informàtic, des de l'etapa d'infantil fins a secundària, el material necessari 
per poder continuar el seu procés d'aprenentatge en episodis de quarantena o 
nous confinaments durant aquest curs escolar, d'acord amb les dates marca-
des als plecs de contractació. 
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Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació i addició  

5. Reclamar a l'Estat o a les institucions corresponents que habilitin un fons 
pels ajuntaments amb els recursos suficients per afrontar les despeses extra-
ordinàries en els edificis de titularitat municipal vinculades amb la garantia 
d'una tornada segura a les escoles en un context de pandèmia, com els sobre-
costos derivats del necessari increment del servei de neteja i desinfecció de 
les escoles o el reforçament de personal per assegurar un correcte desenvo-
lupament de les entrades i sortides dels centres educatius, entre d'altres. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

7. Garantir que aquells centres que han decidit eliminar la 6a hora d'acord 
amb el seu consell escolar, la recuperaran el curs vinent. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

D'addició 

9. Recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament d 'un terç del cost 
total de la plaça d'escola bressol i retornar als ajuntaments la integritat del 
deute pendent, d'acord amb allò que estableix la  Llei 5/2020 de Mesures 
d'acompanyament als Pressupostos. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació i supressió 

10. Garantir la prestació del servei de menjador escolar  durant el proper 
curs escolar, als alumnes beneficiaris d'ajuts individuals de menjador, també 
en situació de quarantena o aïllament de l'alumne/a o de confinament del 
centre. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

13. Presentar a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
del Parlament de Catalunya, en un període màxim de quatre mesos, un mapa 
amb les mancances infraestructurals en matèria de connectivitat dels centres 
educatius del conjunt del territori i un pla per a solucionar-les. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

 
  



Dossier Ple 63 
7 d’octubre de 2020 

70 

 

Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici 
del curs escolar 2020-2021 

302-00237/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 76482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente 
a la Interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 
300-00292/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Realizar test rápidos o PCR a todo el profesorado y al personal no docente 
para garantizar la seguridad en los centros escolares. 

2. Remitir un comunicado a todos los directores y directoras de los centros 
de enseñanza por el que el Departament d'Educació asuma explícitamente las 
responsabilidades legales y la defensa jurídica ante las posibles reclamacio-
nes que se pudieran formular contra los profesores y profesoras por contagi-
os derivados del  Covid-19. 

3. Dotar a todos los centros escolares de personal de enfermería para, entre 
otras funciones, coordinar la realización de las actuaciones y medidas higi-
énico-sanitarias y alertar, vigilar y establecer medidas de prevención ante 
posibles casos de alumnos con síntomas del Covid-19. 

4. Destinar una partida económica extra para el servicio de limpieza de todos 
los centros públicos y concertados y garantizar que no empeoran las condici-
ones laborales del personal de limpieza. 

5. Ampliar la plantilla de docentes para garantizar el cumplimiento de las 
ratios y que en ningún caso superen un máximo de 20 alumnos en educación 
infantil y primaria, y 30 alumnos en secundaria. 

6. Establecer de forma clara el currículum que se ha de recuperar del último 
trimestre del curso 2019-2020. 

7. Establecer de forma clara la priorización de contenidos y los criterios de 
evaluación fundamentales en caso de confinamiento derivado de un contagio 
incontrolado por Covid-19. 

8. Garantizar que todo el alumnado y el profesorado dispone de un dispositi-
vo y material informático, así como acceso a internet para acabar con la 
brecha digital que garantice que se podrán seguir las clases en caso de un 
nuevo confinamiento provocado por el Covid-19. 

9. Garantizar la formación digital del profesorado y de las familias. 

10. En el caso de hermanos mellizos o gemelos en un mismo curso con más 
de un grupo, optar por que ambos vayan a la misma clase para minimizar así 
el número de contactos. 
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11. Garantizar el suministro de mascarillas FFP2 para todo el personal do-
cente y no docente de los centros escolares, así como el suministro de panta-
llas faciales protectoras cuando su uso sea necesario como en el caso de lim-
pieza o cambio de pañales de los alumnos. 

12. Garantizar las distancias de seguridad en todas las aulas de educación in-
fantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y post obligatoria. 

13. En los centros de Educación Especial o Especializada en los que sea 
necesario el contacto físico, garantizar los Equipos de Protección Individual 
para el personal docente y personal auxiliar. 

14. En los centros de Educación Especial o Especializada en los que sea 
necesario el contacto físico, garantizar la periodicidad de las pruebas PCR. 

15. En los centros con alumnos sordos o alumnos con trastorno autista, ga-
rantizar el uso de mascarillas transparentes homologadas. 

16. Modificar el umbral de las becas comedor y ampliar la partida presupues-
taria destinada a dichas becas comedor. 

17. Hacer efectivo el Pla de rescat de les llars d'infants privades  y  mante-
nerlo a lo largo de todo el curso escolar. 

18. Garantizar que toda la documentación sobre el Covid-19 suministrada se 
difunda en los tres idiomas oficiales en Cataluña, catalán, castellano y aranés. 

19. Aplicar con carácter inmediato en todos los centros educativos las Reco-
mendaciones técnicas profesionales de operación y mantenimiento de los sis-
temas de climatización y ventilación realizadas por diversas asociaciones de 
profesionales expertos y coordinadas por unidades técnicas de diversos minis-
terios. 

Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78221, 78976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 6.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 78221) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs es-
colar 2020-2021 (tram. 302-00237/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 

De modificació del punt 1 

1. Prioritzar la comunitat educativa en la realització de PCR o proves alter-
natives, amb caràcter universal, sempre sota criteris epidemiològics.  

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-

PUBLICÀ (REG. 78976) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d 'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00237/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

D'addició 

1. Realitzar test ràpids o PCR a tot el professorat i al personal no docent 
quan aquests siguin considerats contacte estret per les unitats de vigilància 
epidemiològica per garantir la seguretat en els centres educatius. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

2. Seguir assumint la defensa jurídica del seu personal per actuacions deri-
vades de l'exercici legítim de les seves funcions. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

3. Assignar a tots els centres educatius una persona de referència del seu 
centre sanitari per tal de resoldre o vehicular dubtes relatius al coronavirus. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

5. Treballar per reduir de manera progressiva les ràtios a les aules tant a la  
primària com a l'ESO. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

6. Establir de forma clara un currículum competencial per seguir treballant 
de manera progressiva després del confinament. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

7. Establir de forma clara la continuïtat dels aprenentatges i els criteris d 'a-
valuació fonamentals en cas de confinament derivat d'un contagi incontrolat 
per COVID-19. 
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació i supressió 

9. Oferir formació digital al professorat i de les famílies. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

10. En el cas de germans bessons en un mateix curs amb més d'un grup, op-
tar perquè tots dos vagin a la mateixa classe si així ho decideix el centre.  

