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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral dels treballadors del 
sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01017/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 59095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el conflicte laboral de les treballadores del sector de 
la restauració de l’aeroport del Prat, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 31 de desembre del 2017 finalitza la concessió que té l’empresa Pansfood amb 

AENA pel servei de la majoria d’establiments de restauració a l’aeroport de Barce-
lona - el Prat. Es tracta de 22 punts de venda distribuïts entre la T1 i la T2 de l’aero-
port. Aquesta concessió prové d’una concessió única existent des de l’any 1976 i que 
des de llavors mai s’ha dividit, tot i que AENA ha tret fins a 5 noves licitacions de 
nous establiments de restauració, al marge de la concessió majoritària.

El passat 10 de març, AENA va treure la nova licitació del servei i ha fragmentat 
la concessió en 6 lots separats. A més, AENA ha augmentat el seu cànon respecte 
a la concessió anterior. Quan va sortir a concurs demanava un mínim del 18% de 
cànon variable, però en les noves concessions parteix d’un cànon del 27% mínim a 
les pliques petites, i d’un 30% mínim de la facturació a les concessions més grans, i 
exigeix la presència de franquícies i l’assumpció d’obres de remodelació amb l’aug-
ment de cost que suposarà per a l’empresa, o empreses, guanyadores.

Les experiències semblants que ja s’han viscut en altres aeroports gestionats per 
AENA, fan preveure que l’augment d’exigències econòmiques a les noves empreses 
operadores provocarà un empitjorament de les condicions laborals de les treballa-
dores, aconseguides després de molts anys de lluites sindicals, i que la partició en 
6 lots diferents debilitarà la capacitat d’organització i lluita sindical a l’hora de re-
clamar el manteniment dels seus drets i evitar la precarització dels llocs de treball.

El passat 7 d’abril, els treballadors del servei van fer una jornada de vaga i una 
manifestació per reclamar el manteniment de la seves condicions laborals, la subro-
gació dels seus contractes i el manteniment del servei de restauració en un sol lot, 
com fins ara.

Els interessos econòmics d’una empresa amb un 51% de capital públic, com és 
AENA, i de les empreses licitadores no poden passar per davant dels drets socials 
i laborals dels 400 treballadors del servei de restauració, uns drets que no queden 
blindats en el plec de condicions actual del concurs.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya dona tot el seu suport a les reivindicacions de les 

treballadores del sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat afecta-
des per la licitació que ha convocat AENA.

2. Instar el Govern de la Generalitat que intercedeixi, en la mesura de les seves 
possibilitats, en la defensa dels drets laborals i de les reivindicacions de les treballa-
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dores de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat afectades per la licitació 
que ha convocat AENA.

3. Instar AENA i el Ministerio de Fomento a: 
a. A adoptar les mesures necessàries per a la suspensió definitiva del concurs de 

licitació de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat i que es procedeixi a 
una nova licitació que mantingui la unitat de la concessió.

b. A adoptar les mesures necessàries per garantir la subrogació de les treballado-
res, tal i com estableix l’Estatut dels Treballadors i l’Acord Laboral d’Àmbit Estatal 
per el Sector d’Hostaleria.

c. Adoptar mesures en la licitació que no permetin ofertes d’empreses licitadores 
per sota de la viabilitat empresarial contemplant la previsió de facturació i dels cos-
tos socials i laborals actuals.

4. Instar el Ministerio de Fomento a no considerar el servei de restauració a l’ae-
roport de Barcelona - el Prat com un servei essencial a l’hora de justificar l’obligació 
de serveis mínims en cas de convocatòria de vaga.

5. Traslladar aquests acords als sindicats UGT i CCOO de la Secció Sindical 
d’Hosteleria, als representants sindicals dels treballadors del sector de la restauració 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat, al Govern de la Generalitat, al Ministerio de 
Fomento i a la direcció d’AENA.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els Bussiness Im-
provement Districts (BID), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, múltiples factors han minvat la competitivitat del teixit em-

presarial. El sector del comerç, degut a anys de descens del consum, es troba en 
l’actualitat en un procés de necessària reestructuració. Així, hem pogut veure com 
els indicadors de fracàs empresarial han estat elevats també en aquest sector tant a 
Catalunya com a la resta d’Espanya.

