
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 9. Dimecres, 7 de juliol de 2021. XIII-XIV legislatura 

DOSSIER 
Primera part 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 
49.2 del Reglament) 

3. Compareixença del president de la Generalitat davant del Ple per a debatre 
sobre la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. 
Tram. 350-00005/13. President de la Generalitat. Substanciació. 

4. Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emer-
gència habitacional. Tram. 202-00005/13. Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamenta-
ri d'En Comú Podem. Debat de totalitat i votació de les esmenes presentades. 
(text presentat: BOPC 63, 5) 

5. Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona de llibertat 
per a les persones LGBTIQ. Tram. 250-00100/13. Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú 
Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 42, 27) 

6. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries. Tram. 
300-00018/13. Grup Mixt. Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una 
Catalunya de tots. Tram. 300-00020/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d'ocupa-
ció per a superar l'impacte de la Covid-19. Tram. 300-00019/13. Grup Par-
lamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l'emba-
ràs al sistema sanitari. Tram. 300-00022/13. Grup Parlamentari de la Candi-
datura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació social. Tram. 300-00023/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre les línies d'acció per a dur a terme la trans-
formació del model econòmic. Tram. 300-00021/13. Joan Carles Gallego i 
Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 



Dossier Ple 9 
7 de juliol de 2021 

2 

 

12. Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament d'E-
conomia i Hisenda. Tram. 300-00024/13. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers de la 
Generalitat. Tram. 300-00025/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. 
Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la política d'execució penal. Tram. 300-
00026/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram. 300-00027/13. 
Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Subs-
tanciació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalu-
nya. Tram. 302-00009/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels sec-
tors econòmics. Tram. 302-00010/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les proves d'accés a 
la universitat per als alumnes de batxillerat. Tram. 302-00011/13. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previs-
tes per a fer front a l'increment dels delictes d'odi. Tram. 302-00012/13. 
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior. 
Tram. 302-00013/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model i les priori-
tats en matèria d'infraestructures. Tram. 302-00014/13. Grup Parlamentari 
d'En Comú Podem. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques ener-
gètiques. Tram. 302-00015/13. Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i vota-
ció. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de 
reduir la despesa política supèrflua. Tram. 302-00016/13. Grup Parlamentari 
de VOX en Cataluña. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 7 DE JULIOL DE 2021, A LES 9.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament 
de la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Tram. 310-
00060/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actu-
acions de la Inspecció de Treball. Tram. 310-00061/13. Marta Vilalta i Tor-
res, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats del 
Departament de Cultura en política lingüística. Tram. 310-00062/13. Marta 
Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substancia-
ció. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prestació d'a-
vals i altres garanties del Departament d'Economia i Hisenda. Tram. 310-
00063/13. Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment 
dels drets relatius a la salut a tot el territori. Tram. 310-00059/13. David Cid 
Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació amb 
relació a la Covid-19. Tram. 310-00064/13. Mònica Sales de la Cruz, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del 
Mobile World Congress. Tram. 310-00065/13. Mònica Sales de la Cruz, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures puni-
tives als servidors públics. Tram. 310-00066/13. Mònica Sales de la Cruz, 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri per al 
nomenament del director general d'Afers Penitenciaris. Tram. 310-00070/13. 
Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Subs-
tanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les funcions 
dels serveis jurídics del Govern. Tram. 310-00058/13. Alejandro Fernández 
Álvarez, del Grup Mixt. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'empresa Cir-
cuits de Catalunya. Tram. 310-00071/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sani-
tària. Tram. 310-00067/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la T-Mobilitat. 
Tram. 310-00068/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de 
transparència. Tram. 310-00069/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre l'actual situació política. Tram. 317-00033/13. Alejandro Fernández 
Álvarez, del Grup Mixt. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00036/13. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00034/13. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00040/13. Eulàlia Reguant i Cura, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Substanciació. 

19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre les sancions dels encausats pel Tribunal de Comptes. Tram. 317-
00039/13. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña. Substanciació. 

20. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darreres esdeveniments de l'actualitat política. Tram. 317-
00037/13. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Substanciació. 

21. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00035/13. Marta Vilalta 
i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

22. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00038/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

 
  



Dossier Ple 9 
7 de juliol de 2021 

5 

 

Punt 2 | Coneixement 

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les co-
missions (art. 49.2 del Reglament) 

Comissions específiques  

Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR) 

Mesa 

Presidenta:  Laura Borràs i Castanyer 

Secretari:  Chakir el Homrani Lesfar (GP ERC) 

Comissions legislatives  

Comissió d'Afers Institucionals (CAI) 

Mesa 

President:  Jordi Terrades Santacreu (GP PSC-Units) 

Vicepresidenta:  Jordina Freixanet i Pardo (GP ERC) 

Secretari:  Joan Canadell i Bruguera (GP JxCat) 

Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT) 

Mesa 

President:  Ramon Tremosa Balcells (GP JxCat) 

Vicepresidenta:  Rosa Maria Ibarra Ollé (GP PSC-Units) 

Secretària:  Irene Aragonès Gràcia (GP ERC) 

Comissió d'Empresa i Treball (CET) 

Mesa 

President:  Joan Carles Gallego i Herrera (GP ECP) 

Vicepresidenta:  Glòria Freixa i Vilardell (GP JxCat) 

Secretari:  Juan Luis Ruiz López (GP PSC-Units) 

Comissió d'Economia i Hisenda (CEH) 

Mesa 

Presidenta:  Raquel Sans Guerra (GP ERC) 

Vicepresidenta:  Eulàlia Reguant i Cura (GP CUP-NCG) 

Secretari:  Ferran Roquer i Padrosa (GP JxCat) 

Comissió d'Igualtat i Feminismes (CIF) 

Mesa 

President:  Susanna Segovia Sánchez (GP ECP) 

Vicepresidenta:  Marta Vilalta i Torres (GP ERC) 

Secretària:  Raúl Moreno Montaña (GP PSC-Units) 
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Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC) 

Mesa 

President:  Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (GP JxCat) 

Vicepresident:  Ruben Wagensberg Ramon (GP ERC) 

Secretària:  Esther Niubó Cidoncha (GP PSC-Units) 

Comissió d'Educació (CE) 

Mesa 

Presidenta:  Marta Moreta Rovira (GP PSC-Units) 

Vicepresident:  Carles Riera Albert (GP CUP-NCG) 

Secretari:  Jordi Albert Caballero (GP ERC) 

Comissió de Recerca i Universitats (CRU) 

Mesa 

President:  Damià Calvet Valera (GP JxCat) 

Vicepresident:  Carles Castillo Rosique (GP ERC) 

Secretària:  Helena Bayo Delgado (GP PSC-Units) 

Comissió d'Acció Climàtica (CAC) 

Mesa 

President:  Dani Cornellà Detrell (GP CUP-CC) 

Vicepresident:  Salvador Vergés i Tejero (GP JxCat) 

Secretària:  Eva Candela Lopez (GP PSC-Units) 

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
(CARPA) 

Mesa 

Presidenta:  Meritxell Serret i Aleu(GP ERC) 

Vicepresident:  Joaquim Paladella Curto (GP PSC-Units) 

Secretària:  Cristina Casol Segués (GP JxCat) 

Comissió de Salut (CS) 

Mesa 

Presidenta:  M. Assumpció Laïlla i Jou (GP JxCat) 

Vicepresidenta:  Dolors Carreras Casany (GP PSC-Units) 

Secretari:  Antoni Flores i Ardiaca (GP ERC) 

Comissió d'Interior (CI) 

Mesa 

President:  Chakir el Homrani Lesfar (GP ERC) 

Vicepresidenta:  Assumpta Escarp Gibert (GP PSC-Units) 

Secretari:  Joan Carles Garcia Guillamon (GP JxCat) 
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Comissió de Drets Socials (CDS) 

Mesa 

Presidenta:  Mónica Ríos García (GP PSC-Units) 

Vicepresidenta:  Maria Jesús Viña i Ariño (GP ERC) 

Secretària:  Anna Feliu Moragues (GP JxCat) 

Comissió de Cultura (CC) 

Mesa 

Presidenta:  M. Dolors Sabater i Puig (GP CUP-NCG) 

Vicepresidenta:  Sílvia Romero Galera (GP PSC-Units) 

Secretari:  Engelbert Montalà i Pla (GP ERC) 

Comissió de Justícia (CJ) 

Mesa 

President:  Jordi Albert Caballero (GP ERC) 

Vicepresident:  Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (GP JxCat) 

Secretari:  Oscar Aparicio Pedrosa (GP PSC-Units) 
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Punt 4 | Debat de totalitat 

Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l'emergència habitacional 

202-00005/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP 

Reg. 4234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colo-
mer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que 
estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposició de llei següent:  

A l'hora sol·licitem que d'acord a l'article 107 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, es tramitin per urgència extraordinària. 

Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l'emergència habitacional 

Exposició de motius 

I 

Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi 
econòmica que l'Estat espanyol pateix des del 2008. Segons dades de la dar-
rera Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2020, la taxa d'atur 
és del 13,87 per cent —un 38,14 entre les joves de 16 a 24 anys—, amb 
537.900 persones desocupades, un 70 per cent de les quals no rep cap subsidi 
o prestació. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, al quart trimestre del 
2020, més de 152.400 llars tenen tots els membres a l'atur, i 97.100 d'aques-
tes llars no perceben cap ingrés. 

Aquesta situació d'emergència social ha estat i és especialment greu en l'àm-
bit de l'habitatge. Les estadístiques oficials dels últims tretze anys sobre els 
efectes de la crisi econòmica sobre el poder judicial del Consell General del 
Poder Judicial mostren que, després dels milers de desnonaments hipotecaris 
practicats entre 2008 i 2012, sumat al sobreendeutament o adquisició d'un 
deute exorbitant, emergeix una nova onada de llançaments de lloguers im-
pulsada per les reformes legislatives realitzades entre 2009 i 2013 —prin-
cipalment, acceleració del procediment judicial i reducció de la durada dels 
contractes—, desembocant en un pic de desnonaments enton el 2013. Del 
2013 al 2019, tot i disminuir anualment respecte del primer, les quantitats 
totals de desnonaments són molt superiors a les del període 2008-2013, en-
trant en una fase d'altiplà que es manté actualment, sostinguda entre d'altres, 
per la pujada dels preus dels lloguers, les milers d'unitats familiars hipoteca-
des que van accedir a un arrendament després d'ésser desnonades, i amb una 
contribució important dels desnonaments o desallotjaments de persones ex-
pulsades durant les primeres onades, que, davant la falta d'alternatives públi-
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ques, accediren sense títol als habitatges buits que van acumular les entitats 
financeres com a resultat dels milers de desnonaments executats. Les xifres 
de desnonaments van augmentar un 308 per cent, passant dels 3.926 el 2008 
als 16.008 el 2013, i els llançaments totals del període 2013-2019 van man-
tenir unes xifres absolutes molt superiors a les del període 2008-2012, man-
tenint-se sempre per sobre dels 12.000 anuals. 

En paral·lel i segons les dades publicades pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat i en base l'explotació estadística de les fiances de lloguer de 
l'Incasól l'augment dels preus dels lloguers ha estat constant i molt notable, 
augmentant un 8,3 per cent del 2008 al 2020 i un 35,5 per cent els darrers set 
anys, i situant-se el lloguer mitjà a finals del 2020 en 734 euros a Catalunya, 
842 a l'àmbit metropolità i 965 euros a la ciutat de Barcelona. L'any 2019 el 
68 per cent dels desnonaments ja foren de lloguers, mentre el 21 per cent 
foren hipotecaris i segueixen sense existir dades oficials sobre la pèrdua de 
l'habitatge habitual al qual s'accedeix sense títol, de forma precària i insegu-
ra. Actualment, a Catalunya, les unitats familiars que ingressen quantitats 
menors al 2'5 IRSC a Catalunya (1.747,4 euros), definit com el topall legal 
per sota del qual es troben en exclusió residencial, han de destinar un 42 per 
cent dels ingressos a pagar el lloguer mitjà del 2020, mentre les disposen per 
exemple d'un salari i mig referenciat al SMI de 2020 (1.425 euros), han de 
realitzar un sobreesforç per pagar un lloguer mitjà destinant-hi un 51,5 per 
cent dels seus ingressos, incomplint les recomanacions internacionals o el 
propi article vuitè de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica de 
Catalunya. 

El manteniment d'aquesta situació d'emergència habitacional i la insuficièn-
cia de l'acompanyament públic en forma d'ajudes o habitatge social destinat 
a les persones afectades, contrasten amb els beneficis que, encara avui dia, 
declaren les entitats financeres, així com amb les xifres del rescat bancari. 
Segons el Tribunal de Cuentas a 31 de desembre de 2018, l'import dels re-
cursos compromesos en la reestructuració bancària entre 2009 i 2018 era de 
122.754.000 d'euros, mentre el cost es calculava en 66.577.000 d'euros. L'in-
forme «Emergencia habitacional en el Estado español», publicat per la Plata-
forma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i l'Observatori DESC el 2013, feia 
palès que algunes de les entitats financeres que més desnonen són precisa-
ment les que han concentrat la major part d'ajudes públiques, tendència que 
es va mantenir els anys posteriors. Alhora, els fons d'inversió o grans teni-
dors que han adquirit el patrimoni immobiliari de les entitats financeres res-
catades, tenen un protagonisme molt significatiu en els processos de pèrdua 
de l'habitatge habitual. Segons el Ministeri de Foment, a 31 de desembre del 
2019, 75.685 pisos nous per estrenar resten buits a Catalunya, quantitat no-
més superat per la Comunitat Valenciana i que representa un 16,56 per cent 
de l'estoc total d'habitatges nous sense vendre a tot l'estat. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya xifra el nombre d'ha-
bitatges de Catalunya que està en mans de grans tenidors —persones o em-
preses que tenen la titularitat de més de 10 pisos— i que fa més de dos anys 
que estan desocupats l'any 2020 en 27.558 immobles. 

Per altra banda, la pandèmia ha impactat i afectarà en el futur a la situació 
d'exclusió residencial a Catalunya. Tot i que el principal impacte de la CO-
VID19 ha estat sobre la salut, la necessitat de restringir l'activitat per aturar 
els contagis ha derivat en impactes molt importants sobre l'economia i la 
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societat. En són exemples la caiguda del PIB a nivell estatal del 11 per cent 
el 2020 i del 11,4 a Catalunya, o els 172.735 treballador i treballadores cata-
lanes afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ER-
TO) segons dades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes pel tancament del 2020, mesura de protecció que amortigua l'atur. A 
Catalunya els acomiadaments han afectat 7.936 persones l'any 2020 i a 6.238 
treballadores tan sols durant el primer quadrimestre del 2021, tendència que 
es pot agreujar quan s'aixequin les suspensions de contracte o reduccions de 
jornada vinculades a causes de força major (majoritàriament ERTO), amb 
data de finalització fixada pel 31 de setembre del 2021. 

L'accés i manteniment de l'habitatge habitual s'ha vist notablement afectat 
pels impactes econòmics de la pandèmia, doncs té una connexió directa amb 
els ingressos de les famílies, afectades per la recessió econòmica i l'atur. Tot 
i les mesures normatives específiques, a nivell català i estatal, aprovades per 
aturar temporalment la pèrdua de l'habitatge habitual durant la pandèmia, 
segons el CGPJ el 2020 han estat practicats 5.737 desnonaments, en plena 
emergència sanitària, el 73 per cent dels quals han estat de lloguers, mentre 
que els hipotecaris es mantenen en iguals percentatges que el 2019 en un 21 
per cent. Indubtablement es tracta de xifres impactants, més tenint en compte 
que el 14 de març es van aturar a la pràctica durant quasi tres mesos els llan-
çaments degut a la suspensió dels terminis processals establerta del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19, reprenent-se el 4 de juny per mitjà del Real Decreto 537/2020, de 22 de 
mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real De-
creto 463/2020, de 14 de  marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación  de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19. En ple estat d'alarma i amb crides a confinar-se per part de les autoritats 
sanitàries, es van practicar a Catalunya 220 desnonaments el segon trimestre, 
d'abril a juny, 707, el tercer trimestre, de juliol a setembre, i 1.495 el quart 
trimestre, d'octubre a desembre. 

El risc a què ens enfronten els impactes de la pandèmia, en general, però 
també i en especial en el camp de l'habitatge, és que aquests es tradueixin en 
un agreujament no conjuntural de la situació d'emergència sostinguda en el 
temps, aprofundint i/o consolidant la crisi habitacional precedent. A més, 
apareix la paradoxa en què la situació actual de pandèmia i confinaments ens 
ha obligat encara més a mirar «cap a dins» dels nostres habitatges i les seves 
condicions, i ha fet més crua, si hi cap, la situació de les persones que no en 
disposen o de les que, disposant d'una llar, estan en risc de perdre-la per un 
desallotjament imminent. Tal i com han afirmat alts responsables de Nacions 
Unides en matèria de drets fonamentals, l'habitatge és la primera línia de 
defensa davant el brot de COVID-19. 

De 2008 a 2020 s'han practicat pel cap baix ja 135.739 desnonaments a Cata-
lunya, el que equival a 336.633 persones desnonades en tretze anys, 25.895 
l'any, segons el tamany mitjà de les llars catalanes. Les crisis econòmiques 
s'associen històricament a crisis habitacionals, però l'exclusió residencial 
actual ha esdevingut una problemàtica social de primer ordre i de dimensions 
desconegudes en la història recent, almenys en tan grans magnituds i tan sols 
comparable a les precàries condicions habitacionals resultants de l'onada 
migratòria del període 1950-1975, concentrada sobretot a Barcelona, l'àrea 
metropolitana i les grans ciutats 
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Després de tretze anys des de l'esclat de la bombolla immobiliària i la crisi, 
el que s'ha conegut com a emergència habitacional per remissió al seu caràc-
ter sobrevingut, ha canviat i adopta un caràcter semipermanent, en forma de 
crisi habitacional profunda, de trets estructurals i sobre la que cal intervenir 
amb determinació. Les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia 
global sobre el dret a l'habitatge i en concret traduïda en processos de pèrdua 
de l'habitatge, converteix en encara més peremptori actuar. Com a exemple i 
degut a l'excepcionalitat de l'estat d'alarma, el 2020 s'han practicat 6.709 
desnonaments menys que el 2019, els quals potencialment es restituaran, i 
poden resultar, si no s'atura amb mesures extraordinàries, en el major pic de 
desnonaments ocorregut des del 2008, que se situaria en aproximadament 
19.000 desnonaments anuals —el pic de 2016 fou de 16.000—, si sumem els 
procediments que no s'han executat el 2020 amb el mateix nombre de desno-
naments que el 2019, per a l'any 2021, i el mateix pot succeir el 2022. 