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

11. Garantir el subministrament de mascaretes FFP2 i/o pantalles facials 
protectores per al personal que pel lloc que ocupen o que per la seva especi-
al sensibilitat a la Covid-19 ho puguin requerir. També se'n  proporciona-
ran, d'acord amb l'actualització del nou Protocol de casos amb símptomes 
compatibles amb la COVID-19, quan l'alumne no pugui dur mascareta. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació i addició 

12. Garantir l'estanqueïtat i l'estabilitat dels grups estables a educació infan-
til, educació primària, educació secundària obligatòria i post obligatòria per 
tal de preservar la capacitat de traçabilitat. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De supressió i addició  

14. En els centres d'educació especial o especialitzada en els que sigui neces-
sari el contacte físic, garantir la periodicitat de les proves PCR sempre que 
sigui necessari i sota criteri clínic. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

15. Garantir l'accessibilitat a la comunicació efectiva a l'alumnat que pre-
senti necessitats educatives especials, particularment durant el període que 
l'ús de la mascareta sigui obligatòria. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

16. Garantir l'accés a les beques menjador a tot l'alumnat que compleixi els 
requisits fixats a les bases de la convocatòria. 
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Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

17. Fer efectiu el "Pla de rescat de les llars d'infants privades" per compen-
sar les pèrdues ocasionades pel tancament obligat dels centres durant l'estat 
d'alarma. 

Esmena 15 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De supressió i addició  

18. Vetllar perquè tota la documentació COVID-19 subministrada estigui 
disponible en els tres idiomes oficials de Catalunya i perquè sigui accesible 
a totes les famílies de la comunitat educativa. 

Esmena 16 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

19. Vetllar pel manteniment dels sistemes de climatització i ventilació ade-
quada als centres educatius. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici 
del curs escolar 2020-2021 

302-00240/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC 

Reg. 76487 i 76705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 
Reg. 78419 / Coneixement: Mesa del Parlament: 6.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que estableix l'article 161 
del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 300-
00295/12). 

Moció 

Atesa la crisi educativa, que la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat i accele-
rat, ateses les incerteses i mancances amb què comença el cus escolar, i els 
dèficits de planificació, inversió i consens amb la comunitat educativa per 
part del Departament d'Educació, 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Garantir el dret universal a l'educació al llarg de la vida i en tots els nivells 
i cicles formatius, amb caràcter universal, inclusiu, accessible, equitatiu i 
gratuït per a tot l'alumnat, i que cap família en resti exclosa. 

2. Considerar, a tots els efectes, l'educació, les escoles i els serveis educatius 
un servei essencial, sense perjudici dels drets laborals inclòs el dret de vaga. 

3. Assolir una política efectiva de comunicació, diàleg, negociació, consens i 
cooperació amb el conjunt de la comunitat educativa i amb les seves instàn-
cies socials i sindicals representatives. 

4. Garantir que l'ensenyament sigui presencial per a tots els cicles i cursos 
escolars. El sistema mixt, presencial i telemàtic, cal limitar-lo a situacions 
molt excepcionals, en què aquest model esdevingui indefugible. En previsió 
d'aquestes situacions, cal que tot l'alumnat disposi d'ordinadors portàtils, 
connectivitat de qualitat i llibres de text, sense exclusions en funció dels 
recursos i de les carències i situacions familiars, i amb el suport educatiu 
necessari en cada cas que garanteixin les condicions per a l'aprenentatge. Cal 
establir respostes específiques i personalitzades per a l'alumnat amb necessi-
tats educatives especials i les seves famílies. 

5. En situacions de confinament, tancament d'aules o escoles, o de quarantena, 
garantir la conciliació familiar i laboral de les persones tutores que hauran de 
tenir cura dels infants a casa, sense pèrdua de drets laborals i econòmics. 

6. Reduir les ràtios a un màxim de 10 en l’educació infantil,  en les escoles 
bressol de 10 en els grups de 2-3 anys, de 6 en els grups de 1-2 anys, i de 4  
als grups de lactants. I a un màxim de 15 a primària i secundària i a la resta 
de nivells educatius, amb el compromís d’un màxim de 20 un cop superada 
la pandèmia, blindant la matrícula viva en els centres d’alta complexitat. 

7. Augmentar el personal docent per tal de garantir aquesta reducció de ràti-
os, la inclusió escolar en tots els centres ordinaris públics des d’un currícu-
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lum basat en el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), i els grups 
estables en tots els cursos i cicles. Augmentar el personal educatiu especia-
lista, complementari i auxiliar (pedagogues, psicòlogues, educadores socials, 
integradores socials, monitores, infermeres, fisioterapeutes i auxiliars), en les 
plantilles del centre, per tal de garantir la inclusió, l’atenció a la diversitat i a 
les necessitats educatives especials, així com a les situacions psico-socials 
dels alumnes que requereixin un especial suport, i el seguiment i abordatge 
sanitaris de la COVID-19. 

8. Garantir EPIs pels treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i pantalles 
facials. 

9. Assegurar les substitucions des del primer dia de baixa i realitzar nome-
naments des de l'1 de setembre al 31 d'agost. 

10. Garantir l'accés a les activitats extraescolars per a tot l'alumnat sense 
exclusions per motiu econòmic. 

11. Aplicar una política d'internalització de tots els serveis educatius, en 
col·laboració amb els ajuntaments. 

12. Dotar i aplicar en tots els centres educatius les mesures de salut pública, 
que garanteixin la prevenció de la Covid-19 en tota la comunitat educativa i 
entorn de l'escola, així com el seguiment de la seva incidència i l'adequat 
abordatge en cas de produir-se, tenint en compte les diferents característi-
ques de la problemàtica i la diversitat de necessitats i solucions en funció de 
l'edat del l'alumnat. Garantir, si cal amb nous equipaments complementaris 
d'acord amb els criteris dels consells escolars, els espais adequats per a l'ac-
tivitat escolar amb plenes garanties sanitàries. Suport als equips directius per 
a la gestió de la crisi educativa. 

13. Garantir el servei de menjador i de beques menjador per a tot l’alumnat 
sota el llindar de la pobresa de tots els cursos i cicles, també en cas de confi-
nament, en els mateixos centres escolars, en equipaments complementaris o  
en els domicilis familiars. 

14. Contemplar la diversitat territorial i les especificitats del món rural com a 
variables a tenir en compte a l'hora d'establir els criteris de funcionament 
dels centres escolars, atorgant autonomia als ajuntaments a l'hora de deter-
minar-los i aplicar-los. 