Tot i que els indicadors del últims mesos tendeixen a ser una mica millors, fenò-
mens com el comerç on-line o la capacitat de comunicació de les grans organitza-
cions comercials, fa que les pimes i autònoms dedicats al comerç tinguin molt difícil 
la seva subsistència. Per això el sector té la necessitat de reinventar-se i de buscar 
noves fórmules de gestió que les facin més competitives.

A països com Canadà, Regne Unit o Alemanya, trobem exemples de noves  estructures 
de gestió empresarial concentrades en zones determinades, els Bussiness Improvement 
Districts (BID) o Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU). Entitats jurídi-
ques amb un acord de col·laboració per mitjà del qual l’Administració i la comunitat  
empresarial d’una localitat poden dur a terme programes en benefici de la co munitat lo-
cal. Fórmules d’organització publico-privada que tenint en compte la recuperació d’al-
guns índexs al sector com el de l’atur, creiem que s’han d’impulsar per tal d’ajudar als 
comerciants a donar un valor afegit als seus negocis i millorar així la seva competiti-
vitat.

Per tot això és necessari obrir un debat seriós sobre la implantació dels BID 
adaptada a la realitat de Catalunya i del conjunt d’Espanya, amb l’objectiu de donar 
eines als comerciants perquè puguin competir en igualtat de condicions i que rever-
teixi en un millor servei per al consumidor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Constituir una taula de treball específica formada per entitats municipalistes, 

patronals, sindicats i organitzacions més representatives del sector del comerç amb 
l’objectiu de realitzar aportacions consensuades per la regulació dels BID, fomen-
tant la coordinació entre administracions per tal de treballar un encaix legal amb 
les normatives vigents i consensuar possibles modificacions que s’hagin d’efectuar 
a la normativa bàsica estatal de l’àmbit comercial, així com a la normativa d’àmbit 
local aplicable.
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2. Convocar la taula de treball per la regulació dels BID en un període màxim de 
sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52187 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 28.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52187)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició al punt 1

1. Constituir i convocar una taula de treball específica formada per entitats mu-
nicipalistes, patronals, sindicats i organitzacions més representatives del sector del 
comerç amb l’objectiu de realitzar aportacions consensuades per la regulació dels 
BID, fomentant la coordinació entre administracions per tal de treballar un encaix 
legal amb les normatives vigents i consensuar possibles modificacions que s’hagin 
d’efectuar a la normativa bàsica estatal de l’àmbit comercial, així com a la norma-
tiva d’àmbit local aplicable, una vegada aprovada la Llei de comerç, serveis i fires.

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

2. Convocar la Taula de Treball per la regulació dels BID en un període màxim 
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats  
de medicina a Catalunya
250-00954/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a no crear noves 
facultats de medicina a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya té en aquests moments set facultats de medicina, sis públiques i una 

privada. Hi ha una vuitena facultat que té prevista la seva obertura el proper curs a 
Vic (Universitat Vic-UCC), de caràcter privat, i amb una oferta de 90 noves places. 
En un moment com l’actual, en la qual la saturació de metges és notable, i en la que 
alguns d’ells emigren a l’estranger per poder treballar, i en el qual no hi ha una de-
manda laboral reglada que aconsegueixi ocupar-los, no es comprèn que el Govern 
segueixi apostant per un creixement formatiu que pot posar en risc la viabilitat de la 
resta de Facultats, a més de permetre una clara desigualtat.

Per tenir una bona docència en medicina és necessari que les seves facultats tin-
guin un pla per a la realització de les seves pràctiques assistencials, que permetin 
una bona docència i que garanteixin tots els drets dels pacients. Per a això les facul-
tats de medicina privades no poden entrar en competència amb les públiques, espe-
cialment si això a més suposa un desequilibri en els recursos públics disponibles per 
al desenvolupament de les pràctiques clíniques.

Hipertrofiar els estudis universitaris de medicina no garanteix l’equitat en la do-
cència i posa en risc la futura professió. No solament no són necessaris més metges, 
sinó que més estudiants competint per les seves pràctiques posa en risc la seva cor-
recta formació.