II 

La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atri-
bueix l'article 137.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya en matèria d'habi-
tatge, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
Aquesta Llei constitueix l'eix vertebrador de les polítiques públiques en ma-
tèria d'habitatge. L'activitat legislativa i reglamentària posterior s'ha orientat 
a posar en marxa instruments ja previstos en aquesta Llei i a regular noves 
eines jurídiques per donar resposta adequada als nous requeriments derivats 
dels canvis produïts en matèria d'accés a l'habitatge, provocats fonamental-
ment per l'impacte de la crisi econòmica iniciada poc després de la seva en-
trada en vigor. Per això, l'activitat normativa esmentada s'ha centrat de ma-
nera molt especial en l'atenció a les persones en situació de risc d'exclusió 
residencial i d'emergència social en aquesta matèria. 

N'és el principal exponent, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures ur-
gents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energè-
tica, en especial per les mesures amb la finalitat d'aturar els desnonaments de 
persones en situació d'exclusió residencial i dotar de seguretat en la tinença a 
les unitats familiars que han enfrontat situacions de risc de pèrdua de l'habi-
tatge habitual a través de lloguers socials, ja sigui mitjançant arrendaments a 
preus taxats per part de grans tenidors i/o de reallotjaments per part de les 
administracions públiques. L'esmentada norma, sorgida d'una Iniciativa Le-
gislativa Popular (ILP) i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, 
fou ampliada quatre anys després de la seva sanció a través del Decret llei 
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habi-
tatge, per tal d'adaptar-la als nous supòsits en la pèrdua de l'habitatge habitu-
al. Tanmateix, ha sofert una trajectòria complexa, derivada de les successi-
ves impugnacions davant el Tribunal Constitucional, les quals han 
obstaculitzat la seva aplicació plena, la darrera d'elles centrada en la renova-
ció dels lloguers socials que s'extingeixen, i en els lloguers socials obligato-
ris per grans tenidors per extincions de contracte d'arrendament i en alguns 
casos d'ocupacions d'habitatges d'entitats financeres o similars, introduïts pel 
mencionat Decret llei i en tots els casos aplicats sobre habitatge habitual, 
unitats familiars en situació d'exclusió residencial i en habitatges de grans 
tenidors o entitats financeres. En qualsevol cas, es tracta de mesures àmplia-
ment reclamades i reconegudes tant pels professionals, com per la ciutada-
nia, així com per les administracions públiques i en especial, pels Ajunta-
ments. 
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Tot i les mesures legals adoptades, l'accés a un habitatge digne i adequat per 
a una part significativa de la població continua sent extremadament dificulto-
sa, encara menys després dels impactes —encara desconeguts— de la pan-
dèmia. A aquesta incertesa s'afegeix la de la mateixa evolució de la conjun-
tura econòmica. En efecte, segons el criteri del legislador, expressat al 
Preàmbul del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents 
per millorar l'accés a l'habitatge: els instruments ordinaris que ofereix la 
legislació en matèria d'habitatge i també d'urbanisme es mostren insuficients 
per resoldre la situació extrema que es pateix actualment en aquest àmbit. 
Aquests instruments s'han de reforçar, redefinir o ampliar de manera urgent 
per tal d'encarar-la amb diversos elements que permetin, en conjunt, incre-
mentar de manera efectiva l'oferta general d'habitatges a preus moderats i, en 
especial, d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer, així com 
facilitar-ne l'accés a la població amb recursos econòmics insuficients. 

En aquest sentit, s'identifica el nivell baix en la promoció d'habitatge protegit 
existent des de l'any 2007, tant pel que fa als promotors públics com als 
promotors privats. A més, el baix nivell de promoció d'habitatge protegit 
contrasta amb la seva elevada demanda, reflectida al Registre de Sol·licitants 
d'Habitatge amb Protecció Oficial (RSHPO), de la Generalitat i de Barcelo-
na, les inscripcions en el qual experimenten un increment constant de 
sol·licitants. En menys de cinc anys, els sol·licitants s'han incrementat en 
100.000 persones, i s'han sobrepassat els 140.000 inscrits en el mes de 
desembre de 2020 pel que fa als RSHPO de Catalunya. 

Alhora, i més enllà de la promoció d'habitatges de protecció pública es fa 
palesa una disminució de les possibilitats que les administracions públiques 
tenen per ampliar el parc públic d'habitatges. Per exemple, a través de l'exer-
cici del dret de tanteig i retracte, previst al Decret llei 1/2015, de 24 de març, 
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d'execució hipotecària. Ho corrobora l'anàlisi de les 
dades del Registre d'habitatges buits i ocupats sense títol habilitant, que, en 
tant sols quatre anys, ha passat de quasi 50.000 habitatges registrats a 23.000 
el mes de febrer de 2019. Malgrat que el parc d'habitatge destinat a políti-
ques socials s'ha incrementat lleugerament els darrers anys, el conjunt se 
situa al voltant del 2 per cent del parc d'habitatge existent a Catalunya i, per 
tant, lluny de la mitjana dels principals països de la Unió Europea. El dèficit 
acumulat d'habitatge amb preu assequible de què es disposa, justifica la ne-
cessitat d'adoptar mesures de xoc immediates per fer front a la pèrdua de 
l'habitatge que no admeten demora. 

La saturació de les meses catalana i locals de valoració de situacions d'emer-
gència econòmica i social, així com els llargs períodes d'espera per a les 
adjudicacions o els reallotjaments temporals, constitueixen un indicador 
essencial de la necessitat imperiosa de recuperar les mesures legals per aturar 
els desnonaments i estabilitzar la situació de la població en exclusió residen-
cial mitjançant lloguers socials. Actualment hi ha centenars d'adjudicacions 
pendents de les meses d'emergència a tota Catalunya. Segons dades de 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, més de 3.000 unitats familiars no van 
poder signar els corresponents lloguers social degut als efectes de la sentèn-
cia 16/2021 del Tribunal Constitucional en resposta a la impugnació del 
Decret-llei 17/2019 promoguda per vuitanta-sis diputats de el grup parla-
mentari popular l'any 2019 i publicada al BOE el 23 de febrer de 2021. 
Aquestes unitats familiars es veuen abocades a processos de llançaments o 
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desallotjaments  que se sumaran als que es reagendaran passat l'estat d'alar-
ma, derivant en una més que  probable i alarmant onada de desnonaments. 

Per altra banda, els pressupostos públics destinats a les polítiques d'habitatge 
es mostren en perspectiva retrospectiva i en vista de la situació actual, 
clarament insuficients. En efecte, segons Eurostat, el 2018, els estats mem-
bres de la UE van gastar 78.333.000 d'euros de la despesa de les administra-
cions públiques en habitatge i serveis comunitaris, xifra que equival al 0,6% 
del PIB de la UE. Alhora, van gastar gairebé 47.048.000 d'euros en despeses 
de protecció social relacionats amb l'habitatge (equivalent al 0,3% del PIB 
de la UE). Ambdues quantitats sumen un 0,9 per cent del total del producte 
interior brut de la UE destinat a les polítiques d'habitatge i encapçalant el 
percentatge de despesa pública en la matèria sobre el producte interior brut, 
trobem França, amb un 2%. A la cua hi ha Espanya, Itàlia, Malta i Eslovà-
quia, amb un 0,5, i Àustria, Eslovènia, Estònia, Grècia i Suïssa amb valors 
que van del 0,4 al 0,2 per cent. Si es comparen els valors de França, amb 
algun dels que menys destinen a aquest concepte, per exemple Espanya o 
Grècia, es mostra que l'estat que més gasta en habitatge destina quatre vega-
des més de la despesa pública respecte del seu PIB que Espanya i deu vega-
des més que Grècia. Així mateix, la despesa pública total a la UE després de 
la crisi del 2008 ha crescut de 98,4 euros per habitant el 2008 a 115 el 2018, 
mentre que a l'Estat espanyol es reduïa de 45,3 a 27,3 euros per habitant. És 
un consens ampli que cal invertir aquesta tendència a mig i llarg termini, 
però de nou, es tracta d'un objectiu que demorarà temps i que no permet 
respondre a l'emergència actual. 

Paral·lelament, les administracions locals, per ésser més properes a les pro-
blemàtiques emergents de la ciutadania, han desenvolupat tot un seguir de 
nous serveis, oficines o dispositius municipals per prevenir o aturar els des-
nonaments. No obstant, la dimensió de la problemàtica precedent i actual les 
manté constantment desbordades i infradotades d'eines i recursos per fer 
front a la crisi habitacional i per revertir l'exclusió residencial. 

Pel que fa a les dinàmiques generals del mercat de l'habitatge, per efecte de 
la crisi econòmica i les seves crues conseqüències, es constata la caiguda del 
crèdit hipotecari i, conseqüentment, de l'accés a l'habitatge a través de l'en-
deutament i en règim de propietat. En aquest context, és clar que l'accés a 
l'habitatge en règim de lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l'ús 
equivalent, adquireix més rellevància en una situació desfavorable, caracte-
ritzada pels preus de lloguer elevats i creixents. Al respecte, el legislador ha 
plantejat també en d'altres normatives la necessitat de dur a terme mesures 
immediates per moderar aquests preus a través de l'augment general de l'o-
ferta assequible o la contenció de rendes. 

En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d'enorme com-
plexitat que corroboren nombrosos indicadors estadístics sobre desnona-
ments, habitatge públic, habitatge social o d'emergència, pressupostos i in-
versió pública en habitatge, els preus de lloguer, o la promoció d'habitatge 
protegit, elaborats pels serveis d'estudis de l'Administració de la Generalitat i 
altres institucions i organismes acadèmics i econòmics de prestigi, així com 
els estudis i els treballs d'elaboració del Pla territorial sectorial d'habitatge, 
en tramitació en aquest moment. 

El Pla territorial ha de ser el full de ruta que inspiri les polítiques d'habitatge 
que s'engeguin els pròxims 15 anys a Catalunya, amb la finalitat de garantir 
el dret a l'habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars que es 



Dossier Ple 9 
7 de juliol de 2021 

14 

 

formin. Per això, proposa establir les bases per aconseguir tres objectius 
ambiciosos: incrementar fins al 15 per cent el parc d'habitatge social a 152 
municipis de forta demanda residencial, on viu prop del 80 per cent de la 
població catalana; ajudar les persones i les famílies potencialment excloses 
del mercat de l'habitatge a accedir-hi en unes condicions assumibles; i que el 
5 per cent dels habitatges principals de tot el país siguin destinats a lloguer 
social, per acostar Catalunya a les mitjanes de països europeus equivalents 
en població i potencial econòmic. Tanmateix, es tracta d'un instrument de 
planificació de les polítiques públiques amb un efecte a llarg termini i per 
tant, no resol l'emersió dels processos de pèrdua d'habitatge que demanden 
ésser resolts amb immediatesa i mesures excepcionals. 

Al costat de la nova normativa per atendre l'exclusió residencial, les admi-
nistracions públiques catalanes han desenvolupat una bateria de polítiques 
públiques importants per amortiguar els efectes de la crisi de l'habitatge, 
tractant de remuntar les necessitats conjunturals, i les mancances estructurals 
del model d'habitatge propi, molt distant dels sistemes de protecció que ofe-
reixen els models més avançats a nivell europeu. Alhora, a la crisi de l'habi-
tatge que s'inicià i perdura a Catalunya fa més d'una dècada, se sumen els 
efectes de la recessió i impactes de la pandèmia sobre aquest dret fonamen-
tal. 

El context descrit converteix en imprescindible avançar-se a actuals i futurs 
impactes, activant, amb vocació preventiva i perspectiva de drets, mesures 
legals i polítiques públiques excepcionals que esmorteeixin el cop i puguin 
catalitzar els canvis que resulten imprescindibles per no deixar ningú enrere i 
superar la crisi de l'habitatge. 

III 

La manca de satisfacció de necessitats d'habitatge i energètiques bàsiques 
contradiu nombrosos compromisos internacionals. 

En congruència amb la Declaració Universal dels Drets Humans, l'article 11 
del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) 
reconeix el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a ella mateixa 
i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i també 
a una millora constant de les seves condicions de vida. 

Segons l'Observació General número 4 del Comitè de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals de les Nacions Unides al PIDESC, el contingut del dret a 
l'habitatge comprèn l'accés permanent a recursos naturals i comuns, a aigua 
potable i energia per a la cuina, la calefacció i la llum. El dret a l'aigua i al 
sanejament són reconeguts per l'Observació General número 15, mentre que 
l'Observació General número 7 incorpora com a contingut del dret a l'habi-
tatge la protecció contra els desallotjaments forçosos i l'obligació dels poders 
públics de garantir el reallotjament adequat de les persones sense recursos 
afectades per un desnonament. 

El Comitè DESC de Nacions Unides, encarregat de vetllar per la salvaguarda 
dels drets reconeguts al text original i el posterior desenvolupament introduït 
per les observacions generals, ha emès en els darrers anys un seguit de dic-
tàmens on insta l'Estat espanyol i tots els seus poders i administracions a 
garantir el dret a l'habitatge i condemna específicament els desnonaments 
sense alternativa de col·lectius vulnerabilitzats. Entre elles, destaquen els 
dictàmens E/C.12/61/D/5/2015  i E/C.12/66/D/37/2018. 



Dossier Ple 9 
7 de juliol de 2021 

15 

 

Aquests drets específics generen diferents tipus d'obligacions per a les admi-
nistracions públiques. En aquest sentit, l'Observació General número 3 afir-
ma que han de fer tots els esforços, fins al màxim de recursos disponibles, 
per a satisfer aquests drets, atorgant prioritat als col·lectius més vulnerables, 
i que han d'assegurar-los no només davant de l'Administració, sinó també 
enfront dels abusos que puguin cometre particulars. 

Molts d'aquests drets i d'aquestes obligacions es troben emparats també per 
la Constitució espanyola i per l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

La Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a 
l'obligació dels poders públics d'impedir l'especulació (article 47), imposa 
també als poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s'e-
xerceixi de manera antisocial (article 33) i subordina tota la riquesa, sigui 
quina sigui la seva titularitat, a l'interès general (article 128). Aquesta obli-
gació és especialment rellevant en el cas de les entitats financeres i empreses 
que presten serveis econòmics d'interès general, sobretot si han estat benefi-
ciàries d'ajuts i subvencions de caràcter públic. 

Així mateix, l'article 5 de l'Estatut disposa que totes les persones tenen dret a 
viure lliures de situacions d'explotació i maltractaments, com les que, de 
facto, comporten la manca d'un habitatge digne, el sobreendeutament o la 
impossibilitat d'accés a subministraments bàsics d'aigua, llum i gas. L'article 
30, de fet, determina que totes les persones tenen dret a accedir en condici-
ons d'igualtat als serveis d'interès general. D'altra banda, i en els mateixos 
termes que el Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals, 
l'article 42.3 de l'Estatut obliga els poders públics a vetllar per la dignitat, la 
seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més 
vulnerables. En aquest sentit, l'article 148.1.3 de la Constitució atorga a les 
comunitats autònomes la potestat d'assumir competències en matèria d'habi-
tatge, i efectivament l'article 137 de l'Estatut atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en aquesta matèria, com també li atribueix, per mitjà 
de l'article 123, la competència exclusiva en matèria de consum. Aquestes 
competències fan possible que des Catalunya es pugui delimitar el dret a la 
propietat, tal i com estableix l'article 33 de la Constitució, per tal de donar 
compliment a la funció social que se'n deriva, a través del desenvolupament 
legislatiu. 

Ja en el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l'habitatge i 
l'obligació d'eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, 
són objecte de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, 
l'article 4 de la qual determina que el conjunt d'activitats vinculades amb el 
proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials es configuri com un 
servei d'interès general per a assegurar un habitatge digne i adequat per a tots 
els ciutadans. 

Posteriorment, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, va 
originar la figura del lloguer social obligatori per a famílies en situació de 
risc d'exclusió residencial en els casos d'habitatges que fossin propietat de 
grans tenidors. Quatre anys després, a través de l'impuls de les entitats soci-
als, es va aprovar el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que ampliava els supòsits d'accés a 
aquesta figura del lloguer social, incloent expiracions del termini contractual 
en els casos d'arrendament i algunes situacions d'ocupacions sense títol habi-
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litant, així com la renovació dels lloguers socials que arribessin a la fi del 
termini marcat. 

El text fou aprovat per via d'un decret llei, degut a la necessitat urgent de 
comptar amb mesures que evitessin la pèrdua de l'habitatge a famílies clara-
ment vulnerabilitzades. El Tribunal Consitucional va anul·lar part de l'articu-
lat a través d'una sentència on argumentava exclusivament que la via del 
decret llei no era l'adequada per a establir mesures d'aquesta tipologia, fet 
que obria la porta a recuperar el text anul·lat en forma de llei. 

A tal fi, s'aproven de nou aquells articles anul·lats per la sentència 16/2021, 
totalment necessaris en l'escenari actual de pandèmia, que pot derivar de ben 
segur en una nova crisi social i econòmica de gran magnitud, que es traduirà 
si no s'habiliten els mecanismes d'urgència adequats, en un agreujament 
cruent de la crisi habitacional precedent. I s'ha aprofitat per introduir algunes 
millores tècniques orientades a agilitzar la sol·licitud i gestió dels lloguers 
socials obligatoris. Val a dir, a més, que les mesures legals que ha adoptat el 
legislador a nivell català i estatal amb el fi d'evitar la pèrdua de l'habitatge 
habitual, són totalment excepcionals i deixaran de tenir vigència un cop s'ai-
xequi l'estat d'alarma. Sis anys després de l'aprovació per unanimitat de la 
Llei 24/2015, cal respondre al greu context actual i actualitzar la norma a 
través d'un nou acord parlamentari, social i municipal, que protegeixi els 
col·lectius més vulnerabilitzats de la nostra societat. 

Les previsions d'aquesta llei emanen, alhora, de diferents mandats del Par-
lament de Catalunya, com la Moció 4/XII sobre polítiques d'habitatge, apro-
vada pel Ple del Parlament en sessió de 5 de juliol de 2018, la Resolució 
92/XII sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convi-
vència, aprovada pel Ple del Parlament en la sessió d'11 d'octubre de 2018, la 
Moció 13/XII sobre la pobresa infantil, aprovada pel Ple del Parlament en la 
sessió del passat 25 d'octubre de 2018, o la Resolució 133/XII sobre l'ocupa-
ció d'habitatges, aprovada per la Comissió de Territori del Parlament de Ca-
talunya en la sessió de 31 d'octubre de 2018. 