15. Garantir que la pandèmia de la Covid-19 no sigui un factor que augmenti 
la segregació escolar, ans al contrari, cal que esdevingui una oportunitat per 
a reduir-la. Cal, doncs, que tots els centres escolars gaudeixin de recursos 
educatius equitatius per tal de fer front a les necessitats del seu alumnat, amb 
garanties d'igualtat, qualitat i inclusió. En la dotació d'aquests recursos cal 
prioritzar els centres escolars públics, a la vegada que una discriminació 
positiva de la matrícula en favor d'aquests centres. Cal també eliminar els 
concerts educatius en les escoles elitistes, classistes i que segreguen per sexe 
o que exclouen la diversitat social i funcional. A més, cal que la segregació 
sigui prohibida. Cal endegar un procés de transició, amb una progressiva 
supressió dels concerts educatius, cap a un sistema escolar únic, públic, uni-
versal i gratuït, que incorpori els actuals centres concertats que estiguin dis-
posats a transformar-se en centres públics. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78222, 78964, 78978, 78979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 

6.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 78222) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs es-
colar 2020-2021 (tram. 302-00240/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 

De modificació del punt 15 

15. Garantir que la pandèmia de la COVID-19 no sigui un factor que aug-
menti la segregació escolar, ans al contrari, cal que esdevingui una oportuni-
tat per a reduir-la. Cal, doncs, que tots els centres escolars gaudeixin de re-
cursos educatius equitatius per tal de fer front a les necessitats del seu 
alumnat, amb garanties d'igualtat, qualitat i inclusió. En la dotació d'aquests 
recursos cal prioritzar els centres escolars públics, a la vegada que una dis-
criminació positiva de la matrícula en favor d'aquests centres. Cal també 
eliminar els concerts educatius en les escoles elitistes, classistes i que segre-
guen per sexe o que exclouen la diversitat social i funcional. A més, cal que 
la segregació sigui prohibida. Cal endegar un procés de transició gradual i 
progressiu, incrementant la coresponsabilització del conjunt de centres edu-
catius respecte els objectius de serveis públics com una escolarització equi-
librada, cap a un sistema educatiu universal i gratuït, on el finançament de 
cada centre depengui de les seves necessitats i del seu compromís de servei 
públic. 

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78964) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 
(tram. 302-00240/12). 
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Esmena 1 
GP de Ciutadans 

De modificació del text corresponent al punt 15 

15. Garantir la igualtat d'oportunitats de tots els alumnes i la lliure elecció 
de les famílies i no aprofitar la situació de pandèmia generada per la  CO-
VID-19 per imposar models ideològics.  

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Sonia Sierra Infante 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-

PUBLICÀ (REG. 78978) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d 'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00240/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

5. En situacions de confinament, tancament d'aules o escoles, o de quarante-
na, articular mesures per acompanyar aquelles famílies en situació de vul-
nerabilitat que hauran de tenir cura dels infants a casa, sense pèrdua de drets 
laborals i econòmics. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

6. Dotar les plantilles docents suficients per afavorir que no se superin els 
30 alumnes per grup a l'ESO i permetin l'agrupament de 20 alumnes per 
grup a Infantil i Primària d'acord amb la disponibilitat d'espais i l'organit-
zació interna del centre. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació, addició i supressió  

7. Dotar els centres del personal docent necessari per tal de garantir aquesta 
reducció de ràtios, la inclusió escolar en tots els centres, i els grups estables 
en tots els cursos i cicles. Dotar els centres del personal educatiu especialis-
ta, complementari i auxiliar (pedagogues, psicòlogues, educadores socials, 
integradores socials, monitores, infermeres), en les plantilles del centre, per 
tal de garantir la inclusió, l'atenció a la diversitat i a les necessitats educati-
ves especials, així com a les situacions psico-socials dels alumnes que reque-
reixin un especial suport, i el seguiment i abordatge sanitaris de la Covid-19. 
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Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De supressió i addició  

8. Garantir EPIs pels treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i/o panta-
lles facials per al personal que, pel lloc que ocupen o per la  seva especial 
sensibilitat a la Covid-19, ho puguin requerir. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació i supressió  

9. Cobrir les substitucions des del primer dia de baixa i realitzar nomena-
ments des de l'1 de setembre al 31 d'agost. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

10. Reforçar l'accés equitatiu de l'alumnat a les activitats extraescolars or-
ganitzades pels centres escolars, especialment en els centres amb major 
complexitat educativa. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

11. Estudiar l'aplicació d'un procés d'internalització de serveis educatius, en 
col·laboració amb el món local i les entitats que actualment els presten.  

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De supressió 

12. Dotar i aplicar en tots els centres educatius les mesures de salut pública, 
que garanteixin la prevenció de la Covid-19 en tota la comunitat educativa i 
entorn de l'escola, així com el seguiment de la seva incidència i l'adequat 
abordatge en cas de produir-se, tenint en compte les diferents característi-
ques de la problemàtica i la diversitat de necessitats i solucions en funció de 
l'edat del l'alumnat. Garantir, si cal amb nous equipaments complementaris 
d'acord amb els criteris dels consells escolars, els espais adequats per a l'ac-
tivitat escolar amb plenes garanties sanitàries. Suport als equips directius per 
a la gestió de la crisi educativa. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

13. Garantir la prestació del servei de menjador escolar durant el proper 
curs escolar als alumnes beneficiaris d'ajuts individuals de menjador, també 
en situació de quarantena o aïllament de l'alumne/a o de confinament del 
centre. 
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Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació 

14. Contemplar la diversitat territorial i les especificitats del món rural com a 
variables a tenir en compte a l'hora d'establir els criteris de funcionament 
dels centres escolars, en el marc de l'autonomia de centres. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

D'addició 

D'addició d'un nou punt 

16. Demanar al Govern de l'Estat que vetlli per a la conciliació familiar 
com a principi garant de la igualtat i doni cobertura per mitjà d 'una baixa 
per incapacitat temporal a les persones treballadores amb infants menors a  
càrrec en edat d'escolarització obligatòria en el cas que hagin de romandre 
fora de l'escola per quarantena. 

Palau del Parlament, 2 d'octubre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 78979) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d 'acord 
amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00240/12). 

Esmena 1 
GP Republicà 

De modificació 

15. Garantir que la pandèmia de la Covid-19 no sigui un factor que augmenti 
la segregació escolar, ans al contrari, cal que esdevingui una oportunitat per 
a reduir-la. Cal, doncs, que tots els centres escolars gaudeixin de recursos 
educatius equitatius per tal de fer front a les necessitats del seu alumnat, amb 
garanties d'igualtat, qualitat i inclusió. Els recursos han de donar resposta a 
les necessitats educatives del sistema públic seguint les bases establertes en 
el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, en el context de la  CO-
VID-19. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 

 
  



Dossier Ple 63 
7 d’octubre de 2020 

81 

 

Punt 20 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
dels fons Covid-19 per a la recuperació econòmica i social 

302-00235/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 76480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Caula i Paretas, portaveu del 
Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb el que estableix l'article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la gestió dels fons Covid-19 per a la recuperació 
econòmica i social (tram. 300-00297/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Reclamar al Govern de l'Estat el traspàs de com a mínim 31.765 milions 
d'euros provinent del Fons Europeu creat en motiu del Covid-19 per a la 
recuperació econòmica i social vinculat a projectes transformadors (transició 
ecològica, digitalització de l'economia...) perquè puguin ser gestionats des de 
la proximitat, amb la participació del món local, en compliment del principi 
de subsidiarietat consagrat a l'article 5(2) del Tractat de Lisboa com un dels 
principis rectors fonamentals de la Unió Europea. 