Espanya té més facultats de medicina per milió d’habitants que Regne Unit, Fran-
ça o Itàlia, i en els últims anys s’ha passat de 28 facultats de medicina a 41, amb el 
que de 4.250 estudiants de primer curs s’ha passat a més de 7.000 per any, un gran 
creixement que segueix una semblant proporció a Catalunya. Tots aquests alumnes 
quan finalitzin el seu Grau de Medicina no podran treballar a Espanya, ni a la resta 
d’Europa, solament amb la seva carrera universitària de sis anys. Necessiten espe-
cialitzar-se, i per a això han d’aconseguir una plaça de metge intern resident (MIR), 
opositant, per després continuar formant-se durant uns altres quatre o cinc anys, però 
no hi haurà places per a tots. Formar tants metges a tan alt preu, perquè finalment 
emigrin, no és una correcta planificació.

Segons resposta escrita del Govern sobre les facultats de medicina a Catalunya: 
«Aquest curs 2016-2017 han començant l’estudi de Medicina 1.105 estudiants segons 
les darreres dades de preinscripció. La matrícula del 2015-2016 (darrera disponible)  
és de 6.430 estudiants a tots els estudis de medicina de Catalunya. El curs 2015-2016 és 
van titular 946 estudiants de medicina. Actualment a Catalunya hi ha només una 
facultat privada que ofereixi l’estudi de medicina, la Facultat de Medicina i  Ciències 
de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Les previsions que duu a 
terme el Govern, per mitjà del Departament de Salut, corresponen als necessitats 
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de metges especialistes en el sistema sanitari, que és revisin anualment en fer l’ofe-
reix de plaus de formació especialitzada (MIR –metges interns residents). Aquesta 
oferta es calcula, entre d’altres paràmetres, atenent a l’índex de reposició de metges 
especialistes a 15 anys vista».

I és cert que en uns anys la piràmide poblacional dels treballadors sanitaris obli-
garà a tenir un recanvi generacional preparat, però això no pot establir-se sense una 
planificació acurada, no intuïtiva. Si calen més metges hem de saber quants, perquè 
ja son moltes les veus, algunes d’elles que ja han comparegut en la Comissió de Sa-
lut aquesta legislatura, les que ens alerten que cal fer un canvi de model sanitari que 
modificarà la necessitat de metges a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Paralitzar l’obertura de noves facultats de medicina a Catalunya.
2. Equilibrar l’oferta docent de medicina sobre la base d’estudis de necessitat 

professional, tenint en compte les places de formació via MIR, i les necessitats fu-
tures de renovació de la piràmide laboral.

3. Tenir en compte a l’hora de planificar els graus universitaris catalans la mobi-
litat entre les diferents províncies espanyoles.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59249 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59249)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del punt 1

1. Paralitzar l’obertura de noves facultats privades de medicina a Catalunya.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració  
del Departament d’Empresa i Coneixement
250-00989/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
los concursos públicos de restauración, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament d’Empresa i Coneixement se tenga en 
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consideración el hecho de si la empresa licitadora dispone de la acreditación otorga-
da por la Associació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61458 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 08.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61458)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure entre els 
criteris tècnics que avaluïn l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores en 
els concursos públics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i/o càtering que 
dugui a terme el Departament d’Empresa i Coneixement es tingui en consideració 
els ingredients que poden causar al·lèrgies o intoleràncies.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Impulsar les mesures i els acords adients per a millorar la competitivitat del 

sector turístic, enfortir les empreses turístiques i coordinar actuacions i promou-
re projectes que actuïn com a tractors d’aquest sector estratègic, amb una especial 
atenció al turisme rural i de natura i als projectes de turisme responsable que inte-
grin els valors paisatgístics, mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.

2) Prioritzar la col·laboració amb el sector químic per tal de mantenir i millo-
rar la competitivitat d’aquest important sector. Aquesta col·laboració prioritària s’ha 
de fer amb la visió estratègica d’assegurar la viabilitat i la continuïtat de l’activitat 
empresarial i ha d’incloure el contacte fluid i permanent amb els principals actors 
d’aquesta indústria, les organitzacions empresarials sectorials i les organitzacions 
sindicals que defensen els interessos dels treballadors.

3) Demanar al Govern d’Espanya la implementació de les mesures adients per 
aconseguir un augment de la competència en el sector energètic, per tal de diversi-
ficar i augmentar l’oferta i millorar la disponibilitat d’energia a preus més baixos, 
en benefici de tots els usuaris, i que asseguri les capacitats industrials i millori la 
competitivitat.