La urgència de les mesures a què fa referència aquesta llei resulta de l'anàlisi 
del context sobre el qual actua. Aquesta llei fa front als reptes immediats, 
que no admeten demora, atenent la gravetat de la situació descrita. Ho fa 
mitjançant mesures de reforç urgents per evitar la pèrdua imminent de l'habi-
tatge habitual de milers de famílies a Catalunya, fonamentalment, mitjançant 
lloguers socials. 

IV 

La llei s'estructura en tres articles i una disposició transitòria. Fa referència a 
un seguit de mesures en matèria d'habitatge que requereixen la modificació 
d'algunes disposicions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'ha-
bitatge, de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, així com de la 
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habi-
tatge de les persones en risc d'exclusió residencial. 

A l'article 1, relatiu a les mesures davant la desocupació permanent d'habi-
tatges, es regula aquesta situació constitutiva d'un incompliment de la funció 
social de la propietat de l'habitatge. En aquest sentit, s'ajusten les definicions 
d'habitatge buit i es regulen les competències per declarar la utilització o la 
situació anòmala dels habitatges i per requerir les persones responsables 
perquè adoptin les mesures necessàries per corregir-les, així com per ordenar 
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la seva execució forçosa en cas d'incompliment del requeriment i, si escau, 
per sancionar la utilització o la situació anòmala quan sigui constitutiva d'u-
na infracció administrativa en la matèria. 

A l'article 2, i pel que fa a les modificacions que afecten la Llei 24/2015, de 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, s'estableix que les persones jurídiques 
passen a ser considerades grans tenidors d'habitatge quan tinguin més de 10 
d'habitatges, en lloc de la previsió actual de disposar de més de 15 habitatges 
sota la seva titularitat, modificació que adapta la norma a les recents mesures 
aprovades en l'àmbit estatal. Alhora, s'estén el termini del mecanisme de la 
cessió obligatòria regulat a l'article 7 de la llei per adaptar-lo a la legislació 
sobre arrendaments urbans. 

També es regula la renovació obligatòria dels contractes de lloguer social 
quan, finalitzada la seva durada màxima, els ocupants es trobin encara dins 
els paràmetres legals d'exclusió residencial. 

D'altra banda, es fa extensiva l'obligació de fer una proposta de lloguer soci-
al abans d'interposar una demanda judicial amb relació a qualsevol acció 
executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i altres demandes 
de desnonament per venciment de la durada màxima del títol que legitima 
l'ocupació o per la manca d'aquest títol en circumstàncies determinades. Per 
últim, s'amplia la durada mínima dels contractes de lloguer social. 

Finament, en base a l'experiència dels serveis municipals en la gestió de les 
sol·licituds de lloguer social obligatori dels ciutadans beneficiats per la nor-
ma des de la seva entrada en vigor fins a data d'avui, s'inclouen tres nous 
elements orientats a garantir l'accés de les persones beneficiades per la nor-
ma al dret a un lloguer social i facilitar la gestió i la tramitació de les 
sol·licitud de lloguer social. 

A l'article 3, es modifica la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, 
amb l'objectiu d'assolir una major eficàcia en l'expropiació temporal d'habi-
tatges buits per causa d'interès social. 

Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l'habitatge 

1.1 Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei del dret a 
l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un ter-
mini de més de dos anys. Ni l'ocupació d'aquests habitatges sense títol habi-
litant ni la transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d'incompli-
ment de la funció social de la propietat.» 

1.2 Es modifica la lletra d de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei del dret a 
l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«d) No es destini a residència habitual i permanent de persones, si és un ha-
bitatge amb protecció oficial o un habitatge reservat per al planejament urba-
nístic a aquest tipus de residència.» 

1.3 Es modifica la lletra f de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei del dret a l'ha-
bitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«f) S'incompleixi l'obligació d'oferir una proposta de lloguer social abans 
d'interposar una demanda judicial en els termes que estableix la Llei 
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24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.» 

1.4 S'afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l'art. 5 de la Llei del dret a l'habitatge, 
amb la redacció següent:  

«2 bis. Els supòsits de les lletres b i d de l'apartat 2 suposen un incompliment 
del deure de propietat de les edificacions de dedicar-les a usos compatibles 
amb l'ordenació territorial i urbanística.» 

1.5 S'afegeix un paràgraf, el segon, a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei del 
dret a l'habitatge, amb la redacció següent:  

«Tanmateix, les administracions competents poden declarar l'incompliment 
de la funció social de la propietat dels habitatges quan, requerits els propieta-
ris perquè adoptin les mesures necessàries per complir amb la funció esmen-
tada, aquests incompleixin el requeriment en el termini que s'hi estableixi. 
La declaració de l'incompliment de la funció social pot comportar l'adopció 
de les mesures d'execució forçosa que la legislació en matèria d'habitatge 
estableix i, en els supòsits de l'apartat 2 bis, les establertes en la legislació en 
matèria de sòl, incloent-hi l'expropiació forçosa en els casos establerts le-
galment.» 

1.6 Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei del dret a 
l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«a) La desocupació permanent i injustificada a què fa referència l'article 
5.2.b. S'assimila a aquesta utilització anòmala la dels edificis inacabats amb 
destinació final a habitatge, amb més del vuitanta per cent de les obres de 
construcció executades, després que hagin transcorregut més de dos anys des 
del finiment del termini màxim per acabar-los.» 

1.7. S'afegeixen tres nous apartats, el 6, el 7 i el 8, a l'article 42 de la Llei del 
dret a l'habitatge, amb la redacció següent:  

«6. Tanmateix, en el cas d'habitatges titularitat de persones jurídiques priva-
des, quan l'administració requereixi la persona responsable perquè adopti les 
mesures necessàries per ocupar legalment i efectivament un o diversos habi-
tatges perquè constitueixin la residència de persones, ha d'advertir-li en la 
mateixa resolució que, si l'habitatge no s'ocupa legalment i efectivament en 
el termini que estableixi, es podrà exigir l'execució forçosa de les mesures 
requerides mitjançant la imposició d'una multa coercitiva de mil euros per 
cada habitatge per lapses de temps d'un mes mentre romanguin desocupats, 
amb un import màxim total del 50 per cent del preu estimat de l'habitatge. 
En la situació assimilada relativa als edificis d'habitatges inacabats, el reque-
riment esmentat ha d'incloure les mesures necessàries per acabar prèviament 
les obres d'edificació. 

»7. En els supòsits establerts legalment, l'advertiment a què fa referència 
l'apartat 6 ha d'incloure la possibilitat de declarar l'incompliment de la funció 
social de la propietat a l'efecte d'iniciar el procediment per a la seva expropi-
ació forçosa. 

»8. En el cas de transmissió de l'habitatge, el nou propietari se subroga en la 
posició de l'anterior a l'efecte d'assumir les conseqüències de l'incompliment 
de la funció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar 
la desocupació.» 

1.8 Es modifica l'apartat 2 de l'article 113 de la Llei del dret a l'habitatge, que 
resta redactat de la manera següent:  
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«2. L'import màxim total de les multes coercitives relacionades amb l'execu-
ció forçosa d'obres no pot superar el 50 per cent del cost estimat per execu-
tar-les. En altres supòsits, l'import esmentat no pot superar el 50 per cent de 
la multa sancionadora establerta per al tipus d'infracció comesa, sense perju-
dici del supòsit a què fa referència l'article 42.6.» 

1.9 Es modifica la lletra h de l'apartat 1 de l'article 123 de la Llei del dret a 
l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«h) Incomplir un requeriment perquè s'ocupi legalment i efectivament un 
habitatge perquè constitueixi la residència de persones.» 

1.10. Es modifica la lletra f de l'apartat 1 de l'article 124 de la Llei del dret a 
l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«f) Negar-se a subministrar dades a l'Administració, obstruir o no facilitar 
les funcions d'informació, control o inspecció, incomplir les obligacions de 
comunicació veraç de les dades que han de ser objecte d'inscripció en el 
Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant i en el 
Registre de grans tenidors d'habitatge.» 

1.11 Es modifica la lletra j de l'apartat 2 de l'article 124 de la Llei del dret a 
l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«j) Incomplir en la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social els 
requisits que estableix la definició del lloguer social de l'article 5.7 i de l'a-
partat 2 de la disposició addicional primera de la Llei 24/2015, de 29 de juli-
ol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i 
la pobresa energètica.» 

1.12. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-setena, a la Llei del dret a 
l'habitatge, amb la redacció següent:  

«1. Es crea el Registre de grans tenidors d'habitatge, amb caràcter adminis-
tratiu, que depèn de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el qual han de 
ser objecte d'inscripció les persones jurídiques que siguin susceptibles d'és-
ser considerades com a grans tenidors, d'acord amb el que s'estableix a l'arti-
cle 5 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

»La inscripció s'haurà de dur a terme en el termini d'un mes des de l'entrada 
en vigor de la present llei o en el termini d'un mes des del compliment dels 
requisits que fan néixer aquesta obligació. 

»2. Els grans tenidors persones jurídiques hauran de comunicar a l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya el nombre i la relació d'habitatges dels que si-
guin titulars. 

»3. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya col·laborarà amb els ens locals, 
comarcals i supramunicipals, i amb l'Administració de Justícia per tal de 
facilitar la consulta de les dades recollides en el mateix.» 

Article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica 

2.1 Es modifica l'apartat 4 de l'article 5 de la Llei de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que 
resta redactat de la manera següent:  

«4. Les persones obligades a oferir el lloguer social obligatori han de notifi-
car a l'Ajuntament del municipi on està situat l'habitatge i a l'Agència de 
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l'Habitatge de Catalunya la comunicació que efectuïn a les persones afecta-
des relativa al seu dret a un lloguer social obligatori; així com l'oferta con-
creta a què fan referència els apartats 1 i 2, en el termini de tres dies hàbils 
des de la seva realització.» 

2.2 Es modifica la lletra b de l'apartat 9 de l'article 5 de la Llei de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica, que resta redactada de la manera següent:  

«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d'un grup d'empre-
ses, siguin titulars de més de deu habitatges situats en territori de l'Estat, amb 
les excepcions següents:  

»1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l'article 
51.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 

»2n. Les persones que tinguin més d'un 50 per cent de la superfície habitable 
de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a 
lloguer. 

»Als efectes de la consideració de l'existència d'un grup d'empreses, serà 
d'aplicació allò previst a l'apartat 1 de l'article 42 del Reial Decret, de 22 
d'agost de 1885, pel que es publica el Codi de Comerç.»  

2.3 Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que 
resta redactat de la manera següent:  

«1. L'Administració pot resoldre la cessió obligatòria d'habitatges per un 
període de set anys, per a incorporar-los al Fons d'habitatges de lloguer per a 
polítiques socials, en el cas d'habitatges buits que siguin propietat de perso-
nes jurídiques i sempre que es compleixin les condicions següents:  

»a) Que el propietari de l'habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, obligat 
al pagament de l'impost sobre els habitatges buits, d'acord amb el que esta-
bleix la Llei que regula aquest impost. 

»b) Que aquest subjecte passiu disposi d'habitatges buits en un municipi en 
què hi hagi, com a mínim, una unitat familiar en una de les situacions de risc 
d'exclusió residencial definides per aquesta llei sense solució pel que fa a 
l'habitatge. 

»c) Que el propietari hagi incomplert el requeriment relatiu a l'obligació que 
l'habitatge sigui ocupat legalment per constituir la residència de les persones, 
en què s'advertia que, si no n'acreditava l'ocupació en un termini màxim d'un 
mes, es podria declarar l'incompliment de la funció social de l'habitatge a 
l'efecte d'iniciar el procediment per a la seva cessió obligatòria en els termes 
que regula aquest article.» 

2.4 S'afegeix un nou article, el 10, a la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, amb la redacció 
següent:  

«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori 

»En els casos de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual mar-
cat, les persones o unitats familiars afectades tenen dret a la formalització, 
per una única vegada, d'un nou contracte segons les condicions que estableix 
la llei, sempre que se segueixin trobant dins dels paràmetres d'exclusió resi-
dencial establerts a l'article 5.7 i així sigui acreditat pels mateixos afectats. A 
aquest efecte, el titular de l'habitatge ha de requerir els afectats perquè pre-
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sentin la documentació que ho corrobori amb una antelació de quatre mesos 
abans de la data d'expiració del contracte.» 

2.5. S'afegeix una disposició addicional, la primera, a la Llei de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica, amb la redacció següent:  

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social 

»1. L'obligació a què fa referència l'article 5.2, d'oferir una proposta de llo-
guer social abans d'interposar determinades demandes judicials, es fa exten-
siva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la re-
clamació d'un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents:  

»a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l'ocupació de l'ha-
bitatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de 6 anys, 
en el cas que el gran tenidor sigui una persona física, i, de 12 anys, en el cas de 
persona jurídica, ambdós comptadors a partir de l'entrada en vigor de la Llei 
d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. 

»b) Per manca de títol jurídic que habiliti l'ocupació, quan aquesta manca de 
títol provingui d'un procés d'execució hipotecària o de qualsevol acció exe-
cutiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari contra l'actual ocupant 
de l'habitatge. 

»c) Per manca de títol jurídic que habiliti l'ocupació, quan el demandant 
tingui la condició de gran tenidor d'acord amb les lletres a i c de l'apartat 9 
de l'article 5, sempre que concorrin les circumstàncies següents:  

»1r. Que l'habitatge es trobi inscrit en el Registre d'habitatges buits i d'habi-
tatges ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d'ésser-hi inscrit. 

»2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l'ocu-
pació sense títol es va iniciar abans de l'1 de juny de 2021. 

»3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social 
adequat en els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o 
d'acord amb l'article 5.2. 

»4t. Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compli-
ment, per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d'exclusió residencial i 
sobre l'arrelament i la convivència en l'entorn veïnal. 

»2. Els procediments iniciats en què no s'hagi acreditat la formulació de l'o-
ferta de lloguer social s'han d'interrompre per tal que aquesta oferta puguin 
ser formulada i acreditada. 

»3. La durada mínima dels contractes de lloguer social a subscriure d'acord 
amb el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista 
a la legislació d'arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a 
cinc anys, en cas que el titular de l'habitatge sigui una persona física, i a set 
anys si ho és una persona jurídica.» 

2.6 S'afegeix una disposició transitòria, la quarta, a la Llei de mesures ur-
gents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energè-
tica, amb la redacció següent:  

«Quarta. Acreditació de la situació de risc d'exclusió residencial per a la 
formalització dels contractes de lloguer social obligatori 

»1. Mentre no es reguli per reglament la forma d'acreditar la situació de risc 
d'exclusió residencial, les persones afectades han de presentar a les persones 
obligades a formular l'oferta de lloguer social, la documentació corresponent 
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que acrediti la seva identitat, els seus ingressos, la seva manca d'alternativa 
habitacional pròpia  i que es troben efectivament empadronades a l'habitatge. 

»2. La documentació acreditativa de la situació de risc d'exclusió residencial, 
pot ser lliurada, en nom de les persones afectades, pels serveis habilitats a 
aquest efecte per les administracions públiques, com ara el Servei Ofideute 
de la Generalitat de Catalunya. 

»3. Mentre no es desplegui reglamentàriament aquesta Llei, les persones 
obligades a oferir un lloguer social a les persones en situació de risc d'exclu-
sió residencial disposen d'un mes per presentar-los l'oferta, a partir que hagin 
rebut la documentació acreditativa a què fa referència l'apartat 1. Si una ve-
gada acceptada l'oferta de lloguer social no es pot formalitzar el contracte de 
lloguer fins a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat, l'oferta continuarà vigent 
fins a la concessió de cèdula.» 

Article 3. Modificació de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les perso-
nes en risc d'exclusió residencial 

3.1 Es modifiquen els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l'article 15 de la Llei de 
mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial, que resten redactats de la manera següent:  

«1. Es pot aplicar l'expropiació forçosa per causa d'interès social a l'efecte de 
dotar les administracions competents en la matèria d'un parc social d'habitat-
ges assequibles de lloguer per atendre amb caràcter preferent les necessitats 
d'habitatge  de les persones que es troben en situació d'exclusió residencial o 
que estan en risc de  trobar-s'hi. Amb aquesta finalitat, és causa d'interès 
social l'incompliment de la funció social de la propietat, relativa a l'ocupació 
legal i efectiva de l'habitatge perquè constitueixi la residència de les perso-
nes. Quan l'expropiació forçosa sigui només de l'ús de l'habitatge, la seva 
durada ha de ser per un període de deu anys com a màxim. 

»2. Per aplicar l'expropiació forçosa per incompliment de la funció social de 
la propietat a què fa referència l'apartat 1, cal la concurrència dels requisits 
següents:  

»a) Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l'article 12.5 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, o en els muni-
cipis que el Govern declari per decret atenent les necessitats d'habitatge i el 
parc d'habitatges disponibles. Per determinar aquests municipis, s'ha de do-
nar audiència a les entitats locals afectades i tenir en compte la participació 
del Consell de Governs Locals o de les organitzacions associatives dels ens 
locals més representatives. 

»b) Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d'habitatges buits i 
habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d'estar-hi ins-
crits, o pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d'un titular 
d'habitatges inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions, enca-
ra que el titular actual sigui un fons de titulització d'actius o l'adquisició 
s'hagi efectuat mitjançant la transmissió d'accions o participacions de socie-
tats mercantils. 

»3. En el supòsit a què fa referència l'apartat 1, són administracions expropi-
ants els municipis i el departament competent en matèria d'habitatge. Poden 
ser-ne beneficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social 
d'habitatges i les entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb la 
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Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, gestionin habitatges 
d'inserció o tinguin la condició de promotor social d'habitatges. Les adminis-
tracions expropiants o, si escau, les beneficiàries resten obligades a complir 
la funció social dels habitatges adquirits en el termini d'un mes a partir del 
moment en què estiguin en condicions d'ús efectiu i adequat. 