2. Exigir al Govern de l'Estat el compliment de la legalitat sobre les inversi-
ons en infraestructures a Catalunya i a incrementar el percentatge d'execució 
pressupostaria relatiu al capítol d'inversions a Catalunya. 

El Parlament de Catalunya considera necessari que:  

3. El Govern de l'Estat obri una nova negociació amb el món municipal, que 
tingui en compte les entitats municipalistes de Catalunya, per tal d 'aprovar 
un nou Reial Decret que permeti el repartiment del Fons Extraordinari de 
5.000 milions d'euros previst per l'Estat per al món local, i d'altres qüestions. 

4. Aquesta nova proposta de Reial Decret hauria de basar-se en les següents 
qüestions:  

a. Mantenir el fons extraordinari de 5.000 milions d 'euros adreçat al món 
local per a que sigui repartit entre tots els Ajuntaments, independentment de 
la seva situació financera, i desvincular-ne el seu accés de qualsevol forma 
de préstec dels romanents. La distribució s'hauria de fer per criteris de pobla-
ció i també en base a criteris d'afectació econòmica. 

b. Suspendre l'aplicació de la regla de la despesa per als exercicis 2020 i 
2021. 

c. Permetre fer ús lliurement dels superàvits i romanents generats per cada 
entitat local. 

d. Permetre fer ús de la capacitat d'endeutament dels ens locals per realitzar 
noves despeses vinculades a la recuperació econòmica, modificant el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova la refosa de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
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e. Deixar sense efecte per als anys 2020 i 2021, de manera extraordinària, les 
mesures correctives i coercitives recollides als articles 20 a 26 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

5. Crear un fons destinat a cobrir el dèficit extraordinari del transport públic 
urbà en motiu del Covid 19, de com a mínim 600 milions d'euros, per aque-
lles administracions titulars d'aquest servei. 

6. Revisar i actualitzar el marc d'Estabilitat Pressupostària definit a l'article 
135 CE i a la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibili-
tat Financera, adaptant-la al nou context econòmic. 

Palau del Parlament, 11 de setembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP 
ERC 

 

 

  



Dossier Ple 63 
7 d’octubre de 2020 

83 

 

Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regu-
larització de persones immigrants 

302-00236/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 76481 i 76704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ruben 
Wagensberg Ramon, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb 
el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la regularització 
de persones immigrants (tram. 300-00296/12). 

Moció 

Aquesta moció recull els punts principals proposats per la Taula de ciutada-
nia i immigració en defensa d'un procés de regularització administrativa 
davant el context de la crisi sanitària, social i econòmica provocada pel Co-
vid-19. 

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a traslladar a 
l'executiu espanyol la necessitat de:  

a) Regularitzar administrativament, de forma urgent, a les més de 600.000 
persones que es troben en situació irregular a l'Estat espanyol aprofitant els 
mecanismes existents i fent les modificacions reglamentàries oportunes. 

b) Habilitar un mecanisme especial per a l'accés a l'autorització de residència 
i treball a les persones amb experiència en els treballs de les cures que pu-
guin contribuir a la recuperació dels serveis socials i sanitaris. 

c) Accelerar els tràmits de reconeixement de les titulacions universitàries i 
no universitàries adquirides a l'estranger amb especial atenció a les dels àm-
bits professionals de l'assistència social i sanitària. 

d) Reforçar la capacitat administrativa de les oficines i serveis d'estrangeria 
de les subdelegacions del Govern de l'Estat. 

e) Reduir, durant el 2020, el termini d'estada requerit per a l'accés a l'arrela-
ment social a un any i el de l'oferta de contracte a tres mesos. 

f) Establir una autorització automàtica per treballar per als joves estan tute-
lats, guarda o altra de forma de protecció en el sistema de protecció de la 
infància i l'adolescència en el moment d'assolir la majoria d'edat. 

g) Donar instruccions abans del 21 de setembre a les subdelegacions del 
Govern per tal que acceptin els informes 03 (segons RLOEX informe d 'es-
forç d'integració) per a valorar la renovació de les autoritzacions de residèn-
cia dels joves migrats sols majors d'edat que han estat tutelats, sota guarda o 
altra forma de protecció del sistema de protecció de la infància i l'adolescèn-
cia evitant les denegacions massives a les que ens està portant la darrera 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
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2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  

a) Executar un Pla de Xoc per a una sortida de la crisi amb igualtat que recu-
lli, entre d'altres, mesures de suport als processos de regularització dins 
l'àmbit de les seves competències. 

b) Impulsar un programa de difusió entre els agents econòmics que puguin 
fer contractes de treball i la ciutadania per al coneixement i implementació 
del procediment de l'arrelament social per accedir a la regularitat administra-
tiva. 

c) Que doni suport a la presentació de projectes de treball per compte propi 
per accedir a la regularitat administrativa. 

d) Que doni suport a la creació de cooperatives de treball que permeti acce-
dir a la regularitat administrativa a treballadores de les cures. 

e) Que impulsi polítiques actives d'ocupació que permetin el manteniment i 
l'accés a la regularitat administrativa. 

f) Que difongui la utilitat de l'informe 03 (segons RLOEX Informe d 'esforç 
d'integració) per a evitar la irregularitat administrativa. 

g) Que impulsi un pla per a que els joves migrats sols, d'entre 18 i 21 anys, 
puguin accedir a la inserció laboral i la regularitat administrativa a llarg ter-
mini. 

h) Que doni continuïtat en el 2021 a la convocatòria d'ajuts a la contractació 
de treballadores de les cures per afavorir la seva regularitat administrativa i 
el treball en condicions legals i dignes. 

i) Reforçar l'oferta formativa del servei de primera acollida en format pre-
sencial adaptat a les circumstàncies Covid-19 i en format en línia per tal 
d'afavorir l'autonomia de les persones immigrades i el seu arrelament social. 

j) Reforçar les mesures de suport als centres educatius amb una presència 
important d'alumnat de famílies d'origen migrant i en situació vulnerable que 
inclogui suport educatiu a l'alumnat, programes de formació a les famílies i 
millora de l'accessibilitat a les activitats educatives fora de l'horari lectiu. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP 
ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78970, 78973, 78974, 78981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 

6.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 78970) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants (tram. 
302-00236/12). 
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Esmena 1  
GP de Catalunya en Comú Podem 

D'addició d'una nova lletra al punt 2 

k) Vetllar i garantir que tots els municipis compleixen les directrius de la  
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional 
d'estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, 
per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la  gestió  
del Padró municipal, assegurant els drets mes bàsics als nostres ciutadans i 
posar fi a les limitacions arbitraries. 