4) Negociar amb el Govern d’Espanya la priorització de les infraestructures de 
transport terrestre i de telecomunicacions necessàries per a assegurar el manteni-
ment de les que hi ha, i facilitar la implantació, a tota la província de Tarragona 
i especialment a les comarques més necessitades de llocs d’ocupació, d’empreses 
industrials i de serveis en condicions adequades per desenvolupar la seva activitat 
sense dificultats estructurals que minvin la seva competitivitat.

5) Implicar-se activament en la mediació i millor resolució per mantenir el mà-
xim de llocs de treball de l’ERO d’extinció de contractes que ha presentat la direc-
ció de l’empresa Bic Graphic i que afecta 136 persones treballadores de la Planta de 
Tarragona i 33 del centre logístic de La Granada, i que es puguin ampliar els termi-
nis d’informació i el nombre de reunions per negociar entre la direcció i el comitè 
d’empresa.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63061 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 22.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63061)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició al punt 2

2. Prioritzar la col·laboració amb el sector químic per tal de mantenir i millorar 
la competitivitat d’aquest important sector a la província de Tarragona. Aquesta 
col·laboració prioritària s’ha de fer amb la visió estratègica d’assegurar la viabilitat i 
la continuïtat de l’activitat empresarial i ha d’incloure el contacte fluid i permanent 
amb els principals actors d’aquesta indústria, les organitzacions empresarials sec-
torials i les organitzacions sindicals que defensen els interessos dels treballadors.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Impulsar la política d’estalvi i eficiència energètica en el sector industrial ca-
talà com a via per a la millora de la competitivitat industrial. Igualment, també cal-
drà demanar al Govern d’Espanya la implementació de les mesures adients per tal 
de diversificar i augmentar l’oferta i millorar la disponibilitat d’energia a preus més 
baixos, en benefici de tots els usuaris (renovació de l’actual parc de cogeneració, 
auto consum elèctric mitjançant energies renovables, xarxes elèctriques tancades, 
etc.), i que asseguri les capacitats industrials i millori la competitivitat.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la 
democratització de l’energia en un model cent per cent renovable en 
l’horitzó del 2050
250-01028/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 59323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Ferran Civit Martí, diputat, Meritxell Roigé i 

Pedrola, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la transició energètica garantint la democratització de l’energia en un 
model 100% renovable en l’horitzó del 2050, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pacte Nacional per a la Transició Energètica, aprovat pel Govern català el 

passat gener, estableix com a objectiu assolir un sistema energètic català 100% re-
novable en l’horitzó 2050 si és possible tècnicament, econòmicament i mediambien-
talment. En aquest sentit, el Pacte recull la necessitat de desenvolupar plenament 
el potencial eòlic de Catalunya per assolir aquest objectiu, en línia amb la política 
energètica que estableix la Unió Europea.

A més, tenint també en compte el necessari procés d’electrificació del sector ener-
gètic, comporta que per assolir un sistema energètic català basat al 100% en energies 
renovables l’any 2050, la producció d’energia elèctrica a partir d’energies renovables 
s’hagi d’incrementar molt significativament respecte l’actual. Aquest increment tan 
significatiu no podrà dur-se a terme exclusivament segons un model de generació 
elèctrica distribuïda basat en energia solar fotovoltaica sense ocupació del sòl, ja que 
el potencial de l’energia solar fotovoltaica integrada en els edificis resulta notable-
ment insuficient per cobrir la demanda elèctrica prevista en l’horitzó de l’any 2050.

A més a més, un futur sistema elèctric català basat exclusivament en l’aprofita-
ment de l’energia solar (aprofitament energètic diürn) comportaria importants pro-
blemes per a la seva gestió, atès que per a cobrir la demanda elèctrica en les hores 
nocturnes suposaria sobredimensionar dràsticament els sistemes d’emmagatzematge 
elèctric. Aquesta solució suposaria, sens dubte, un cost econòmic global molt més 
gran respecte un escenari que integrés també l’energia eòlica, ja que aquesta tec-
nologia aporta una generació elèctrica més repartida durant totes les hores del dia. 
Així, ambdós tipus d’instal·lacions (eòlica i fotovoltaica) han de ser complementà-
ries i imprescindibles per aconseguir un model d’energia equilibrat, eficaç i eficient 
per a Catalunya.