»4. És requisit per iniciar el procediment d'expropiació a què fa referència 
l'apartat 2 requerir prèviament la persona titular de l'habitatge afectat perquè 
compleixi amb l'obligació que sigui ocupat legalment per constituir la residèn-
cia de les persones, amb l'advertiment que, si no n'acredita l'ocupació en un 
termini màxim d'un mes, es podrà declarar l'incompliment de la funció social 
de l'habitatge a l'efecte d'iniciar el procediment per a la seva expropiació i que, 
de conformitat amb l'article 49.3 del text refós de la Llei del sòl i de rehabilita-
ció urbana, el contingut del dret de propietat es reduirà en un 50 per cent del 
seu valor, la diferència del qual correspon a l'Administració expropiant. 
L'Administració i la persona titular de l'habitatge poden convenir l'adquisició 
de l'habitatge o del seu ús temporal lliurement i per acord mutu per destinar-lo 
al lloguer social en el termini de tres mesos, supòsit en el qual conclou el pro-
cediment d'expropiació que s'hagués iniciat i la cessió esdevé amistosa. 

»5. Atenent la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d'inici de l'ex-
pedient d'expropiació forçosa porta implícita la declaració d'ocupació urgent, 
als efectes del que estableix l'article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa. 

»6. Per determinar el preu just mitjançant l'acord de les parts, s'han de tenir en 
compte els criteris de lloguer social establerts per l'article 5.7 de la Llei 
24/2015. Si no hi ha acord, el preu just ha de ser fixat pel Jurat d'Expropiació 
de Catalunya d'acord amb la seva normativa reguladora. En la determinació 
del preu just s'ha de tenir en compte el cost de l'adequació de l'habitatge per 
conservar-lo en les condicions exigibles, d'acord amb l'article 30 de la Llei 
18/2007.» 

Disposició transitòria. Obligació d'oferir un lloguer social 

L'obligació d'oferir un lloguer social a què fan referència la disposició addi-
cional primera i l'article 10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica, afegits per aquesta llei, és d'aplicació també en el cas que els 
procediments judicials corresponents s'han iniciat abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta llei i estiguin encara en tramitació. 

Disposició final primera. Habilitació pressupostària 

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. 

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021 

Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 
Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus 

 



Dossier Ple 9 
7 de juliol de 2021 

24 

 

Punt 5 | Debat i votació 

Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona 
de llibertat per a les persones LGBTIQ 

250-00100/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, GP CS 

Reg. 2478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David 
Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, Ignacio 
Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució per la Declaració de Catalunya com a zona de lliber-
tat per a les persones LGBTIQ, per tal que sigui substanciada davant el Ple 
del Parlament, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El passat 11 de març de 2021, el Parlament Europeu va aprovar la Resolució 
(RSP 2021/2557) sobre la declaració de la Unió Europea com una zona de 
llibertat per a les persones LGBTIQ, amb el text següent:  

«El Parlament Europeu, 

– Vista la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (en el 
successiu, "Carta"), 

– Vist l'article 2 de el Tractat de la Unió Europea (TUE), 

– Vistos el Conveni Europeu de Drets Humans i la jurisprudència de 
Tribunal Europeu de Drets Humans en la matèria, 

– Vista la Declaració Universal de Drets Humans, 

– Vista la Directiva 2000/78/CE de el Consell, de 27 de novembre de 
2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de 
tracte en l'ocupació i l'ocupació, 

– Vista la Directiva 2004/38/CE de Parlament Europeu i de Consell, 
de 29 d'abril de 2004, relativa a el dret dels ciutadans de la Unió i dels 
membres de les seves famílies a circular i residir lliurement en el terri-
tori dels Estats membres per la qual es modifica el Reglament (CEE) 
núm. 1612/68 i es deroguen les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, el 90/364/CEE, el 
90/365/CEE i 93/96/CEE, 

– Vista la Directiva 2004/113/CE de el Consell, de 13 de desembre de 
2004, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i 
dones a l'accés a béns i serveis i el seu subministrament, 

– Vista la Directiva 2006/54/CE de Parlament Europeu i de Consell, 
de 5 de juliol de 2006, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'o-
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portunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'o-
cupació i ocupació, 

– Vista la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE), 

– Vista la Comunicació de la Comissió, de 12 de novembre de 2020, 
titulada «Unió de la igualtat: Estratègia per a la Igualtat de les Perso-
nes LGBTIQ 2020-2025» (COM (2020) 0698), 

– Vista la seva Resolució, de 14 de febrer de 2019, sobre el futur de la 
llista de mesures sobre les persones LGBTI (2019-2024), 

– Vista la seva Resolució, de 18 de desembre de 2019, sobre la dis-
criminació pública i el discurs d'odi contra les persones LGBTI, inclòs 
el concepte de "zones sense LGBTI", 

– Vistes les Directrius de la Unió per promoure i protegir el gaudi de 
tots els drets humans per part de les persones lesbianes, gais, bisexu-
als, transgènere i intersexuals (LGBTI), adoptades pel Consell en 
2013, 

– Vistos els resultats de l'enquesta sobre les persones LGBT a la Unió 
Europea iniciada per l'Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea (FRA) en 2019, 

– Vista la seva Resolució, de 17 de setembre de 2020, sobre la propos-
ta de Decisió de Consell relativa a la constatació d'un risc clar de vio-
lació greu de l'Estat de Dret per part de la República de Polònia, 

– Vista la seva Resolució, de 12 de setembre de 2018, sobre una pro-
posta en la qual sol·licita a el Consell que, de conformitat amb l'article 
7, apartat 1, de l'TUE, constati l'existència d'un risc clar de violació 
greu per part d'Hongria dels valors en què es fonamenta la Unió, 

– Vistes la Recomanació de Comitè de Ministres de el Consell d'Eu-
ropa, de 31 de març de 2010, sobre les mesures per combatre la dis-
criminació per motius d'orientació sexual o identitat de gènere 
(CM/Rec (2010) 5) i les normes adoptades per l'Assemblea Parlamen-
tària de Consell d'Europa, 

– Vist el memoràndum del Comissari per als Drets Humans de el Con-
sell d'Europa, de 3 de desembre de 2020, sobre l'estigmatització de les 
persones LGBTI a Polònia, 

– Vistos el debat en el Comitè d'assumptes d'actualitat de el Congrés 
de Poders Locals i Regionals de el Consell d'Europa, i les seves poste-
riors informes titulats Fact-finding report on the role of local authori-
ties with regard to the situation and rights of LGBTIQ people in Po-
land (Informe sobre la investigació de el paper de les autoritats locals 
pel que fa a la situació i els drets de les persones LGBTIQ a Polònia), 
de 27 de gener de 2021, i Protecting LGBTIQ people in the context of 
rising anti LGBTIQ hate speech and discrimination: el rol dels local 
and regional authorities (Protecció de les persones LGBTIQ en el 
context de l'auge de la incitació a l'odi i la discriminació contra les 
persones LGBTIQ: el paper dels poders locals i regionals), de 10 de 
febrer de 2021, 

– Vist l'article 132, apartat 2, del seu Reglament intern,  

A. Considerant que els drets de les persones LGBTIQ són drets hu-
mans;  
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B. Considerant que el dret d'igualtat de tracte i no discriminació és un 
dret fonamental consagrat en els Tractats i en la Carta de la Unió, i ha 
de ser respectat plenament; que tots els Estats membres han assumit 
en virtut de tractats internacionals i dels Tractats de la Unió l'obligació 
i el deure de respectar, garantir, protegir i aplicar els drets fonamen-
tals; que combatre la desigualtat a la Unió és una responsabilitat com-
partida, que exigeix esforços conjunts i acció comuna en tots els ni-
vells de govern;  

C. Atès que, des de març de 2019, més de cent regions, districtes i 
municipis de tota Polònia han adoptat resolucions per les quals es de-
claren exempts de l'anomenada ideologia LGBTI o han adoptat "cartes 
regionals dels drets de la família"; que, al novembre de 2020, la ciutat 
hongaresa de Nagykáta va adoptar una resolució que prohibia la "difu-
sió i promoció de la propaganda LGBTQ"; que aquestes resolucions 
discriminen directament i indirectament a les persones LGBTIQ; que 
les resolucions de declaració de zona sense LGBT expressen la seva 
oposició a la "ideologia de el moviment LGBT" i demanen als governs 
locals que s'abstinguin de tota acció que pugui fomentar la tolerància 
cap a les persones LGBTIQ, inclosa la retirada de l'ajuda financera a 
les organitzacions amb l'objectiu de promoure la no discriminació i la 
igualtat; que les "cartes regionals dels drets de la família" utilitzen una 
definició molt limitada de família, alhora que demanen als municipis 
que protegeixin els drets de la família en totes les seves polítiques, 
iniciatives i finançament; que, al centrar-se únicament en determinats 
tipus de família, les cartes regionals reclamen indirectament la discri-
minació contra totes les altres formes de família, en particular les fa-
mílies monoparentals, les parelles de el mateix sexe i les famílies arc 
de sant Martí, i que s'eviti donar suport financer a projectes i iniciati-
ves que protegeixin i promoguin drets fonamentals, organitzin l'edu-
cació contra la discriminació o donin suport de qualsevol altra manera 
la igualtat i a les persones LGBTIQ;  

D. Considerant que el defensor de el poble polonès per als drets hu-
mans ha presentat nou reclamacions contra algunes de les regions, dis-
trictes i municipis que han aprovat resolucions per les quals es decla-
ren exempts d'"ideologia LGBT", el que ha donat lloc fins a la data al 
fet que quatre resolucions hagin estat declarades inconstitucionals pels 
tribunals administratius; que, al gener de 2021, la ciutat polonesa de 
Nowa hagi de retirar la resolució per la qual es declarava exempta de 
"ideologia LGBT" arran de la pèrdua d'un acord d'agermanament amb 
la ciutat irlandesa de Fermoy; que el districte polonès de Sztum i la 
ciutat polonesa de Tomaszów Mazowiecki van retirar les seves reso-
lucions d'adopció de cartes regionals dels drets de la família al setem-
bre i octubre de 2020 respectivament;  

E. Considerant que Noruega ha cessat de concedir finançament a les 
regions, els districtes i els municipis polonesos que havien adoptat re-
solucions per les quals es declaren exempts de l'anomenada ideologia 
LGBTI o havien adoptat «cartes regionals dels drets de la família»; 
que la Comissió ha rebutjat sol·licituds de finançament de la Unió en 
el marc del seu programa d'agermanament de ciutats presentades per 
ciutats poloneses que s'havien declarat zones sense ideologia LGBTI o 
havien adoptat resolucions sobre els drets de la família; que tots els 
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fons de la Unió gestionats en virtut del Reglament sobre disposicions 
comunes 2021-2027 han de respectar el principi de no discriminació i 
els drets fonamentals establerts en el Tractat, inclosos els relatius a l'o-
rientació sexual, i que els municipis que actuen com a ocupadors han 
de respectar la Directiva 2000/78 / CE, que prohibeix la discriminació 
i l'assetjament per motius d'orientació sexual en l'ocupació, de con-
formitat amb la sentència en l'assumpte C-507/18 Associazione Avvo-
catura per i diritti LGBTI;  

F. Considerant que 3 ONG van presentar una denúncia davant la Co-
missió en la qual destacaven que les "cartes regionals dels drets de la 
família" i les resolucions per les quals regions, districtes i municipis es 
declaren exempts de l'anomenada ideologia LGBTI són discriminatò-
ries contra les persones LGBTIQ i, per tant, infringeixen la Directiva 
2000/78/CE, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat 
de tracte en l'ocupació i l'ocupació, així com els articles 15 i 21 de la 
Carta relatius a la lliure elecció d'una professió i a el dret a la feina i a 
la no discriminació, respectivament; que fins ara la Comissió no ha 
respost a aquesta denúncia ni s'ha constatat formalment una violació 
de el Dret de la Unió;  

G. Considerant que l'adopció de resolucions de declaració d'exempció 
de l'anomenada ideologia LGBT o de "cartes regionals dels drets de la 
família" forma part d'un context més ampli de discriminació i atacs 
creixents contra la comunitat LGBTIQ a Polònia, amb la consideració 
de la diversitat en matèria de sexualitat, identitat i expressió com una 
ideologia perillosa, la intensificació de la incitació a l'odi per part d'au-
toritats públiques, càrrecs electes —inclòs l'actual president— i els 
mitjans de comunicació progovernamentals, així com detencions de 
defensors dels drets de les persones LGBTIQ, atacs i prohibicions 
contra marxes de l'orgull i programes i mesures de sensibilització, en 
particular en escoles, i manifestacions contra les persones LGBT; que 
la incitació a l'odi per part de les autoritats públiques legitima i atia el 
clima d'intolerància i discriminació contra les persones LGBTIQ; que 
l'exercici de la llibertat d'expressió comporta deures i responsabilitats, 
en particular per les autoritats públiques, els polítics i els líders d'opi-
nió, i considerant que no han de participar en la incitació a l'odi ni en 
cap discurs que estigmatitzi a les persones LGBTIQ, i que han de de-
nunciar enèrgicament i contrarestar aquests discursos i estigmatitza-
ció, fins i tot quan siguin emesos per particulars;  

H. Considerant que els activistes polonesos que actuen contra les reso-
lucions d'exempció de l'anomenada ideologia LGBTI i les "cartes re-
gionals de drets de la família" i informen el públic al respecte s'en-
fronten a demandes estratègiques contra la participació pública 
(SLAPP) a raó del seu treball; que activistes polonesos que treballen 
per denunciar les declaracions contra les persones LGBTIQ i les cartes 
de la família, inclosos els autors de la pàgina web "Atles de l'Odi" i el 
creador de el projecte fotogràfic "Zona lliure de LGBT", han estat ob-
jecte de demandes infundades presentades per governs locals o orga-
nitzacions fonamentalistes que reclamen compensacions econòmiques 
substancials, així com d'una campanya de difamació que els qualifica 
de mentiders per utilitzar instruments de defensa creatius; que aques-
tes accions pretenen manifestament intimidar i fer callar a la societat 
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civil; que les autoritats poloneses tenen el deure de protegir plenament 
a totes les persones pertanyents a minories, incloses les persones 
LGBTIQ, davant de l'hostilitat i l'agressió i permetre'ls que duguin a 
terme les seves activitats lliurement; que la Comissió no ha presentat 
propostes legislatives contra les demandes estratègiques (SLAPP), tot 
i reiterades peticions de Parlament;  

I. Atès que s'han presentat a la Comissió de Peticions dues peticions 
(núm. 0448/2020 i núm. 0354/2020) sobre la qüestió de les zones sen-
se LGBTI a Polònia; que la Comissió de Peticions va debatre aquestes 
peticions el 26 de gener de 2021 i que, a causa de la resposta insatis-
factòria de la Comissió, ambdues segueixen obertes a l'espera que la 
Comissió aclareixi la situació;  

J. Considerant que la segona enquesta sobre persones LGBTI, publi-
cada al maig de 2020 per l'Agència dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea (FRA), posa en relleu un increment de la intolerància i la vio-
lència envers les persones LGBTIQ o les persones percebudes com 
LGBTIQ a Polònia, i mostra un absolut escepticisme entre els respo-
nents LGBTIQ polonesos en relació amb els esforços de Govern per 
combatre la discriminació i la violència, amb el percentatge més baix 
de la Unió (només un 4%) i el percentatge més elevat de responents 
que eviten anar a determinats llocs per por a patir atacs, assetjament o 
amenaces (79%); que això mostra una clara correlació entre la gover-
nança LGBTIQ-fòbica i l'augment de la discriminació i la violència 
contra les persones LGBTIQ;  

K. Considerant que el Parlament ja ha animat els Estats membres a ti-
pificar com a delicte les pràctiques denominades "teràpia de conver-
sió"; que l'informe de maig de 2020 de l'expert independent de les Na-
cions Unides sobre la protecció contra la violència i la discriminació 
per motius d'orientació sexual o identitat de gènere ha demanat als Es-
tats membres que prohibeixin les pràctiques de "teràpia de conversió"; 
que la pràctica se segueix duent a terme en al menys 69 països de tot 
el món, inclosa la Unió Europea, on hi ha hagut notícies segons les 
quals en alguns estats membres de la UE s'ha recorregut a medicació, 
psicoteràpia i rituals de purificació en el marc de teràpies de conver-
sió; que aquesta pràctica només ha estat prohibida en dos estats mem-
bres de la Unió Europea, és a dir, Malta i Alemanya;  

L. Considerant que la reacció retrògrada contra les persones LGBTIQ 
sol anar acompanyada d'un deteriorament més general de la situació 
de la democràcia, l'Estat de Dret i els drets fonamentals; que el Parla-
ment Europeu ha expressat la seva profunda preocupació en diverses 
Resolucions sobre el deteriorament de l'Estat de Dret a Polònia, en 
particular pel que fa a la independència de el poder judicial i la pro-
tecció dels drets fonamentals; que encara no s'ha donat una resposta 
adequada a la iniciativa del Parlament sobre l'establiment d'un meca-
nisme de la Unió per la democràcia, l'Estat de Dret i els drets fona-
mentals regit per un acord interinstitucional entre el Parlament, la 
Comissió i el Consell;  

M. Atès que el Parlament ha expressat la seva posició en diverses de 
les seves resolucions sobre la situació de l'Estat de Dret, els drets fo-
namentals i la democràcia a Polònia, i ha arribat a la conclusió que hi 
ha una amenaça sistèmica als valors de l'article 2 de l'TUE que consti-
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tueix un risc clar de violació greu dels mateixos; que les audiències 
amb les autoritats poloneses organitzades pel Consell en virtut de l'ar-
ticle 7, apartat 1, de l'TUE en resposta a les amenaces als valors euro-
peus comuns a Polònia no han donat cap resultat; que la situació de 
l'Estat de Dret i els drets fonamentals a Polònia no només no s'ha 
abordat, sinó que a més s'ha deteriorat greument des de la posada en 
marxa del procediment, juntament amb la situació dels drets fonamen-
tals, en particular els de les persones LGBTIQ i les dones; que el Con-
sell ha de vetllar perquè les audiències previstes en l'article 7, apartat 
1, de l'TUE abordin també els nous esdeveniments i avaluïn els riscos 
de violació dels drets fonamentals;  

N. Considerant que la presidenta de la Comissió, Úrsula von der 
Leyen, va declarar en el seu discurs sobre l'estat de la Unió de 2020 
davant del Ple de Parlament Europeu que "zones lliures de LGBTIQ" 
són zones sense humanitat. I no tenen cabuda en la nostra Unió"; que 
la presidenta de la Comissió també va declarar que LGBTIQ no és una 
qüestió d'ideologia, sinó que és la identitat d'una persona; considerant 
que la Comissió i el Consell han d'abstenir d'interpretar estrictament el 
principi de l'Estat de Dret; considerant que la Comissió no ha de dub-
tar a l'hora d'utilitzar tots els instruments, inclosos els procediments 
d'infracció, el Marc de l'Estat de Dret, l'article 7 de l'TUE, així com el 
Reglament recentment adoptat sobre la protecció del pressupost de la 
Unió en cas de deficiències generalitzades de l'Estat de Dret en els Es-
tats membres, per tal d'abordar les violacions dels drets fonamentals 
de les persones LGBTIQ en tota la Unió; considerant que el nou pro-
grama Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors pot contribuir a construir una 
societat no discriminatòria i més igualitària posant fons a disposició de 
les organitzacions de la societat civil que promouen la igualtat de les 
persones LGBTIQ;  