Esmena 2  
GP de Catalunya en Comú Podem  

D'addició d'una nova lletra al punt 2 

l) Ampliar l'oferta de classes de llengua en català i castellà, especialment en 
horaris de caps de setmana, per facilitar l'assistència de les treballadores de 
la llar internes, tal i com es fa actualment l'Ajuntament de Barcelona. 

Esmena 3  
GP de Catalunya en Comú Podem 

D'addició d'una nova lletra al punt 2 

m) Garantir l'accés universal als recursos del SOC, incloent a les persones 
immigrades en situació irregular. 

Esmena 4  

GP de Catalunya en Comú Podem 

D'addició nou punt 3 

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d'emplaçar als Ajunta-
ments de Catalunya a revisar els procediments d'empadronament i adaptar-
los a la normativa vigent, per tal de facilitar el registre del Padró a tot resi-
dent del municipi, i a no implementar mesures administratives restrictives 
d'aquest dret. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 78973) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la regularització de persones immigrants (tram. 302-
00236/12). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 

D'addició a la lletra c) del punt 1 

Agilitzar i accelerar els tràmits de reconeixement de les titulacions universi-
tàries i no universitàries adquirides a l'estranger amb especial atenció a les 
dels àmbits professionals de l'assistència social i sanitària. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 

D'addició a la lletra e) del punt 1 

Reduir, durant el 2020 i el 2021, el termini d'estada requerit per a l'accés a 
l'arrelament social a un any i el de l'oferta de contracte a tres mesos. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 

De modificació de la lletra g) del punt 1 

Donar instruccions abans del 21 d'octubre a les subdelegacions del govern 
per tal que acceptin els informes 03 (RLOEX informe d'esforç d'integració) 
per a valorar la renovació de les autoritzacions de residència dels joves mi-
grats sols majors d'edat que han estat tutelats, sota guarda o altra forma de 
protecció del sistema de protecció de la infància i adolescència evitant les 
denegacions massives a les que ens està portant la darrera jurisprudència del 
Tribunal Suprem. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 

D'addició a la lletra b) del punt 2 

Impulsar un programa de difusió i sensibilització entre els agents econòmics 
que puguin fer contractes de treball i la ciutadania per al coneixement i im-
plementació del procediment de l'arrelament social per accedir a la regulari-
tat administrativa. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya 

D'addició d'una nova lletra k al punt 2 

Fer les gestions polítiques i executives necessàries per a garantir que tots 
els ajuntaments compleixin el Reial decret 1690/1986, de l'11 de juliol,  pel 
qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les enti-
tats locals, per a fer efectiva l'obligació que té tothom d'inscriure's al padró 
del municipi on resideixi habitualment, davant la negativa d'alguns ajunta-
ments a permetre l'empadronament d'algunes persones, impedint-los així 
l'accés a drets fonamentals que els són inherents i agreujant llur vulnerabili-
tat. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78974) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Su-
sana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d 'acord 
amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la regularització de persones immigrants (tram. 302-00236/12). 

Enmienda 1 

GP de Ciutadans 

De modificación y supresión al punto 1.a) y 1.b), que quedaría redactado de 
la siguiente manera: 

a) regularitzar administrativament, de forma urgent, a les més de 600.000 . 
persones que es traben en situació irregular a I'Estat espanyol aprofitant els 
mecanismes existents i fent les modificacions reglamentaries oportunes. 
Donar suport a iniciatives d'entitats sense finalitat de lucre que tinguin com 
a objectiu millorar les infraestructures d'acollida i facilitar la  inserció de 
sol·licitants d'asil i refugiats, fent un seguiment actiu de les seves necessitats 
i atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-
19. 

b) habilitar un mecanisme especial pera l'accés a l'autorització de residencia i 
treball a les persones amb experiencia en els treballs de les cures que puguin 
contribuir a la recuperació deis serveis socials i sanitaris. Sensibilitzar el 
sector privat sobre la necessitat d'abordar mesures integradores en els pro-
cediments de contractació en les empreses i de la necessitat de contractació, 
per la situació d'excepcionalitat per la pandèmia de la COVID-19, de per-
sonal addicional en el sector del treball de les cures, promovent la possibili-
tat de contractar persones immigrants que comptin amb experiència en els 
treballs de les cures. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 

De adición al punto 2.a), que quedaría redactado de la siguiente manera: 

a) Executar un Pla de Xoc per a una sortida de la crisi amb igualtat que recu-
lli, entre d'altres, mesures de suport als processos de regularització dins 
l'àmbit de les seves competències, i remetre al Parlament un informe, abans 
del 31 de desembre de 2020, sobre les propostes, mesures implementades i 
pressupost del referit Pla de Xoc. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez  Susana Beltrán García 
Portaveu del GP Cs  Diputada del GP Cs 
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 78981) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 
d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la regularització de persones immigrants (tram. 302-
00236/12). 

Esmena 1 

SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 

D'addició d'un nou punt 2 k)  

k) Crear en el termini de sis mesos l'Observatori del Padró a Catalunya amb 
l'objectiu d'establir mecanismes de control sobre els ajuntaments. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Carles Riera Albert Natàlia Sànchez Dipp 
Representant del SP CUP-CC Diputada del SP CUP-CC 
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupa-
ció i les condicions sociolaborals del treball autònom 

302-00238/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 76485 i 76573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsigui-
ente a la Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació i les condicions sociola-
borals del treball autònom (tram. 300-00293/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

Ante una situación de emergencia 

1. Diseñar y poner en marcha en el plazo de un mes desde la aprobación de 
esta moción un plan de ayudas específico para los trabajadores autónomos, 
con dotación presupuestaria suficiente, con el objetivo de ayudarles a que 
puedan salvar su negocio ante la situación de crisis sanitaria. Este plan inclu-
irá a los mutualistas y a los autónomos societarios. Dicho plan será presenta-
do en sede parlamentaria en el plazo de un mes desde la aprobación de esta 
moción. El citado plan deberá abordar las diferentes casuísticas:  

a. Compensación económica de aquellos costes estructurales que no puedan 
cubrir con un volumen de ingresos condicionado por la Covid-19. 

b. Prestación que permita complementar sus ingresos hasta alcanzar el SMI, 
teniendo en cuenta su situación familiar. 

c. Prestación para los trabajadores autónomos de temporada que no han po-
dido retomar la actividad y llevan seis meses sin ingresos mientras tienen 
que seguir haciendo frente a todos sus gastos estructurales. Son ejemplos los 
autónomos vinculados a la cultura y el espectáculo y feriantes. 