O. Atès que, en el passat, molts estats membres han discriminat i per-
seguit a persones LGBTIQ a través de lleis i polítiques discriminatòri-
es; que milers de persones LGBTIQ van ser detingudes, empresonades 
i van morir en camps de concentració durant la Segona Guerra Mun-
dial; Atès que, si bé les persones LGBTIQ a Polònia s'enfronten a una 
discriminació sistemàtica, aquest problema existeix en tota la Unió, i 
s'ha avançat poc o gens en la mitigació de la discriminació i l'assetja-
ment persistents contra les persones LGBTIQ; que la discriminació 
pública, la incitació a l'odi i els crims d'odi contra les persones LGB-
TIQ segueixen sent freqüents en tota la Unió; que aquests atacs violen 
els drets fonamentals de les persones LGBTIQ i que, massa sovint, les 
respostes de les autoritats públiques segueixen sent inadequades; que 
les persones LGBTIQ en tots els Estats membres segueixen patint una 
major taxa de discriminació en tots els àmbits de la vida, inclosos el 
laboral i l'escolar, i una alta prevalença d'atacs físics, emocionals i se-
xuals, tant en línia com fora de línia, el que dóna lloc a una preocupant 
taxa de suïcidi entre els joves LGBTIQ, i especialment entre els joves 
transgènere; que diversos estats membres han modernitzat la seva le-
gislació perquè sigui més inclusiva amb les persones LGBTIQ; que, 
tot i això, hi ha diverses llacunes legislatives que requereixen voluntat 
i compromís polítics per part dels legisladors nacionals per garantir 
una veritable igualtat per a les persones LGBTIQ;  
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P. Considerant que les persones transgènere segueixen enfrontant-se a 
algunes de les pitjors formes de discriminació, violència i persecució; 
que, en 2018, la Comissió va publicar un estudi titulat Trans and in-
tersex equality rights in Europe - a comparative analysis (Drets d'i-
gualtat de les persones trans i intersexuals a Europa: anàlisi compara-
tiva); que només 13 dels 31 països examinats en l'estudi disposen de 
legislació nacional, al menys en certa mesura, que ofereix protecció 
sobre la base de la identitat de gènere o les característiques sexuals;  

Q. Considerant que el 2021 han sorgit iniciatives a les xarxes socials, 
com el moviment #MeTooGay per denunciar els abusos sexuals en la 
comunitat LGBTIQ; que Guillaume Tran Thanh, l'estudiant que va 
iniciar aquesta manifestació de la llibertat d'expressió, es va suïcidar 
poc després, sota una pressió excessiva després de la seva denúncia a 
les xarxes socials; que aquesta tragèdia planteja dubtes sobre les defi-
ciències en el suport a les víctimes de violència sexual;  

R. Considerant que molts estats membres no tenen lleis específiques 
en matèria de no discriminació que respectin a el menys les normes 
mínimes de la Unió en matèria de protecció de la s persones contra la 
discriminació, la incitació a l'odi i la violència basada en l'orientació 
sexual, la identitat de gènere, l'expressió de gènere i les característi-
ques sexuals, i que tampoc han pres mesures per esmenar aquesta lla-
cuna jurídica; que la Directiva horitzontal sobre la no discriminació, 
que podria omplir parcialment aquesta llacuna en la protecció més en-
llà de l'ocupació, ha estat bloquejada al Consell durant més de 10 
anys; que l'aplicació de mesures legals contra la discriminació, en cas 
que n'hi hagi, segueix sent insuficient en molts Estats membres; que la 
Comissió té la intenció d'ampliar la llista de "delictes de la Unió" pre-
vista en l'article 83, apartat 1, de el Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea per incloure els delictes motivats per l'odi i la incitació 
a l'odi, també quan s'adrecin a persones LGBTIQ;  

S. Considerant que la discriminació i la violència contra les persones 
LGBTIQ per part de la policia segueix sent un problema a la Unió; 
que, sense una formació adequada, la policia pot dissuadir les perso-
nes LGBTIQ de denunciar la violència i la discriminació contra elles; 
que això segueix sent un obstacle important per a la igualtat efectiva; 
que els programes de formació per a les autoritats encarregades de l'a-
compliment de les lleis ajuden a prevenir i combatre les pràctiques 
discriminatòries i els crims d'odi; que la incitació a l'odi i els delictes 
contra les persones LGBTIQ s'han d'investigar exhaustivament, tenint 
en compte la motivació dels prejudicis i, si s'escau, han de ser degu-
dament processats;  

T. Considerant que només Malta, Portugal i algunes regions d'Espanya 
han prohibit la intervenció mèdica en persones intersexuals sense el 
seu consentiment; que molts Estats membres segueixen un enfocament 
altament medicalitzat i patològic;  

U. Considerant que l'evolució jurídica a Hongria ha soscavat greument 
els drets fonamentals de les persones LGBTIQ; que l'adopció de l'arti-
cle 33 de el projecte de llei Òmnibus T / 9934 prohibeix de facto el re-
coneixement legal de gènere per a les persones transsexuals i interse-
xuals a Hongria, exposant-les a discriminació i violant el seu dret a la 
intimitat; que, al desembre de 2020, el Parlament hongarès va aprovar 
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esmenes constitucionals que restringeixen encara més els drets de les 
persones LGBTIQ, ignoren l'existència de persones transgènere i no 
binàries i restringeixen el seu dret a la vida familiar, i una llei que pri-
varà a les parelles no casades de el dret d'adopció;  

V. Considerant que, al gener de 2021, el Parlament letó va començar a 
examinar l'esmena constitucional destinada a restringir l'ampliació de 
el concepte de família, com s'indica en la sentència de Tribunal Cons-
titucional, en virtut de la qual aquest va reconèixer l'aplicació de la llei 
laboral a diferents models familiars i va obligar a legislador a garantir 
el suport i la protecció de les parelles de el mateix sexe;  

W. Considerant que al juny de 2020 el Senat romanès va aprovar un 
projecte de llei per prohibir les activitats destinades a abordar la teoria 
de la identitat de gènere en contextos educatius; que el president ro-
manès es va negar a promulgar la llei, sol·licitant al seu lloc una revi-
sió de la seva constitucionalitat; que el Tribunal Constitucional roma-
nès va declarar al desembre de 2020 que la llei era incompatible amb 
la Constitució; que això demostra que els controls i equilibris efectius 
als Estats membres pel que fa a l'Estat de Dret i la democràcia són 
crucials per a la protecció dels drets de les persones LGBTIQ;  

X. Considerant que ser progenitor en un Estat membre vol dir ser-ho 
en tots els Estats membres; que hi ha casos de nens amb dos progeni-
tors d'ell mateix sexe que s'enfronten a dificultats a causa de la manca 
de disposicions legals per al reconeixement mutu d'un certificat de 
naixement amb dos progenitors d'ell mateix sexe; que una decisió pre-
judicial del TJUE plantejada per l'Administrativen sad Sofia-grad 
(Tribunal del Contenciós-Administratiu de la ciutat de Sofia) de Bul-
gària en l'assumpte C-490/20 decidirà sobre el cas d'un nen amb dues 
mares lesbianes que es s'enfronta a la apatrídia causa d'aquesta llacuna 
legal; que l'Estratègia per a la Igualtat de les Persones LGBTIQ pre-
veu una iniciativa legislativa per omplir aquesta llacuna jurídica i una 
revisió de les directrius de 2009 sobre la lliure circulació, ambdues 
previstes per 2022; que les parelles de el mateix sexe segueixen en-
frontant-se a dificultats a l'hora d'exercir la llibertat de circulació dins 
de la Unió, però que, no obstant això, la Comissió no ha proposat l'a-
dopció de legislació sobre el reconeixement mutu de les relacions;  

Y. Considerant que la lluita contra la desigualtat a la Unió és una res-
ponsabilitat compartida, que requereix esforços i accions conjunts a 
tots els nivells de govern, i que els ens locals i regionals tenen un pa-
per clau a desenvolupar en aquest sentit; que aquests ens són sovint 
responsables de l'aplicació de la legislació de la Unió i de propugnar la 
igualtat i la diversitat; que el Congrés de Poders Locals i Regionals de 
el Consell d'Europa ha aprovat una resolució en la qual recorda les 
responsabilitats de les autoritats locals en la protecció dels drets de les 
persones LGBTIQ i els ha convidat a nomenar un expert local en 
igualtat i diversitat;  

Z. Atès que s'ha demanat a el Comitè de les Regions, com a represen-
tant dels ens locals i regionals de la Unió Europea, que estudiï la pos-
sibilitat de prendre mesures, dins del seu àmbit de competències, com 
a resposta a la creació de zones lliures de l'anomenada "ideologia 
LGBT";  
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AA. Considerant que les persones LGBTIQ en tota la Unió Europea 
han de gaudir de la llibertat de viure i mostrar públicament la seva ori-
entació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere i característi-
ques sexuals sense por de la intolerància, la discriminació o la perse-
cució per aquests motius; que el dret d'asil està garantit per la Carta; 
que s'ha de garantir una protecció adequada dels sol·licitants vulnera-
bles, entre ells les persones LGBTIQ, en el context de el sistema euro-
peu comú d'asil i la seva reforma;  

AB. Atès que, en lloc de discriminar les persones LGBTIQ, les autori-
tats de tots els nivells de governança en tota la Unió Europea han de 
protegir i promoure la igualtat i els drets fonamentals de totes les per-
sones, incloses les persones LGBTIQ, i garantir plenament els seus 
drets;  

1. Declara a la Unió Europea com una "zona de llibertat per a les per-
sones LGBTIQ";  

2. Denuncia totes les formes de violència o discriminació contra les 
persones per raó de sexe o orientació sexual; condemna amb la major 
fermesa possible l'assassinat manifestament homòfob de David Polfli-
et a Bèlgica;  

3. Encarrega al seu president que transmeti la present Resolució als 
Governs i els Parlaments dels Estats membres, a Consell, a la Comis-
sió, a el Comitè de les Regions i al Comitè Econòmic i Social Euro-
peu.» 

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la se-
güent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. S'adhereix a la Resolució del Parlament Europeu per la que es «declara la 
Unió Europea com una zona de llibertat per a les persones LGBTIQ», i rea-
firma aquesta resolució amb la «declaració de Catalunya com a zona de lli-
bertat LGBTIQ». 

2. Denuncia totes les formes de violència o discriminació contra les persones 
per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i torna a 
explicitar la seva condemna a tots i cadascun dels crims lgbtiqfòbics. 

3. Reitera la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la 
protecció dels drets de les persones LGBTIQ i l'establiment de totes les me-
sures i polítiques necessàries per a la garantia d'igualtat i diversitat. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; 
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 
David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs; portaveus 
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el diàleg 
per Catalunya 

302-00009/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 5981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre el diàleg per Catalunya (tram. 300-00015/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar, per 
part de la Presidència de la Generalitat, a totes les presidències dels grups 
parlamentaris amb l'objectiu de constituir un espai de diàleg per facilitar 
acords sobre tots els grans temes de país. 

Palau del Parlament, 17 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 8473, 8855, 8877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 8473) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'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 interpel·lació al 
Govern sobre el diàleg per Catalunya (tram. 302-00009/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou punt  

El Parlament de Catalunya considera un greu error el recurs del PP, C'S i 
VOX a l'indult als dirigents independentistes, i en rebutja la seva interposició. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021 

David Cid Colomer 
Portaveu del GP ECP 
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GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8855) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya (tram. 302-00009/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un 
Acord Nacional per a l'Autodeterminació i l'Amnistia que inclogui partits 
polítics, entitats cíviques i representants de la societat civil que lliurement 
s'hi vulguin afegir amb l'objectiu de constituir un espai ampli i plural que 
expressi els grans consensos de país i treballi per assolir-los efectivament. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Marta Vilalta i Torres Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 8877) 

A la Mesa del Parlament 

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya (tram. 302-00009/13). 

Esmena 1 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar, per 
part de la Presidència de la Generalitat, a totes les presidències dels grups 
parlamentaris amb l'objectiu de constituir un espai de diàleg per facilitar 
acords sobre tots els grans temes de país. 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure un 
gran Acord Nacional per l'Autodeterminació i l'Amnistia, amb una àmplia i 
plural participació política, institucional i social, que esdevingui un marc de 
seguiment, supervisió i avaluació de la Taula de Diàleg i Negociació entre 
els governs Català i Espanyol, i de debat i promoció d'iniciatives conjuntes 
per tal d'assolir l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Maria Dolors Sabater i Puig Eulàlia Reguant i Cura 
Presidenta del GP CUP-NCG Portaveu del GP CUP-NCG 
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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 la situa-
ció dels sectors econòmics 

302-00010/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 5982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 la situació dels sectors econòmics 
(tram. 300-00016/13). 

Moció 

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

1. Assistir a les reunions, actes o esdeveniments rellevants on es debat i es 
decideixen aspectes que afecten als interessos de les empreses i la indústria 
de Catalunya. 

2. Apostar per l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, 
per tal de convertir-lo en un hub internacional, tot respectant les directives 
mediambientals i l'opinió de les institucions i organitzacions interessades. 

3. Renovar, de manera immediata i abans de la seva finalització, el conveni 
de col·laboració amb el Circuit de Barcelona-Catalunya, per tal de continuar 
sent un referent internacional en competicions del sector de l'automoció, 
com la Fórmula 1 o la Moto GP, entre d'altres. 

4. Ampliar el nombre de CNAE, per tal de poder atendre la diversitat de 
l'activitat econòmica afectada per la pandèmia, d'acord amb el conveni signat 
amb el Govern d'Espanya per un import de 993 milions d'euros. 

5. Elaborar l'estudi compromès sobre les empreses de la cadena de valor 
afectades per la pandèmia, en el termini màxim de 30 dies, i realitzar la con-
vocatòria d'ajuts corresponent. 

6. Elaborar un nou Pla Català per a la Indústria, amb els recursos necessaris, 
per tal de marcar les prioritats pels propers anys i generar els consensos ne-
cessaris per aturar la deslocalització i destrucció industrial i avançar cap a la 
indústria 4.0. 

7. Recuperar el 70% del pressupost perdut en política industrial dels darrers 
10 anys en els propers pressupostos de la Generalitat que s'aprovin al Parla-
ment de Catalunya. 

8. Posar en marxa, de manera immediata, el Pla de Suport a l'Automoció de 
Catalunya elaborat pel Govern, amb la participació de totes les parts impli-
cades, per tal d'adaptar el nostre territori i el conjunt del sector de l'automo-
ció al nou model productiu. 

9. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe amb mesures concretes 
que caldria impulsar pel Govern de la Generalitat pel retorn de les seus soci-
als de les empreses que han abandonat Catalunya durant els darrers anys. 
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10. Presentar, en el termini de 3 mesos, mesures concretes per atraure i faci-
litar noves inversions i empreses a Catalunya en sectors estratègics de futur. 

11. Augmentar els recursos i ajuts al sector del turisme i la Hosteleria per tal 
de compensar les pèrdues derivades de la COVID-19 i fomentar les inversi-
ons per modernitzar i millorar la competitivitat del sector. 

12. Augmentar les campanyes de promoció turística per aquest 2021, desta-
cant que Catalunya és una destinació segura i atractiva 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 8845, 8846, 8879, 8926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.07.2021 
Reg. 9439 / Coneixement de la rectificació del text presentat: Presidència 
del Parlament, 06.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 8845) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt 
del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 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 situació dels 
sectors econòmics (tram. 302-00010/13). 

Esmena 1 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició paràgraf a l'article 3 

Renovar, de manera immediata i abans de la seva finalització, el conveni de 
col·laboració amb el Circuit de Barcelona-Catalunya, per tal de continuar 
sent un referent internacional en competicions del sector de l'automoció, 
com la Fórmula 1 o la Moto GP, entre d'altres. Tanmateix, instem a la 
Generalitat de Catalunya a que lideri un procés de reconversió i modificació 
de l'estructura societària i comercial atès que el sistema de finançament de 
CCSL no s'ajusta a les necessitats reals de la seva activitat. 

Esmena 2 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició paràgraf a l'article 7 

Recuperar el 70% del pressupost perdut en política industrial dels darrers 10 
anys en els propers pressupostos de la Generalitat que s'aprovin al Parlament 
de Catalunya, de tal manera que la inversió mínima en polítiques industrials 
arribi als 500 milions anuals, mantenint així compromisos pressupostaris 
equivalents als assolits al Pacte Nacional per a la Indústria (2017-2020) 
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Esmena 3 
GP de VOX en Cataluña 
De supressió i addició paràgraf a l'article 8 

Posar en marxa, de manera immediata, el Pla de Suport a l'Automoció de 
Catalunya elaborat pel Govern, amb la participació de totes les parts impli-
cades, per tal d'adaptar el nostre territori i el conjunt del sector de l'auto-
moció als nou model productiu. nous models de negoci, impulsant la 
innovació, la inversió, la internacionalització, l'atracció i el desenvolupa-
ment de talent en un marc institucional i polític estable." 

Esmena 4 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició paràgraf a l'article 11 

Augmentar els recursos i ajuts al sector del turisme i la Hosteleria per tal de 
compensar les pèrdues derivades de la COVID-19, supressió immediata de 
l'Impost sobre les estades en establiments turístics i fomentar les inversions 
per modernitzar i millorar la competitivitat del sector. 

Esmena 5 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

13. Compromiso en la defensa del orden constitucional, la seguridad 
jurídica y la estabilidad política en tanto que constituyen elementos funda-
mentales para la atracción de nuevas inversiones y/o el mantenimiento de 
las empresas con sede en Cataluña.  

Esmena 6 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

14. Impulsar un marco administrativo y jurídico más simple y ágil, apro-
vechando las ventajas de la transformación digital, para reducir burocracia, 
simplificar el marco jurídico y evitar duplicidades y sus costes inherentes. 
En definitiva, hacer efectivo el principio 'una administración, una com-
petencia'. 