2. Establecer los protocolos necesarios para que puedan iniciar su actividad 
todas aquellas actividades que todavía no lo han hecho o lo  han hecho de 
manera muy condicionada, como el sector del ocio, la cultura, la hostelería o  
el comercio. 

Conciliación 

3. Diseñar e implementar un plan de ayudas a la conciliación del trabajador 
autónomo con hijos o familiares dependientes a su cargo ante posibles perio-
dos de cuarentena, para que no tengan que escoger entre su negocio y cuidar 
a su familia. El citado plan se presentará en el plazo de un mes desde la 
aprobación de esta moción. 

Financiación y morosidad 

4. Implementar un plan de lucha contra la morosidad de las administraciones 
públicas que contemple la puesta al día en los pagos de manera inmediata de 
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todos los entes que dependen de la Generalitat, así como de la propia Gene-
ralitat. En este sentido, para las facturas de la Generalitat y de los entes que 
dependen de la Generalitat, el pago de las citadas facturas no excederá de los 
15 días de plazo. 

5. Realizar las acciones necesarias para que el Institut Català de Finances 
pueda conceder microcréditos a los trabajadores autónomos con necesidades 
de tesorería, sin exigir garantías adicionales y basándose en las característi-
cas del negocio. Estos microcréditos contemplarán la posibilidad de acordar 
períodos de carencia y la subvención de intereses. 

Fiscalidad 

6. Establecer una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF para el 
ejercicio 2020 a la que se puedan acoger aquellos trabajadores autónomos 
que mantengan su actividad, pero hayan soportado una reducción de ingresos 
motivada por la crisis del Covid-19. 

Formación 

7. Diseñar e implementar un plan de formación específico para autónomos, 
en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción. Este plan deberá 
contemplar una formación específica en gestión. 

8. Promover un convenio de colaboración entre el Institut Obert de Catalu-
nya (IOC) y el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), en el plazo de un mes 
desde la aprobación de esta moción, para impulsar cursos de formación onli-
ne destinados a trabajadores autónomos y también a aquellos que se planteen 
serlo. 

Fomento del emprendimiento 

9. Rediseñar el programa Catalunya Emprèn para constituirlo como una 
herramienta útil de apoyo a los emprendedores, y con especial énfasis en las 
mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años. 

Servicio de Ocupación (SOC) 

10. Diseñar un plan de reforma integral del SOC en el plazo de tres meses 
desde la aprobación de esta moción que aborde:  

a. Su necesaria modernización y adaptación a las nuevas tecnologías que 
permita convertirlo en una herramienta útil para mediar entre la oferta y  la 
demanda de empleo, así como para acompañar al trabajador a lo  largo de 
toda su carrera profesional. 

b. La creación, en su seno, de una Oficina Específica del Trabajador Autó-
nomo. 

c. Revisar los sistemas de itinerarios personalizados. 

d. Revisar los sistemas de reorientación. 

e. Revisar los sistemas de formación. 

Inspección de Trabajo 

11. Dotar de recursos a la Inspección Laboral para que pueda:  

f. Realizar una actividad informativa y divulgativa mediante la emisión de 
circulares sobre los criterios de la Inspección para que puedan ser conocidos 
por trabajadores, empresas y autónomos. 

g. Realizar campañas de difusión de estas circulares para que llegue a un 
número máximo de trabajadores, empresas y autónomos. 
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h. Realizar controles de oficio para erradicar el uso de falsos trabajadores 
autónomos. 

Consell del Treball Autònom de Catalunya 

12. Activar el Consell del Treball Autònom de Catalunya en el plazo de un 
mes desde la aprobación de la presente moción, con la finalidad de convers-
tirse en un interlocutor de la Administración en todo lo referente a los traba-
jadores autónomos. 

Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 6.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 78967) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard 
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d 'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l'ocupació i les condicions sociolaborals del treball autònom 
(tram. 302-00238/12). 

Esmena 1 

GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 1 

1. Impulsar un pla d'ajudes específic per als treballadors autònoms, amb 
dotació pressupostària suficient, amb l'objectiu d'ajudar-los a  que puguin 
salvar el seu negoci davant la situació de crisi sanitària. 

Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 2 

2. Establir els protocols necessaris sempre garantint les mesures de seguretat 
pels professionals i per la ciutadania per a que un cop la situació epidemiolò-
gica ho permeti puguin reprendre la seva activitat totes aquelles activitats que 
encara no ho han pogut fer o ho han fet de manera molt condicionada, com el 
sector de l'oci, la cultura, l'hostaleria o el comerç. 

Esmena 3 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 3 

3. Instar al Govern de l'Estat a vetllar per a la conciliació familiar com a 
principi garant de la igualtat i donar cobertura per mitjà  d 'una baixa per 
incapacitat temporal a les persones treballadores amb filles i fills menors en 
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edat d'escolarització obligatòria en el cas que hagin de romandre fora de 
l'escola per quarantena. 

Esmena 4 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 4 

4. Implementar un pla de lluita contra la morositat de les administracions 
públiques que contempli la posada al dia dels pagaments de forma immedia-
ta en tots els ens que depenen de la Generalitat, així com de la mateixa Ge-
neralitat. En aquest sentit, per les factures de la Generalitat i dels ens que 
depenen de la Generalitat, el termini de pagament de les mencionades factu-
res no serà superior als 30 dies. 

Esmena 5 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 5 

5. Continuar impulsant i potenciar les línies de suport al treball autònom 
que el Grup Institut Català de Finances té actives per aportar liquiditat i 
ajudar a mitigar els efectes de la pandèmia en els treballadors i les treballa-
dores autònomes. 

Esmena 6 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 7 

7. Seguir impulsant la formació específica per a autònoms, d'acord amb les 
necessitats del col·lectiu. 

Esmena 7 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 8 

8. Promoure cursos de formació online destinats a treballadors autònoms i 
també a aquells que es plantegin ser-ho. 

Esmena 8 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 10 

10. Impulsar una reorientació dels tràmits i gestions del SOC que abordi: 

a. La modernització i adaptació a les noves tecnologies que permeti millorar 
l'acompanyament al treballador al llarg de tota la seva carrera professional. 

b. Estudiar, conjuntament amb el Consell Català del Treball Autònom, la  
creació d'una Oficina Específica del Treballador Autònom. 

c. Revisar els sistemes d'itineraris personalitzats. 

d. Revisar els sistemes de reorientació. 

e. Revisar els sistemes de formació. 
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Esmena 9 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 

De modificació del punt 11 

11. Dotar de recursos a la Inspecció Laboral per a que pugui: 

a. Realitzar una activitat informativa mitjançant l'emissió de criteris tècnics 
i tríptics sobre les funcions de la Inspecció per a que puguin ser coneguts 
per treballadors, empreses i autònoms. 

b. Col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social que depèn del 
Ministeri de Treball i Economia Social en la detecció de falsos autònoms. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 

 
  



Dossier Ple 63 
7 d’octubre de 2020 

94 

 

Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la de-
fensa de les institucions i l'autogovern 

302-00239/12 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 76486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
defensa de les institucions i l'autogovern (tram. 300-00298/12). 