Esmena 7 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

15. Impulsar todas aquellas reformas necesarias para contribuir a una 
verdadera unidad de mercado en España, aprovechando así las economías 
de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones para 
incentivar la inversión empresarial.  

Esmena 8 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

16. Impulsar cambios en la normativa urbanística para agilizar los planes 
de desarrollo industrial para conseguir transitar de un urbanismo planifi-
cador obsoleto y conflictivo a un urbanismo de proyectos específicos de 
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suelo industrial, que supere los requerimientos de estrategia territorial y 
ambientales y puedan ejecutarse en plazos razonablemente cortos. 

Esmena 9 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

17. Liderar un proceso de colaboración entre administraciones competentes 
para velar por la seguridad de las mercancías entrantes de terceros países.  

Esmena 10 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

18. Las administraciones públicas catalanas cumplirán con los preceptos 
marcados en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

Esmena 11 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

19. Impulso de una campaña institucional en defensa del papel social de la 
empresa, el emprendimiento y la cultura del esfuerzo, como base del pro-
greso de nuestra sociedad. 

Esmena 12 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou article 

20. Enajenación de todos los solares industriales adscritos a la Dirección 
General de Patrimonio o al INCASOL a precios de mercado para activi-
dades industriales. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portaveu del GP VOX Portaveu adjunt del GP VOX 
 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 8846) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 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 situació dels sectors 
econòmics (tram. 302-00010/13).  
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Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De supressió i addició  

6. Elaborar un nou Pla Català per a la Indústria, amb els recursos necessaris, 
per tal de marcar les prioritats pels propers anys i generar els consensos ne-
cessaris per aturar la deslocalització i destrucció industrial i avançar cap a la 
indústria 4.0. 

6. Renovar del Pacte Nacional per la Indústria, en el marc de la concertació 
social i el consens polític, que estableixi les prioritats estratègiques pels 
propers anys, establint les bases per un nou model productiu i el desenvolu-
pament de la industria 4.0, aturant la deslocalització i destrucció industrial, 
i comprometent els recursos pressupostaris necessaris. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

David Cid Colomer Joan Carles Gallego i Herrera 
Portaveu del GP ECP Diputat del GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8879) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, 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 situació dels sectors econòmics (tram. 302-00010/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 

Presentar la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus 
a celebrar l'any 2030, d'acord amb els criteris de sostenibilitat mediambien-
tal màxima i d'aprofitament de les instal·lacions esportives ja existents. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8926, 9439) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics (tram. 302-
00010/13). 
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Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt 1 

1. Assistir a les reuni ons, actes o esdeveniments rellevants on el Govern de 
la Generalitat cregui que es debatran i es decidiran aspectes que afecten als 
interessos de les empreses i la indústria de Catalunya. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt 2 

2. Apostar per una solució de consens en el marc de la taula tècnica per ava-
luar la proposta d'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - EI 
Prat amb l'objectiu de fer de Barcelona un hub intercontinental i desenvolu-
par el model aeroportuari català amb la connexió amb l'Alta Velocitat dels 
aeroports de Reus i Girona, tot garantint el respecte a la biodiversitat i a les 
directives ambientals europees. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De addició d'un nou punt 2 bis 

2bis Exigir a el Govern de l'Estat el traspàs de les competències sobre les 
infraestructures aeroportuaries, portuaries i el Consorci de la Zona Franca 
per tal de ser gestionats per les administracions més properes a la ciutada-
nia, com la Generalitat de Catalunya, i acabar amb tots els greuges que 
limiten el nostre potencial com a país.  

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt  3 

3. Treballar durant l’any 2021 per la renovació del contracte amb la Fór-
mula 1 i MotoGP, i que aquesta vagi acompanyada d’un Pla Estratègic del 
Circuit de Catalunya amb l’objectiu de generar un projecte vinculat a la 
sostenibilitat, l’equilibri territorial així com a la innovació tecnològica i la 
reconversió industrial del sector de la mobilitat. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt 6 

6. Elaborar un nou Pla Català Nacional per a la Indústria, amb els recursos 
necessaris, per tal de marcar les prioritats pels propers anys i generar els 
consensos necessaris per aturar la deslocalització i destrucció industrial i 
avançar cap a la indústria 4.0. 
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Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt  7 

7. Augmentar el pressupost en política industrial en els propers pressupostos 
de la Generalitat per l’any 2022 que s'aprovin al Parlament de Catalunya. 

Esmena 7 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt  8 

8. Posar en marxa, a mesura que les disponibilitats pressupostàries ho per-
metin, el Pla de Suport a l'Automoció de Catalunya elaborat pel Govern, 
amb la participació de totes les parts implicades, per tal d'adaptar el nostre 
territori i el conjunt del sector de l'automoció al nou model productiu. 

Esmena 8 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt  9 

9. Impulsar actuacions adreçades a l’augment de la presència de seus soci-
als i de centres de decisió de multinacionals a Catalunya. 

Esmena 9 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt  10 

10. Impulsar, en el termini de 3 mesos, mesures concretes per atraure i faci-
litar noves inversions i empreses a Catalunya en sectors estratègics de futur. 

Esmena 10 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt  11 

11. Impulsar recursos i ajuts al sector del turisme i la hostaleria fomentant 
les inversions per modernitzar i millorar la competitivitat del sector d’acord 
amb el pla estratègic de turisme de Catalunya. 

Esmena 11 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts  
per Catalunya 
De modificació del punt  12 

12. Incrementar l’impacte de les campanyes de promoció turística per 
aquest 2021, destacant que Catalunya es una destinació segura i atractiva.  

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Marta Vilalta i Torres Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presen-
tades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pro-
ves d'accés a la universitat per als alumnes de batxillerat 

302-00011/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 6291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'a-
cord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les proves 
d'accés a la universitat per als alumnes de batxillerat (tram. 300-00009/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Declara que el respecte als drets lingüístics de les persones és un dels pi-
lars d'una democràcia plena i que, en consonància amb el que disposen els 
articles 3 i 14 de la Constitució Espanyola i els articles 6.2 i 32 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, tots els catalans tenim el dret d'expressar-nos en 
qualsevol dels tres idiomes oficials que desitgem i que els poders públics, 
també la Generalitat, han d'establir les mesures necessàries per facilitar l'e-
xercici d'aquest dret i per garantir que no hi hagi cap tipus de discriminació 
per l'ús d'una llengua o una altra. 

2. Condemna l'assetjament que han patit i pateixen els pares i mares i els 
alumnes que han demanat atenció educativa individualitzada en castellà o la 
impartició d'un 25% de les classes en castellà, per part de determinades per-
sones, col·lectius i organitzacions que intenten intimidar-los perquè renunci-
ïn als seus drets. 

3. Declara solemnement que la democràcia avançada que és Espanya se sos-
té en el respecte de les decisions que pren cada institució de l'Estat de Dret 
en l'àmbit de les seves competències per part de tots, ciutadans i resta d'insti-
tucions. En aquest sentit, el Parlament afirma la seva voluntat de complir el 
seu deure de col·laborar en el compliment de les sentències judicials, i mani-
festa que l'observança de les lleis i l'acatament dels pronunciaments judicials 
constitueixen pilars fonamentals del joc democràtic, per la qual cosa insta 
tota la ciutadania a actuar inequívocament d'aquesta manera. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat:  

4. En les proves d'accés a la Universitat del curs 2021-2022, a lliurar als 
alumnes els exàmens amb l'enunciat de les preguntes escrit en totes tres llen-
gües oficials, amb l'expressa indicació que l'alumne és lliure de respondre-les 
en l'idioma de la seva elecció. 

Palau del Parlament, 18 de juny de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 8843, 8848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8843) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les proves d'accés a la universitat per als 
alumnes de batxillerat (tram. 302-00011/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4 

4. En les proves d'accés a la Universitat del curs 2021-2022, a continuar 
garantint la disponibilitat dels enunciats en les tres llengües oficials, amb 
l'expressa indicació que l'alumne és lliure de respondre-les en l'idioma de la 
seva elecció. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano Sílvia Romero Galera 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 8848) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt 
del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 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 les proves d'accés a 
la universitat per als alumnes de batxillerat (tram. 302-00011/13). 

Esmena 1 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició d'un nou paràgraf a l'article 1 

1. Declara que el respecte als drets lingüístics de les persones és un dels pi-
lars d'una democràcia plena i que, en consonància amb el que disposen els 
articles 3 i 14 de la Constitució Espanyola i els articles 6.2 i 32 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, tots els catalans tenim el dret d'expressar-nos i de 
ser escolaritzats en qualsevol dels tres idiomes oficials que desitgem i que 
els poders públics, també la Generalitat, han d'establir les mesures necessàri-
es per facilitar l'exercici d'aquest dret i per garantir que no hi hagi cap tipus 
de discriminació per l'ús d'una llengua o una altra. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portaveu del GP VOX Portaveu adjunt del GP VOX 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presen-
tades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res previstes per a fer front a l'increment dels delictes d'odi 

302-00012/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 6317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Núria Picas Albets, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Repu-
blicana, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les mesures previstes per a fer front a l'increment dels delictes d'odi 
(tram. 300-00017/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Manifesta i reafirma el seu compromís absolut de combatre qualsevol 
ideologia i comportament d'odi, que perpetuïn qualsevol tipus d'actuació 
delictiva d'odi i discriminació ja sigui aquesta per raó d'origen, fenotip, per-
tinença a grup ètnic, sexe, orientació o identitat de gènere, de religió o con-
viccions, capacitat, discapacitat, edat, o per altra condició social o personal 
que atempti contra la integritat i dignitat de la persona i en definitiva, als 
drets humans. 

2. Denuncia l'increment preocupant dels delictes d'odi, que és una clara con-
seqüència de l'auge de la ultradreta i del feixisme que s'oposa al paradigma 
que els éssers humans són iguals, perquè és a través del seu discurs polític 
que acompanya una pràctica política, que nega la universalitat dels drets 
humans; qüestionant doncs la dignitat humana. 

3. Considera imprescindible garantir i assolir la igualtat plena per tal d'avan-
çar cap a una societat lliure de discriminacions, blindant la diversitat de la 
que es caracteritza la societat catalana i per a la protecció del lliure exercici 
de tots els drets de les persones. I que aquesta missió ha de ser un principi 
rector de l'actuació de tots els cossos i forces de seguretat amb presencia a 
Catalunya. 

4. Per això, insta el Govern de la Generalitat a:  

a) Treballar des de tots els departaments i àmbits de la Generalitat per una 
acció concertada que posi fi a aquesta xacra social, encoratjar a la resta 
d'administracions públiques en aquesta mateixa tasca, i donar resposta efec-
tiva i eficaç, a través de les actuacions pertinents del cos de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d'Esquadra, de qualsevol tipus de discriminació o 
agressió, directa o indirecta, per motiu de religió, orientació sexual, identitat 
sexual, origen, orientació política o qualsevol de les categories contemplades 
com a delictes d'odi. 

b) Vetllar pel desplegament a tot el Departament d'Interior i a totes les poli-
cies de Catalunya de la Llei d'Igualtat de Tracte i no discriminació en els 
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seus articles 21 i 30 que implica entre d'altres qüestions, eradicar qualsevol 
tracte discriminatori i la formació específica en delictes d'odi i discriminació. 

c) Impulsar la modificació de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d'Esquadra, per a incloure com a motiu de sanció d'actituds discri-
minatòries que, eventualment, es poguessin produir per part de membres de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Tal i com exigeix la Llei 
d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. 

d) Garantir els drets de totes les persones aplicant les accions encaminades a 
garantir la igualtat efectiva dels col·lectius més vulnerables i, condemnar i 
rebutjar qualsevol tipus de violència o discriminació, especialment les vio-
lències LGTBIfòbiques que han augmentat de forma significativa el que 
portem d'any. 

e) Reduir la victimització secundària de les persones víctimes de delictes 
d'odi mitjançant la millora dels protocols d'atenció, la formació als membres 
de tota la Policia de Catalunya, la millora en els procediments, en el tracta-
ment de les denúncies i en l'atenció a la persona que ha patit un delicte d'odi. 

f) Desplegar la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació especialitza-
da per combatre i lluitar els delictes d'odi que constantment es perpetuen, i 
dur a terme les tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, assistèn-
cia i recuperació a les víctimes. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2021 

Marta Vilalta i Torres, portaveu; Núria Picas Albets, diputada, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 8844, 8878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8844) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res previstes per a fer front a l'increment dels delictes d'odi (tram. 302-
00012/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 1 

1. Manifesta i reafirma el seu compromís absolut de combatre qualsevol 
ideologia i comportament d'odi, que perpetuïn qualsevol tipus d'actuació 
delictiva o qualsevol infracció administrativa d'odi i discriminació ja sigui 
aquesta per raó d'origen, fenotip, pertinença a grup ètnic, sexe, orientació o 
identitat de gènere, de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, o 
per altra condició social o personal que atempti contra la integritat i dignitat 
de la persona i en definitiva, als drets humans.  
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Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 4a 

4a. Treballar des de tots els departaments i àmbits de la Generalitat per una 
acció concertada que posi fi a aquesta xacra social, encoratjar a la resta 
d'administracions públiques en aquesta mateixa tasca, i donar resposta efec-
tiva i eficaç, a través de les actuacions pertinents del cos de la Policia de la 
Generalitat- Mossos d'Esquadra i del conjunt de policies locals, de qualsevol 
tipus de discriminació o agressió, directa o indirecta, per motiu de religió, 
orientació sexual, identitat sexual, origen, orientació política o qualsevol de 
les categories contemplades com a delictes d'odi. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4b 

4b. Promoure el desplegament de la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discrimi-
nació, i dels seus articles 20 i 21, al si del Departament d'Interior, al Cos de 
Mossos d'Esquadra, a totes les policies locals de Catalunya i a les empreses 
de seguretat privada que actuen a Catalunya. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt després del punt 4b 

NOU PUNT. Programar i oferir des de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya formació específica sobre els delictes d'odi i discriminació tant al 
Cos de Mossos d'Esquadra com al conjunt de policies locals de Catalunya.  

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt abans del punt 4c 

NOU PUNT. Impulsar la redacció i aplicació de protocols operatius per tal 
que tant el Cos de Mossos d'Esquadra com les policies locals dispensin el 
tracte adequat a les víctimes de delictes d'odi i discriminació.  

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4c 

4c. Vetllar per l'estricte compliment de l'article 68.b de la Llei 10/1994, de 
la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, i de l'article 48.b de la Llei 
16/1991, de les policies locals de Catalunya. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano Ramon Espadaler Parcerisas 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 8878) 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Pellicer Pareja, diputat, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a fer front a l'increment 
dels delictes d'odi (tram. 302-00012/13). 

Esmena 1 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

1. Manifesta i reafirma el seu compromís absolut de combatre qualsevol 
ideologia i comportament d'odi contra minories o grups minotitzats que cal 
protegir, que perpetuïn qualsevol tipus d'actuació delictiva d'odi i discrimi-
nació ja sigui aquesta per raó d'origen, fenotip, pertinença a grup ètnic, sexe, 
orientació o identitat de gènere, de religió o conviccions, capacitat, discapa-
citat, edat, o per altra condició social o personal que atempti contra la inte-
gritat i dignitat de la persona i en definitiva, als drets humans. 

Esmena 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

2. Denuncia l'increment preocupant dels delictes d'odi, que és una clara con-
seqüència de l'auge de la ultradreta i del feixisme que s'oposa al paradigma 
que els éssers humans són iguals, perquè és a través del seu discurs polític 
que acompanya una pràctica política, que nega la universalitat dels drets 
humans; qüestionant doncs la dignitat humana. En aquest sentit emplaça al 
Departament d'Interior a què faci un analisi de les dades sobre l'augment de 
delictes d'odi i de l'aplicació que es fa d'aquest. 

Esmena 3 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

a) Treballar des de tots els departaments i àmbits de la Generalitat per una 
acció concertada que posi fi a aquesta xacra social, encoratjar a la resta 
d'administracions públiques en aquesta mateixa tasca, i donar resposta efec-
tiva i eficaç, a través de les actuacions pertinents del cos de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d'Esquadra, de qualsevol tipus de discriminació o 
agressió contra minories o grups minotitzats que cal protegir, directa o indi-
recta, per motiu de religió, orientació sexual, identitat sexual, origen, orien-
tació política o qualsevol de les categories contemplades com a delictes d'odi 
evitant l'aplicació extensiva del delicte d'odi i agreujants ideològiques que 
serveixin per protegir feixistes i ideologies que no tenen cabuda en una so-
cietat democràtica. 
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Esmena 4 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

b) Vetllar pel desplegament a tot el Departament d'Interior i a totes les poli-
cies de Catalunya de la Llei d'Igualtat de Tracte i no discriminació en els 
seus articles 21 i 30 que implica entre d'altres qüestions, eradicar qualsevol 
tracte discriminatori i la formació específica en delictes d'odi i discriminació. 
Formar als cossos policials per a la correcta aplicació del delicte d'odi i 
agreujants per motivació ideològica sobre grups minoritaris o minoritzats. 

Esmena 5 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

d) Garantir els drets de totes les persones aplicant les accions encaminades a 
garantir la igualtat efectiva dels col·lectius més vulnerables i, condemnar i 
rebutjar qualsevol tipus de violència o discriminació per motius racistes o 
xenòfobs i, especialment les violències LGTBIfòbiques que han augmentat 
de forma significativa el que portem d'any. 

Esmena 6 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

e) Reduir la victimització secundària de les persones víctimes de delictes 
d'odi mitjançant la millora dels protocols d'atenció, la formació als membres 
de tota la Policia de Catalunya, la millora en els procediments, en el tracta-
ment de les denúncies i en l'atenció a la persona que ha patit un delicte d'odi. 
A més, atesa la dificultat que es troben molts col·lectius, per la situació de 
manca de permisos administratius per residir, atesa la precarietat econòmi-
ca de les víctimes, etc. realitzar polítiques encaminades a aquests col·lectius 
per conèixer els seus drets, formes de formular denúncia i garantir un asses-
sorament previ per resoldre dubtes i orientar-los i acompanyar-los en la 
denúncia, mentre duri el procediment i fins que s'executi la corresponent 
sentència. Així mateix, dotar de contingut els pressupostos per poder des-
plegar polítiques encaminades a garantir aquest suport i a ajudes que per-
metin una protecció integral a aquestes persones. 

Esmena 7 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió 

f) Desplegar la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació especialitza-
da per combatre i lluitar els delictes d'odi que constantment es perpetuen, i 
dur a terme les tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, assistèn-
cia i recuperació a les víctimes. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Xavier Pellicer Pareja Eulàlia Reguant i Cura 
Diputat del GP CUP-NCG Portaveu del GP CUP-NCG 
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presen-
tades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció 
exterior 

302-00013/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 6318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l'acció exterior (tram. 300-00014/13). 

Moció 

La vocació de lideratge internacional de Catalunya ve de lluny. Portem dè-
cades posicionant-nos internacionalment en camps fonamentals, com ara la 
recerca, la innovació, l'emprenedoria, la cultura, l'esport, el turisme o la coo-
peració internacional. També en l'àmbit universitari i de la salut. Ens posici-
onem al món mitjançant les nostres institucions, alhora que internacionalit-
zem les nostres empreses i entitats, que atraiem inversions i consolidem la 
marca Catalunya. 

Aquesta acció exterior, que és absolutament legal i forma part de les compe-
tències de la Generalitat, està enfocada a impulsar i projectar Catalunya en 
tots els seus vessants, i contribueix a millorar el benestar i les oportunitats de 
què disposa el conjunt de la ciutadania. 

Com a conseqüència del 9 de novembre del 2014 i arran dels fets del primer 
d'octubre del 2017, l'Estat espanyol ha endegat una repressió i persecució 
política ferotge cap al moviment independentista amb presos polítics, exiliats 
i vora 4.000 persones represalidades i encausades per jutjats i tribunals espa-
nyols. Una causa general contra l'independentisme. 

Una d'aquests causes és la oberta per part del Tribunal de Cuentas per impe-
dir l'acció exterior del Govern de Catalunya. Es tracta d'un organisme amb 
funcions jurisdiccionals, però que no és un Tribunal a l'ús ni s'integra dins 
del Poder Judicial, i és una anomalia en el marc europeu, a més de ser un 
òrgan absolutament polititzat. 

Una quarantena de polítics, alts càrrecs, funcionaris i delegats del govern són 
citats al Tribunal de Comptes espanyol, que els reclama el pagament milio-
nari de despeses entre els anys 2011 i 2017 per l'acció exterior de la Genera-
litat i per l'activitat ordinària del Diplocat, a instància de les denúncies de la 
fiscalia, l'advocacia de l'estat espanyol i les entitats Advocats Catalans per la 
Constitució i Societat Civil Catalana. 

El Tribunal de Cuentas no garanteix les més mínimes garanties processals. 
Les apel·lacions podrien trigar anys en resoldre's, temps en el que els encau-
sats haurien de presentar una garantia per l'import total a pagar que se'ls 
imputa. Això generarà una indefensió jurídica inacceptable i impròpia en 
democràcia. 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport i solidaritat amb totes 
les 41 persones injustament encausades pel Tribunal de Comptes espanyol. 

2. El Parlament de Catalunya constata i denuncia l'actuació arbitrària, irregu-
lar i injusta del Tribunal de Comptes espanyol amb una finalitat clarament de 
persecució política. 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a fer les accions oportunes davant el Govern espanyol per tal que retiri l'ad-
vocacia de l'Estat de la causa contra l'acció exterior de la Generalitat de Ca-
talunya empresa pel Tribunal de Comptes. 

4. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a l'acció exterior de la 
Generalitat i del Diplocat orientada a impulsar i projectar Catalunya en tots 
els seus vessants. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 8642, 8927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 8642) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, David Cid Colomer, portaveu 
del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (tram. 
302-00013/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De supressió de tot el punt 3 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021 
  
Susanna Segovia Sánchez David Cid Colomer 
Portaveu adjunta del GP ECP Portaveu del GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 8927) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, 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 l'acció exterior (tram. 302-00013/13). 
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Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 1 

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport i solidaritat amb totes les 
4134 persones injustament encausades pel Tribunal de Comptes espanyol. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 2 

2. El Parlament de Catalunya constata i denuncia l'actuació arbitrària, irregu-
lar i injusta del Tribunal de Comptes espanyol amb una finalitat clarament de 
persecució política, perquè excedeix de les seves funcions de control econò-
mic i financer, en tant que entra a valorar de manera parcial, interessada i 
en base a especulacions una possible orientació política de determinades 
despeses. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 3 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a fer les accions oportunes davant el Govern espanyol per tal que retiri l'ad-
vocacia de l'Estat de la causa contra l'acció exterior de la Generalitat de Ca-
talunya empresa al Jutjat número 18 de Barcelona pel Tribunal de Comptes. 

Esmena 4 
D'addició d'un nou punt 5 

5. El Parlament de Catalunya recorda i defensa que les despeses instrumen-
talitzades per el Tribunal de Comptes en la seva persecució ja han estat 
fiscalitzades per nombroses institucions que n'han constatat la seva adequa-
ció i legalitat. Així, els pressupostos de 2011, 2012, 2014, 2015 i 2017 han 
estan sotmesos a l'anàlisi previ del Consell de Garanties Estatutàries i la 
seva execució al control posterior de la Intervenció General de la Generali-
tat de Catalunya i de la Sindicatura de Comptes, que ha elaborat informes 
del Compte General de la Generalitat fins a el 2017. Així mateix, de 2014 
ençà els comptes de la Generalitat han estat sotmesos a controls extraordi-
naris per part del Ministeri d'Hisenda, mitjançant un certificat d'inici i d'ac-
tualització mensual de l'execució pressupostària. 

Esmena 5 
D'addició d'un nou punt 6 

6. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport per les iniciatives que 
desplegui el Govern de la Generalitat per defensar l'acció exterior de la 
Generalitat i donar suport i protecció a les persones afectades per la perse-
cució del Tribunal de Cuentas. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presen-
tades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
i les prioritats en matèria d'infraestructures 

302-00014/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 6319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem, 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 el model i les prioritats en matèria d'infraestructu-
res (tram. 300-00011/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1) Considera que la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels ajun-
taments, és qui ha de decidir el futur del sistema d'infraestructures de mobili-
tat de Catalunya, incloses les aeroportuàries. 

2) Manifesta la seva oposició a la proposta d'AENA d'allargar la tercera pista 
de l'aeroport Josep Tarradellas - Barcelona El Prat, així com el seu compro-
mís amb la preservació del conjunt de l'Espai Natural Protegit del Delta del 
Llobregat i en especial de la Reserva Natural Parcial de La Ricarda - Ca 
l'Arana. 

3) Manifesta la seva oposició a l'execució del tram Terrassa - La Roca del 
Vallès del Quart Cinturó (B-40) i el seu compromís amb la preservació dels 
espais naturals i agroforestals de la Plana del Vallès. 

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

4) Transformar el model d'infraestructures de mobilitat del país per tal d'a-
vançar en la lluita contra el canvi climàtic i garantir el dret a la mobilitat al 
conjunt dels territoris i la seva població. Per aconseguir aquests objectius cal 
fer una clara aposta per les infraestructures i el transport ferroviari. 

5) Garantir la inversió al conjunt del sistema aeroportuari català a partir dels 
següents criteris:  

a) Realitzar les actuacions pertinents per garantir l'adaptació del sistema 
aeroportuari català als objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. 

b) Preservar la biodiversitat de les àrees limítrofs als aeroports catalans i 
minimitzar l'impacte ambiental de qualsevol intervenció. 

c) Prioritzar la connexió amb tren d'alta velocitat entre els aeroports de Bar-
celona, Girona i Reus. 

d) Garantir connexions ferroviàries eficaces i assequibles per connectar 
amb el País Valencià, amb França i amb les principals destinacions a un 
radi de 500 km, amb l'objectiu de poder eliminar els vols inferiors a aques-
ta distància. 
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6) Desplegar de forma prioritària tots aquells aspectes del Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès adreçats a millorar la mobilitat amb transport públic:  

a) Potenciar l'oferta ferroviària, tot augmentant freqüències, perllongant ser-
veis, incrementant la cobertura en zones d'alta densitat i desplegant nous 
intercanviadors. 

b) Incrementar la intermodalitat a les estacions ferroviàries. 

c) Millorar el model de xarxa de transport públic col·lectiu per carretera 
complementari als serveis de la xarxa ferroviària, tot potenciant les línies de 
bus internes del Vallès amb actuacions que permetin una millora de la velo-
citat comercial i la qualitat del servei. 

d) Prioritzar el tram Sabadell-Granollers de la línia orbital ferroviària com 
una de les inversions estratègiques a curt termini. 

7) Elaborar el projecte per al desenvolupament del tren-tramvia del Bages, 
tot connectant Manresa per una banda amb Súria (amb parades a Santpedor, 
el polígon Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada i Callús) i per altra 
banda amb Sallent; donant així resposta a les necessitats de mobilitat tant de 
l'interior de Manresa com del conjunt d'aquest territori en clau comarcal. 

8) Elaborar el projecte pel desenvolupament del tren-tramvia de la Costa 
Brava, tot connectant de forma circular els diferents municipis al voltant del 
Massís de les Gavarres i estudiant possibles ramals a l'aeroport de Girona-
Costa Brava, Banyoles-Besalú-Olot, Lloret de Mar o Torroella de Montgrí. 

9) En el marc del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme i aprofitant 
l'alliberament del peatge de la C-32, prioritzar la realització dels estudis i les 
obres d'integració i pacificació de la N-II, tot destinant dos dels actuals car-
rils d'aquesta infraestructura a la creació d'un carril bici que connecti els 
municipis del Baix Maresme, a l'ampliació de l'espai públic per a les perso-
nes i a la generació de nous punts d'intermodalitat. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2021 

David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 8842, 8925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8842) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat 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 el model i les prio-
ritats en matèria d'infraestructures (tram. 302-00014/13). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 2 

Apostar per l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat, 
per tal de convertir-lo en un hub internacional, tot respectant les directives 
mediambientals i l'opinió de les institucions i organitzacions interessades.  

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió i addició de la lletra d del punt 5 

Garantir connexions ferroviàries eficaces i assequibles per connectar amb el 
País Valencià, amb França i amb les principals destinacions a un radi de 
500 km, amb l'objectiu de poder eliminar substituir progressivament els vols 
inferiors a aquesta distància. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de la lletra d del punt 6 

Prioritzar el bypass de connexió de les línies de rodalies R4 i R8 per a ga-
rantir la connexió ferroviària entre les comarques del Vallès Oriental i Oc-
cidental. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades Santacreu 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 8925) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria d'infraestructu-
res (tram. 302-00014/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 1 

Considera que la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels ajunta-
ments i els territoris, és qui ha de decidir el futur del sistema d'infraestructu-
res de mobilitat de Catalunya, incloses les aeroportuàries i portuàries. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 2 

Apostar per una solució de consens en el marc de la taula tècnica per ava-
luar la proposta d'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-EI 
Prat amb l'objectiu de fer de Barcelona un hub intercontinental i desenvolu-
par el model aeroportuari català amb la connexió amb l'Alta Velocitat dels 
aeroports de Reus i Girona, per a millorar la competitivitat tot garantint el 
consens territorial, i el respecte a la biodiversitat i a les directives ambien-
tals europees. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 3 

Manifesta el seu compromís amb la preservació dels espais naturals i agro-
forestals de la Plana del Vallès, i recolza en aquest sentit les propostes per a 
la mobilitat sostenible i el transport públic prioritzant la Línia Orbital Fer-
roviària entre Sabadell i Granollers, tal i com es recull en el Pla Específic 
de Mobilitat dels Vallès. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 4 

Transformar Continuar amb la transformació el model d'infraestructures de 
mobilitat del país per tal d'avançar en la lluita contra el canvi climàtic i ga-
rantir el dret a la mobilitat al conjunt dels territoris i la seva població. Per 
aconseguir aquests objectius cal fer una clara aposta per les infraestructures, 
i el transport ferroviari, el transport públic per carretera i les millores en la 
gestió de la mobilitat. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 5 

Garantir Instar al Govern de l'Estat a transferir la competència de totes les 
infraestructures ferroviàries i aeroportuàries de Catalunya per tal poder-los 
gestionar amb un model de governança pròpia i afavorir la inversió al con-
junt del sistema aeroportuari i ferroviari català a partir dels següents criteris: 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 5.d) 

Garantir connexions ferroviàries eficaces i assequibles per connectar amb el 
País Valencià, amb França i amb les principals destinacions a un radi de 500 
km, amb l'objectiu de potenciar els serveis ferroviaris enlloc dels poder eli-
minar els vols inferiors a aquesta distància. 
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 6 

Desplegar de forma prioritària tots aquells aspectes el conjunt del Pla Espe-
cífic de Mobilitat del Vallès adreçats a millorar la mobilitat amb transport 
públic posant especial èmfasi en l'assoliment dels objectius de repartiment 
modal i així com l'assoliment de la resta d'indicadors de seguiment ambien-
tal: 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 7 

Elaborar Estudiar la viabilitat del projecte per al desenvolupament del tren-
tramvia del Bages, tot connectant Manresa per una banda amb Súria (amb 
parades a Santpedor, el polígon Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada 
i Callús) i per altra banda amb Sallent; donant així resposta a les necessitats 
de mobilitat tant de l'interior de Manresa com del conjunt d'aquest territori 
en clau comarcal. Així mateix, impulsar la mobilitat sostenible al Bages mit-
jançant el desenvolupament Pla director de mobilitat del SIMMB 2020-
2025, i el Pla director d'infraestructures 2021-2030 pendent d'aprovació 
definitiva, i la definició de millora de nous serveis de transport públic en el 
nou Pla de transport de Viatgers de Catalunya en redacció. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 8 

Elaborar Estudiar la viabilitat i l'impacte ambiental que suposaria el projec-
te pel desenvolupament del tren-tramvia de la Costa Brava, tot connectant 
per connectar de forma circular els diferents municipis al voltant del Massís 
de les Gavarres i estudiant possibles ramals a l'aeroport de Girona-Costa 
Brava, Banyoles-Besalú-Olot, Lloret de Mar o Torroella de Montgrí. Així 
mateix, impulsar millores de servei transport públic per carretera en el nou 
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya en l'àmbit dels diferents munici-
pis al voltant del Massís de las Gavarres i estudiant possibles millores de 
connectivitat amb l'aeroport de Girona Costa Brava, Banyoles - Besalú 
Olot, Lloret de Mar o Torroella de Montgrí. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 9 

En el marc del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme i aprofitant 
l'alliberament del peatge de la C-32, prioritzar continuar la realització dels 
estudis i les obres actuacions d'Integració i pacificació de la N-ll, al conjunt 
del Maresme, reduint la secció viària per tot destinant dos dels actuals car-
rils d'aquesta infraestructura a la creació d'un carril bici que connecti els 
municipis del Baix Maresme, a i l'ampliació de l'espai públic per a les perso-



Dossier Ple 9 
7 de juliol de 2021 

58 

 

nes i a la generació de nous punts d'intermodalitat, en aquells trams on sigui 
possible. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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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 les polí-
tiques energètiques 

302-00015/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG 

Reg. 6320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Pau Juvillà Ballester, diputat, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, 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 
les polítiques energètiques (tram. 300-00010/13). 

Moció 

L'electricitat ha de ser un dret bàsic garantit perquè els recursos naturals i els 
serveis bàsics com l'energia han d'estar sota control de la gent com a garantia 
d'universalitat. L'accés als serveis d'energia és una condició prèvia a l'asso-
liment de diversos drets, com el dret a un habitatge digne, el dret a una ali-
mentació adequada, el dret a l'educació o el dret a la salut. Així doncs, és 
imprescindible avançar en el reconeixement de l'energia com a dret bàsic per 
a una vida digna, i en el desenvolupament de mesures que en garanteixin 
l'accés de forma universal. 

Per poder assolir aquest objectiu cal, d'una banda disposar com a país d'un 
corpus legislatiu corresponent, garantint l'aplicació de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobre-
sa energètica i també planificant nacionalment el nostre model energètic tot 
establint una energètica pública. 

Una energètica amb una governança democràtica, transparent i compartida, 
que compti de manera ineludible amb els municipis del territori i que sigui 
exemple i desenvolupi el model de producció, transport i comercialització 
que volem pel país: un model de transició energètica més just i sostenible. 
Un model que ha de ser descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nu-
clears. 

Una empresa energètica pública catalana a partir de fonts d'energia renova-
ble que tingui el control públic de tot el cicle de producció, distribució i co-
mercialització de l'energia, amb l'objectiu que els subministraments bàsics 
siguin un dret garantit per a tota la població, no una mercaderia i que pugin 
ser també accessibles a tothom. 

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

1. Crear una energètica pública basada en fonts d'energia renovables. Aques-
ta podrà gestionar centrals hidroelèctriques a les que caduquin les concessi-
ons; també podrà participar en la propietat de noves plantes de generació 
renovable així com ajudar i participar en el desenvolupament de comunitats 
energètiques renovables i ciutadanes. L'energètica també podrà gestionar els 
serveis de recàrrega de cotxe elèctric. Pel que fa a ser propietària de xarxes 
de distribució, es treballarà per tal que de disposar de la propietat i gestió en 
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el cas de xarxes de nova construcció i estudiarà la possibilitat de disposar de 
les existents. Aquesta energètica disposarà també d'una comercialitzadora 
que afavorirà la seva visualització. 

2. L'energètica disposarà d'un sistema de governança participat per la ciuta-
dana i estarà enxarxada amb els municipis. 

3. Els treballs per constituir-la s'iniciaran una vegada modificat el model 
d'implantació d'energies renovables i, en tot cas, abans que acabi l'any. 

4. La planificació energètica serà d'àmbit nacional i respondrà a un model 
descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2021 

Pau Juvillà Ballester, diputat; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP CUP-
NCG 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 8847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 8847) 

A la Mesa del Parlament 

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 
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 les polítiques energètiques (tram. 302-00015/13).  

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De modificació del punt 2 

2.- L'energètica disposarà d'un sistema de governança dotat d'un consell 
d'administració participat per la ciutadania, representants del territori i re-
presentats de les persones treballadores de l'empresa pública, i estarà en-
xarxada amb els municipis. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021 

Lucas Silvano Ferro Solé David Cid Colomer 
Diputat del GP ECP Portaveu del GP ECP 
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Punt 23 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ne-
cessitat de reduir la despesa política supèrflua 

302-00016/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 6321 i 6492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre la necessitat de reduir la despesa política supèrflua (tram. 300-
00012/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a la necesidad de reducir el 
gasto político superfluo. 

Los principios inspiradores de la moción son principios propios de un buen 
gestor que deben regir una sana Administración. 