Moció 

Exposició de motius 

La tradició política espanyola, tant la monàrquica com la republicana, ha 
estat i segueix sent avui, molt majoritàriament, centralitzadora i unitària, 
concentrant a Madrid l'administració judicial, l'estructura econòmica, i les 
institucions polítiques, menystenint continuadament les institucions catala-
nes. Des de la fundació de l'Estat modern, la repressió ha estat el vehicle que 
ha guiat habitualment la manera d'actuar dels poders espanyols envers Cata-
lunya, sovint amb la intenció de minimitzar la capacitat d 'acció política a 
Catalunya i, fins i tot, de fer-ne desaparèixer les seves institucions. 

Així, des de la publicació del Decret de Nova Planta el gener de 1716 i la 
conseqüent abolició de la Generalitat, Catalunya es va quedar sense institu-
cions d'autogovern. No va ser fins el 1914 que es va recuperar un escàs grau 
de descentralització administrativa amb la Mancomunitat de Catalunya. 
Tanmateix, el cop d'estat de Primo de Rivera del 1923 va truncar l'anhel de 
les catalanes i dels catalans per aconseguir l'Estatut d'Autonomia. 

Amb la constitució de la II República a Espanya el 1931, i l'aprovació per les 
Corts d'un retallat Estatut l'any 1932, tampoc es va aconseguir una federalit-
zació ni una descentralització explícita de competències, ja que ben aviat es 
van acusar de separatistes els intents de federació del govern del president 
Lluís Companys. A raó d'aquesta intolerància envers les aspiracions catalanes, 
el president va ser empresonat mentre ostentava el càrrec, es va haver d'exiliar, 
va ser deportat i finalment afusellat per les forces del general Franco. 

Cada cop que Catalunya ha intentat impulsar una proposta federal per a Es-
panya, que respectés i promogués les institucions històriques del país, s 'ha 
vist aturada per la raó de la força de les institucions espanyoles. Bona mostra 
d'aquesta manca de respecte a les institucions catalanes han estat els empre-
sonaments dels qui varen ser presidents de Catalunya, com Enric Prat de la 
Riba, Lluís Companys i Jordi Pujol, o els exilis dels també presidents Josep 
Puig i Cadafalch, Francesc Macià, Josep Irla, Josep Tarradellas i Carles 
Puigdemont. Així mateix, el judici i la inhabilitació del president Mas i de 
l'actual president, el Molt Honorable Sr. Quim Torra. 

Ni tan sols amb la recuperació d'institucions democràtiques, amb la monarquia 
parlamentària del 1978, s'ha evitat definitivament la censura, la repressió i la 
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persecució judicial, econòmica i política de les institucions catalanes. Recent-
ment són molts els episodis de de censura, repressió i les males praxis a les 
institucions estatals, que han decidit impedir en reiterades ocasions la voluntat 
de la ciutadania catalana, expressada a les urnes com l'1 d'octubre del 2017. 

És per tot això que el Parlament de Catalunya reitera que l'única manera de 
garantir el manteniment de les institucions catalanes serà la constitució d'una 
República Catalana com a Estat de dret, democràtic i social. 

Per aquests motius, 

El Parlament de Catalunya:  

1. Recorda que les institucions de la Generalitat, aquest Parlament, el Go-
vern i el president, no varen ser creades a partir de la Constitució espanyola 
de 1978, sinó que són totes elles anteriors i tenen una legitimitat històrica 
inqüestionable. 

2. Denuncia la repressió continuada per part de l'Estat espanyol contra la 
Presidència de la Generalitat i, concretament, contra els tres últims presi-
dents de Catalunya, els Molt Honorables Senyors Artur Mas, Carles Puig-
demont i Quim Torra. 

3. Rebutja totes les ingerències dels diversos poders de l'Estat en les dinàmi-
ques democràtiques de les institucions catalanes, que són les úniques legiti-
mades per elegir i cessar el president de la Generalitat. 

4. Condemna la intervenció i les pressions per part de l'Estat espanyol sobre 
el Parlament, absolutament incompatible amb el principi de separació de 
poders, i la censura dels debats parlamentaris, així com la repressió judicial 
exercida sobre els membres de la Mesa d'aquesta legislatura i de l'anterior. 

5. Exigeix, novament, una amnistia que ha d'anul·lar totes les causes judici-
als impulsades contra les persones que han estat processades, jutjades, detin-
gudes o empresonades per defensar drets polítics, socials o  civils, des del 
dret d'autodeterminació fins al dret de vaga, en el marc d'una legislació d'ex-
cepció contra els drets civils i polítics, com la Llei orgànica 4/2015, del 30 
de març, de protecció de la seguretat ciutadana, anomenada «llei mordassa», 
la legislació antiterrorista o qualsevol altre dispositiu jurídic. 

6. Expressa la seva solidaritat amb aquells càrrecs públics i ciutadans que 
han estat o segueixen sent perseguits per raons polítiques per la fiscalia i la 
judicatura espanyoles. 

7. Lamenta que els canvis produïts en el govern de l'Estat no hagin suposat 
cap millora perceptible en matèria de drets i llibertats i que continuï la ma-
teixa dinàmica repressiva imposada a Catalunya pels governs anteriors. 

8. Denuncia la complicitat dels diferents poders de l'estat espanyol a l'hora 
de treballar per fer efectiva la repressió que pateix Catalunya. Aquesta com-
plicitat també es fa evident quan aquestes mateixes institucions —i les per-
sones que n'han ocupat càrrecs— s'autoprotegeixen les unes a les altres. Una 
prova d'aquesta manera d'actuar, fosca i encobridora la trobem en la resposta 
dels expresidents del govern d'Espanya -així com exministres- davant la 
fugida del rei emèrit, l'absència de cap mena de crítica a l'article que el fiscal 
Zaragoza va publicar el 24 d'agost de 2020 al diari La Vanguardia posant en 
dubte la justícia europea («El desatino judicial belga»), o el suport que l'ex-
ministre Rodolfo Martín Villa -i exgovernador civil a Barcelona l'any 1974- 
ha rebut per part de quatre expresidents del govern espanyol a l'hora d'afron-
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tar una querella que des de l'Argentina l'investiga arran d'un greu episodi de 
repressió a Espanya el març de 1976, acusant-lo de crims de lesa humanitat. 

9. Lamenta que des dels poders de l'Estat es faci silenci quan membres d 'a-
quest Parlament denuncien espionatge en els seus mòbils, quan s'assalta el 
despatx professional dels advocats dels presidents Torra i Puigdemont o 
quan es produeix un acte vandàlic a la seu d'Omnium Cultural l'endemà de 
l'11 de setembre. 

10. Constata que l'única manera de garantir que Catalunya sigui governada 
per les persones elegides democràticament pel poble i es pugui dotar de les 
seves pròpies lleis, i a la vegada salvaguardar les institucions i protegir els 
representants públics de la repressió i persecució sistemàtica per part de l'Es-
tat espanyol, és culminar la independència de Catalunya amb els mecanismes 
propis d'una democràcia. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 6.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 78980) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d 'acord 
amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la defensa de les institucions i l'autogovern (tram. 302-00239/12). 

Esmena 1 

GP Republicà 

D'addició 

4. Condemna la intervenció i les pressions per part de l'Estat espanyol sobre 
el Parlament, absolutament incompatible amb el principi de separació de 
poders, i la censura dels debats parlamentaris, així com la repressió judicial 
exercida sobre els membres de la Mesa d'aquesta legislatura i de l'anterior, 
especialment l'empresonament de la Molt Honorable Presidenta Carme For-
cadell per permetre el lliure debat parlamentari a la cambra. 

Esmena 2 
GP Republicà 

D'addició 

D'addició d'un nou punt 

11. Defensa les institucions pròpies com a eines per impulsar les polítiques 
públiques necessàries, al servei de la ciutadania, i com a element essencial 
d'impuls de l'independentisme per a assolir la plena sobirania amb la Repú-
blica catalana. 
Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 24 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ne-
cessitat d'un pla de rescat per al sector de la cultura 

302-00241/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 76572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d 'un pla 
de rescat per al sector de la cultura (tram. 300-00294/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1) Crear una taula amb els actors implicats amb l'objectiu d'assolir un Acord 
Nacional de Rescat la cultura en viu de Catalunya. 

2) Revisar les actuals contractacions en el global del sector de les Arts Escè-
niques, suprimint la precarietat en les relacions laborals on hi hagi capital 
públic implicat. 

3) Garantir la contractació en Règim Especial d'Artistes als professionals de 
la cultura que realitzen tasques tècniques o no creatives, sense les quals el 
normal funcionament del sector cultural seria impossible. 

4) Fer una recomanació formal a totes les empreses privades del sector, in-
cloent aquesta recomanació com a requisit obligatori per rebre subvencions, 
perquè el sector privat adopti aquesta modalitat de contracte. 

5) Articular ajudes directes per als músics, artistes i treballadors de la Cultu-
ra en col·laboració entre els Departaments de Cultura i de Treball, Afers 
Socials i Famílies per fer front a la situació d'emergència d'aquests treballa-
dors i treballadores. 

6) Establir una línia d'ajuts específica per a empreses i professionals dedica-
des a la divulgació de la història, del patrimoni etc. que treballen amb esco-
les, realitzant tallers, visites a museus, a jaciments o ajudes i a organitzacions 
i associacions sense ànim de lucre, dedicades a la cultura tradicional i popu-
lar. 

7) Tramitar el projecte de llei per declarar la Cultura com un bé essencial i 
de primera necessitat per a donar l'adequada seguretat jurídica a el sector, 
sobretot davant l'allau de cancel·lacions injustificades per part de les entitats 
municipals i davant els greuges comparatius amb altres sectors en matèria de 
mesures sanitàries. 

8) Redactar una instrucció per obligar a compensar als artistes i empreses del 
sector per les anul·lacions unilaterals dels ajuntaments a causa de la Covid-
19 malgrat que l'activitat en espectacles públics està permesa i regulada per 
llei. 

9) Finalitzar el cens d'artistes a Catalunya abans de 2 mesos. 
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10) Revisar amb el Departament de Salut les mesures Covid per a especta-
cles en viu (arts escèniques, música en viu i altres) per tal de flexibilitzar les 
actuals i reactivar el sector. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78962, 78968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 6.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78962) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d 'un pla de 
rescat per al sector de la cultura (tram. 302-00241/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 

De modificació i addició al punt 8 

8. Respectant l'autonomia local, redactar una instrucció, per instar obligar a 
compensar als artistes i empreses del sector per les anul·lacions unilaterals 
dels ajuntaments a causa de la Covid-19 malgrat que l'activitat en especta-
cles públics està permesa i regulada per llei, dins dels termes contractuals 
signats. 

Palacio del Parlamento, 5 de octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Héctor Amelló Montiu 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-

PUBLICÀ (REG. 78968) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d 'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la necessitat d'un pla de rescat per al sector de la cultura (tram. 
302-00241/12). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació del punt 2 

2. Promoure la revisió dels agents contractats del sector de les Arts Escèni-
ques, per suprimir la precarietat en les relacions laborals on hi hagi capital 
públic implicat. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació del punt 3 

3. Promoure la figura dels professionals de la cultura que realitzen tasques 
tècniques o no creatives sense els quals el normal funcionament del sector 
cultural seria impossible. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació del punt 4 

4. Fer una recomanació formal a totes les empreses privades del sector,  per 
tal que es garanteixin unes condicions laborals dignes per a  la  figura dels 
professionals de la cultura, i incloure aquest aspecte com a requisit obliga-
tori per a rebre subvencions. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació del punt 5 

5. Articular ajuts directes per fomentar l'activitat de músics, artistes i treba-
lladors de la Cultura, en col·laboració entre els Departaments de Cultura i 
de Treball, Afers Socials i Famílies, i fer front a la situació d 'emergència 
d'aquests treballadors i treballadores, així com vetllar per tal que l'Estat 
espanyol implementi les ajudes formalitzades. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació del punt 6 

6. A partir de les mesures aprovades en el Pla de reactivació econòmica i 
protecció social, i les línies d'ajuts que se'n deriven, amb els suports econò-
mics i la promoció de l'activitat cultural que contempla aquest pla, incenti-
var la participació d'infants, adolescents i joves en les iniciatives culturals 
escolars i d'altre àmbit adreçades a aquests col·lectius, tant realitzades per 
empreses i professionals com per part de l'associacionisme cultural. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació del punt 7 

7. Tramitar el desplegament normatiu que doni resposta a l'acord de Govern 
que declara la cultura com a bé essencial, de tal manera que serveixi com a 
punt de partida per al projecte de llei sobre els drets culturals de ciutadania.  
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

De modificació del punt 8 

8. Redactar conjuntament amb el món local un pla de reprogramació de les 
activitats culturals planificades, adaptades als diferents nivells de pandèmia 
quan s'escaigui, i que contempli especialment les anul·lacions unilaterals 
que s'hagin produït a causa de la Covidl9. Aquest marc normatiu ha d'incen-
tivar la cultura de proximitat i la no aturada de les activitats en els diferents 
nivells de pandèmia, donat que els aforaments s'han redissenyat i la cultura 
és segura. 

Palau del Parlament, 5 d'octubre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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