En primer lugar, el principio de austeridad, que consiste en destinar los re-
cursos presupuestarios para objetivos imprescindibles, con el objetivo de 
disponer de ese dinero para menesteres urgentes, o simplemente con ánimo 
ahorrador. 

En segundo lugar, el principio de racionalidad. Como principio económico, 
la racionalidad se centra en el análisis que busca maximizar beneficios y 
optimizar las utilidades. 

La responsabilidad también debe ser un principio rector en las actuaciones 
de la Administración, y se traduce en una toma de decisiones consciente que 
se hace cargo de las consecuencias que se derivan de ellas. Este valor, 
además, implica el compromiso de cumplir acuerdos y promesas. Responsa-
ble es aquel que cumple con aquello que promete y que es fiel a sus obliga-
ciones. El sentido de la responsabilidad exige un comportamiento estricto en 
la toma de decisiones sobre el gasto de la Administración Pública. 

Relevante es también la cuestión sobre la eficacia: producir el efecto espera-
do con una actuación y cumplir los objetivos previstos. 

En definitiva: la Administración debe ser ejemplar, austera, racional, respon-
sable y eficaz. 

La Generalidad de Cataluña gestiona más de 27.000 millones de euros, que 
recauda a través de aportaciones directas del Estado, de la participación de 
Impuestos del Estado, y de impuestos propios. 

Este presupuesto proviene de la contribución de todos los estamentos socia-
les y económicos de Cataluña. No pertenece en exclusiva a ningún partido 
político, ni a ningún gobierno en particular, sea del signo político que sea. 
En consecuencia, las partidas deben ir destinadas a atender el buen gobierno 
que se le presupone a la Administración, y a tomar todas aquellas decisiones 
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que tengan por objetivo el beneficio económico y social de la sociedad cata-
lana; nunca a la consolidación de una agenda ideológica determinada. 

Desde el Grupo Parlamentario de Vox queremos incidir en los gastos que 
consideramos superfluos, prescindibles y directamente susceptibles de elimi-
nación. Hablamos de entes que no sirven al interés general, que son costosos 
para las arcas públicas e impiden, con su existencia y dotación económica, 
que otras necesidades prioritarias se puedan cubrir. También nos referimos a 
las elevadas cifras de gasto propagandístico en forma de subvenciones vari-
as, lo que a todas luces nos parece éticamente reprobable, y más aún en la 
actual situación económica preocupante que padecen amplios sectores de la 
sociedad. 

La Generalidad de Cataluña dispone de 1.309 entes públicos, 339 sociedades 
mercantiles, 289 consorcios, 161 fundaciones y 221 organismos autónomos, 
entre otros. Ponemos aquí de manifiesto que muchos de estos entes son cos-
tosos en exceso y que su función, o es limitable y redundante, o la puede 
asumir otra entidad pública o privada, o directamente se puede suprimir. 

Creemos que es necesario enfatizar en algunos de estos costes para ejempli-
ficar la dirección que debe tomar un plan de reducción de gasto superfluo de 
la Administración Pública. 

1. Gasto en personal político y administrativo 

Los presupuestos de 2020 de la Generalidad elevan los gastos en dirección y 
administración general a más de 1.800 millones, de los cuales 117,7 millones 
están dedicados al funcionamiento de la alta dirección administrativa y del 
propio ejecutivo catalán. 

La Generalidad de Cataluña tiene 329 cargos políticos cuyos erarios públicos 
cuestan 26.385.105 millones de euros, según el portal de Transparencia. Son 
cargos de confianza, entre los que se incluyen cargos estructurales o simples 
asesores. En cada legislatura, estos cargos cambian de titular. El consejero 
tiene la potestad de nombrar a dedo a quien quiera, sin necesidad de justifi-
cación alguna. A ellos hay que añadir altos cargos de organismos de la Ge-
neralidad, ya sean empresas públicas, consorcios o institutos. Estos directi-
vos suponen un gasto de más de 11 millones de euros anuales. 

El presidente de la Generalidad de Cataluña percibe 153.250 euros brutos 
anuales, casi el doble que el presidente del Gobierno de España. Los conse-
jeros catalanes ingresan 115.000 euros, y más de 180 cargos públicos del 
gobierno catalán ingresan más de 84.000 euros anuales. 

El elevado gasto político y administrativo no se limita solo a personal en 
activo. Según la Ley 6/2003 de 22 de abril del Estatuto de los ex presidentes 
de la Generalidad, los ex presidentes del Gobierno de la Generalitat tienen 
derecho a percibir un sueldo del 80% de lo que cobraban cuando estaban al 
frente del Govern durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que 
desempeñaron el cargo. Dichas oficinas de ex presidentes suponen un coste 
para la Administración de 1,5 millones de euros anuales, dirigidos a cubrir 
sueldo vitalicio, despacho, escolta y coche oficial. El ex presidente socialista 
José Montilla, por ejemplo, facturó a la Generalitat el año pasado en torno a 
los 462.000 euros. 

Este tipo de figura de altos cargos supone una amenaza para la integridad de 
la Administración, a riesgo de convertirse en una agencia de colocación de 
miembros de los diferentes partidos políticos, que utiliza a la Administración 
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como oficina de empleo que premia la lealtad y asegura la supervivencia de 
personas afines. Si no se limita y se refuerza el control en las contrataciones 
públicas, se acaba dejando en manos de los partidos de gobierno la posibili-
dad de servirse impunemente de subvenciones y de adjudicaciones, mane-
jando el presupuesto público a conveniencia propia. 

2. Entidades público-privadas y organismos públicos 

La Generalitat tiene 359 entidades participadas (público privadas), 102 más 
que la comunidad autónoma que le sigue, Andalucía, y 203 más que la terce-
ra en el ranking, el País Vasco. Es evidente que existe un exceso de orga-
nismos participados por la Generalidad de Cataluña. 

En la extensa amalgama de consorcios y entes de diversos ámbitos están 
presentes también numerosas duplicidades. Existe el Servicio Catalán de 
Salud, por ejemplo, con un presupuesto de 6.476.804.074 millones de euros. 
Por otro lado, existe también el Instituto Catalán de Salud, con un presupues-
to de 3.043.121.410 millones de euros. Los servicios públicos en materia de 
Salud, por su carácter esencial, exigen una racionalización estructural que 
elimine duplicidades para una mayor eficacia de la inversión pública. 

En materia de duplicidades existen otros ejemplos también clamorosos. La 
Autoridad Catalana de Protección de Datos, que mantiene un presupuesto de 
3 millones de euros, supone una evidente duplicidad con la LOPD y la 
Agencia Nacional de Protección de Datos. De la misma forma que la figura 
del Síndic de Greuges, cuya existencia tiene un coste de 6,8 millones de 
euros, tiene su correspondiente figura estatal en la figura del Defensor del 
Pueblo, con sus delegaciones territoriales comprendidas a lo largo de toda 
España. 

El Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) tiene un presupuesto de 
7.176.025 millones, aunque a su vez existe el Instituto Nacional de Estadísti-
ca con sus equivalentes delegaciones provinciales. 

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (ACS) tiene un presupuesto de 
14,7 millones en 2020. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información (CTTI) tiene una plantilla de 398 personas y un presupuesto 
de 517 millones de euros. 

3. Medios de comunicación audiovisuales 

La Generalidad de Cataluña se caracteriza por mantener los medios de co-
municación públicos más costosos de toda España. La CCMA, el organismo 
que reúne a la televisión y radio de la Generalidad, actualmente con más de 
2.300 empleados, tiene un coste para las arcas públicas de alrededor de 240 
millones de euros. La Agencia Catalana de Noticias tiene un presupuesto que 
ronda los cuatro millones de euros para este año 2021, y el Consejo Audiovi-
sual de Cataluña (CAC), la autoridad de regulación de la comunicación au-
diovisual de la comunidad autónoma, tuvo un presupuesto de 5,8 millones 
para 2020. 

El gasto en medios de comunicación no se limita a la esfera pública. Durante 
el año 2020, 7.728.250 millones de euros fueron destinados, a través de 
ayudas y subvenciones, para medios privados de prensa escrita, digitales, 
radios y emisoras de televisión que utilizan el catalán como lengua predomi-
nante en sus contenidos. 
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4. Política exterior 

El presupuesto para política exterior es de 18 millones de euros. Entre estos, 
además de los 2 millones específicos para el Diplocat, se incluyen las parti-
cipaciones en instituciones estatales como Casa Asia, Casa América o en el 
Instituto Europeo del Mediterráneo. El Departamento de Relaciones Exterio-
res cuenta también con 28 millones para subvenciones que se solapan con la 
función que ya llevan a cabo entidades de proyección internacional como la 
Agencia Catalana de Turismo. 

La acción exterior de las comunidades autónomas debe no sólo ceñirse al 
ámbito material de sus competencias estatutarias, sino también respetar el 
ejercicio por parte del Estado de sus competencias sobre relaciones interna-
cionales y sobre la dirección de la política exterior, incluidas las funciones 
de coordinación que le corresponden. 

Las actuaciones llevadas a cabo por la Generalidad en el exterior se caracte-
rizan por una deslealtad institucional grave y una constante invasión de 
competencias. La difusión de acusaciones graves contra el sistema judicial 
español, la adopción de iniciativas contrarias a la voluntad expresada por los 
diferente Gobiernos de España, la actuación constante de las delegaciones de 
Cataluña en el exterior hacia el desprestigio sistemático de España y de sus 
instituciones, y la creación de estructuras de Estado propias que no le corres-
ponden como Comunidad Autónoma, son las líneas estratégicas que han 
caracterizado la actuación de la Generalidad de Cataluña en materia de polí-
tica exterior. 

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo tiene un presupuesto 
previsto para este 2021 de 28,5 millones de euros. El Instituto Catalán Inter-
nacional por la Paz, por otro lado, recibe 1,4 millones de euros. 

5. Alquileres y cánones de uso 

La Generalidad gasta en alquileres y cánones de uso alrededor de 555 millo-
nes de euros. 

6. Inversión propagandística y subvenciones 

El año 2020 la Generalidad de Cataluña gastó 4.286.000.000 millones de 
euros en subvenciones para personas y entidades sin ánimo de lucro, y 899 
millones para empresas privadas. 

31,2 millones de euros fueron destinados para el fomento de la lengua cata-
lana, entre los que se encuentran 640.000 euros que recibe de la Generalitat, 
mediante convenio, la Plataforma per la Llengua, cantidad que se antoja 
desproporcionada en comparación con los 925.000 euros que ya ingresa el 
Institut d'Estudis Catalans del Departamento de Cultura. El Consorcio para 
la Normalización Lingüística, por ejemplo, tiene un presupuesto de 
21.793.000 millones de euros. 

También es frecuente que se otorguen subvenciones generosas a entidades 
del resto de España y extranjeras, como la asociación Acció Cultural del País 
Valencià, que recibió en 2020 por varios conceptos más de 900.000 euros. El 
Gobierno ha aprobado recientemente destinar 960.000 euros para «comuni-
dades catalanes» en el extranjero, y se ha reservado otros 600.000 para sub-
vencionar la internacionalización de otro tipo de entidades catalanas. 

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos, el Instituto de Estudios de Au-
togobierno, o el Consejo Nacional de la Juventud, son otros ejemplos de 
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entes públicos con costosos presupuestos cuya utilidad no está socialmente 
percibida. 

Otras entidades y consorcios dedicadas a la recuperación de la supuesta me-
moria histórica, como el Consorcio Memorial del Exilio, los memoriales de 
la Batalla del Ebro o el Memorial Democrático, recibieron el año pasado 2,5 
millones de euros. 

La Plataforma pro selecciones catalanas, en su portal de transparencia (que 
lleva sin actualizarse desde 2018), tiene publicado que ese mismo año reci-
bió 295.000 euros en subvenciones del Consell Català de l'Esport. De 2015 a 
2018 ha recibido casi 9,5 millones de euros en subvenciones públicas. No se 
trata de un organismo autonómico de deporte, sino de una plataforma abier-
tamente politizada cuya agenda está claramente dirigida a promover los su-
puestos beneficios de una eventual independencia de Cataluña para el sector 
del deporte. 

En 2020 la Generalidad multiplicó por 2,5 las subvenciones para «ajuts a 
plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics»: de 625.000 euros a 
1.581.000 euros. El 19 de junio de 2020 el Instituto Catalán de las Empresas 
comunicó en el DOGC sin explicaciones que ampliaba las subvenciones a 
«proyectos culturales» a 2.500.000 millones de euros, lo que suponía un 
92,5% más respecto al año anterior. 

Hay numerosas emergencias sociales que atender. Siempre sucede que hay 
personas y familias que, por circunstancias esporádicas o estructurales, pasan 
dificultades y tienen serios problemas para cubrir sus necesidades. Tras la 
mala gestión de la crisis del Covid-19, muchas personas han perdido el em-
pleo o se encuentran en condiciones laborales y económicas muy vulnera-
bles. Cataluña, en particular, está inmersa en una crisis social y económica 
sin precedentes en la historia reciente. Eso obliga a la Administración a ser 
extremadamente cuidadosa en el gasto y a establecer prioridades presupues-
tarias. Porque, en definitiva, existe un amplio margen de mejora en diversas 
áreas de la Administración Pública que requieren más gasto o inversión:  

1. Los recortes en Sanidad del Gobierno de Artur Mas, la falta de reconoci-
miento y estabilidad laboral del personal sanitario y el aumento de la atenci-
ón médica con ocasión de la pandemia del Covid-19 han convertido el sector 
sanitario en uno de los más necesitados de atención. Requiere de más inver-
sión presupuestaria para revertir los problemas estructurales y reducir, por 
ejemplo, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica, que en 
Cataluña es de 223 días, los segundos peores datos de España a nivel auto-
nómico. 

2. En el ámbito de la seguridad, hay muchas carencias en los cuerpos de 
seguridad, materiales y humanos. Los datos sobre inseguridad y delincuencia 
en los últimos años en Cataluña demuestran una tendencia al alza preocupan-
te e innegable, especialmente en infracciones por tráfico de drogas, hurtos y 
allanamientos de morada. El año 2019, antes de la pandemia, el número de 
infracciones penales en Cataluña alcanzó la cifra récord de 116.512. Catalu-
ña tiene el triste honor de estar en el primer puesto de la lista de ocupación 
ilegal en España con un aumento del 66 por ciento en cinco años, y actual-
mente concentra el 45 por ciento de las ocupaciones ilegales de España, do-
blando a otras comunidades autónomas como Madrid y Andalucía. Sin segu-
ridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia. 
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3. Muchas familias en Cataluña se encuentran en una situación de desprotec-
ción en materia de educación. El coste del pago del material escolar, el cál-
culo de la plaza escolar en los centros de iniciativa social o la falta de plazas 
de escuelas parvulario son elementos preocupantes. También existen múlti-
ples deficiencias de infraestructuras en el sistema educativo catalán. Durante 
este curso escolar hay 1.049 barracones en colegios catalanes, la CCAA 
autónoma con más en toda España. Hablamos de alrededor de 20.000 niños 
que estudian en módulos prefabricados. También hay una falta de inversión 
en becas comedor para cubrir las necesidades alimenticias de hijos de famili-
as vulnerables. 

4. Las dificultades para acceder a una vivienda, y en especial de vivienda 
pública, constituyen un verdadero drama social. Todas las medidas destina-
das a paliar esta falta de vivienda se encaran desde el Gobierno y la Admi-
nistración Pública aprobando medidas intervencionistas que penalizan a los 
propietarios, trasladando a particulares y empresas privadas la responsabili-
dad de ofrecer vivienda protegida. En Cataluña hay más de 140.000 personas 
inscritas en la bolsa de vivienda pública, mientras que en el año 2020 tan 
solo se empezaron a construir 683 VPO, según los datos de los proyectos 
visados por el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC). El parque de 
vivienda pública en Cataluña está muy por debajo de la media europea. 
Además, las políticas de connivencia y fomento de la ocupación ilegal han 
contribuido a deteriorar la seguridad jurídica de los propietarios de manera 
exponencial. Demasiadas personas no pueden atender el recibo del alquiler o 
la cuota de la hipoteca, y es deber de la Administración ayudarles sin perju-
dicar a los propietarios o las entidades financieras que tienen derecho a la 
seguridad jurídica y a una legítima actividad económica. 

En definitiva, hay que eliminar el gasto superfluo, que es mucho y cuantioso, 
para destinar más recursos a la crisis sanitaria, económica y social en la que 
estamos inmersos. Es posible reducir las cargas a los emprendedores para 
que estos puedan sobrevivir y generar empleo, así como reducir los impues-
tos a los ciudadanos y que estos puedan pagar deudas, atender gastos esenci-
ales, y así impulsar el consumo. En definitiva: adoptar un cambio de rumbo 
en la Administración Pública para que Cataluña vuelva a ser un referente de 
progreso y bienestar para todos los ciudadanos. 

Por todo ello, instamos al Gobierno de la Generalidad: 

1. A identificar y suprimir todos los organismos públicos que supongan una 
duplicidad administrativa, y una invasión de las competencias atribuidas al 
Estado. 

2. A reducir drásticamente los gastos políticos superfluos, con el objetivo de 
destinarlo a aumentar las partidas destinadas a paliar la crisis económica y 
social que atraviesa Cataluña, evitando así hacer descansar todo el sacrificio 
sobre los trabajadores, las familias o las empresas.  

3. A promover reformas legislativas que conlleven una drástica rebaja de 
impuestos que redunde en la liquidez y capacidad de ahorro de las empresas 
y ciudadanos, fuertemente castigados por la crisis económica y social. 

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX 
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Sessió 9. Dimecres, 7 de juliol de 2021. XIII-XIV legislatura 

DOSSIER 
Segona part 

Punt 4 | Debat de totalitat 

Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l'emergència habitacional 

202-00005/13 

ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES 

Reg. 8067, 9503 / Admissió a tràmit de les esmenes a la totalitat: Mesa de la 
CDS, 7.7.2021 

GRUP MIXT (REG. 8067) 

A la Mesa de la Comissió de Drets Socials 

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, 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 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 
(tram. 202-00005/13). 

Esmena 
Grup Mixt 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021 

Alejandro Fernández Álvarez 
President-portaveu del GM 
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GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 9503) 

A la Mesa deL Parlament 

Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu 
adjunt, Andrés Bello Sanz, diputat del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional (tram. 202-00005/13). 

Esmena 
GP de VOX en Cataluña 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portaveu del GP VOX Portaveu adjunt del GP VOX 

Andrés Bello Sanz 
Diputat del GP VOX 
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