D’altra banda, la superfície ocupada pels parcs eòlics no suposa una ocupació to-
tal del terra, permetent en molts casos la compatibilitat amb altres activitats lligades 
al sector primari o altres activitats.

També cal tenir en compte que, segons les dades de l’any 2016, la intensitat d’ús 
del terra per a la implantació de l’energia eòlica a Catalunya (39,6 MW / 1.000 km2) 
es troba clarament per sota respecte altres països europeus que estan liderant la tran-
sició energètica cap a les energies renovables. Cal destacar la utilització del terra a 
Alemanya (128,5 MW / 1.000 km2), Dinamarca (89,2 MW / 1.000 km2) i  Holanda 
(74,3 MW / 1.000 km2). També cal destacar el cas d’Espanya, amb una intensitat 
d’utilització del terra actual d’implantació d’energia eòlica de 45,5 MW / 1.000 km2, 
superior a la de Catalunya.
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De cara a futur, molts països de la Unió Europea estan definit les seves estratègies per  
assolir un sistema energètic basat el 100% en energies renovables. A tall d’exemple, 
per aconseguir aquest objectiu, França considera que ha d’assolir una intensitat d’ús 
del terra per a la implantació d’energia eòlica de 315,4 MW / 1.000 km2 en l’horitzó 
de l’any 2050, mentre que la previsió d’Alemanya se situa en 204,4 MW / 1.000 km2.  
Aquests valors són entre 5 i 8 vegades la intensitat actual que té Catalunya en utilit-
zació del terra per a producció d’energia elèctrica a partir de l’energia eòlica.

En resum, el fort desplegament de les energies renovables a Catalunya hau-
rà d’estar basat en tecnologies madures i amb suficients recursos energètics, com 
l’energia eòlica i l’energia solar fotovoltaica, tant a gran escala com mitjana i petita 
escala. Aquest important desplegament de l’energia eòlica a Catalunya és imprescin-
dible per assolir els objectius europeus en matèria d’energia, entre ells, l’assoliment 
del 27% d’utilització de les energies renovables l’any 2030 i la pràctica descarbonit-
zació de la generació elèctrica l’any 2050. Aquests objectius són molt allunyats de 
la situació actual on només el 8,2% de l’energia emprada a Catalunya té un origen 
renovable alhora que la major part d’ella és fonamenta en l’energia hidràulica posa-
da en servei en dècades anteriors i amb un potencial de creixement futur molt petit.

Per tant, l’actuació del Govern i del Parlament de Catalunya ha de focalitzar-se 
en facilitar la implantació de les energies renovables mitjançant la modificació de les 
normatives territorials, urbanístiques i mediambientals d’àmbit català, de  manera 
que s’impulsi el implantació de nous parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques en 
territori català, fent viable l’objectiu d’assolir un sistema energètic basat al 100% en 
energies renovables en l’horitzó 2050.

Atès també, que països que històricament havien apostat per l’energia nuclear 
estan capgirant aquesta tendència i la van abandonant de manera assenyada, així 
Alemanya aposta per deslliurar-se dels combustibles fòssils i l’energia nuclear amb 
l’ambiciós pla Energiewende. O a França que ha plantejat per llei, disminuir el con-
sum d’electricitat provinent de les nuclears del 75% al 50% de cara al 2025. I, d’altra 
banda, augmentar el de l’energia renovable, que, haurà d’assegurar el 23% del con-
sum total d’energia el 2020 i el 32% el 2030.

En aquest sentit, una primera actuació consisteix en modificar el Decret 174/2009, 
eliminat la necessitat de definir les ZDP i de convocar un concurs per instal·lar parcs 
eòlics de més de 10 MW, substituint-ho per un règim d’autorització administrativa 
de l’òrgan competent en matèria d’energia prèvia consideració al sotmetiment de la 
normativa d’avaluació ambiental i urbanística i en tots els casos, a instància del pro-
motor del parc.

Però la modificació de la normativa exposada anteriorment no és suficient si es 
vol aconseguir el desplegament necessari de l’energia eòlica per contribuir a la tran-
sició cap a un model energètic 100% renovable l’any 2050. Aquesta modificació ha 
d’anar acompanyada d’una profunda revisió o derogació de l’actual Mapa d’implan-
tació ambiental de l’energia eòlica, amb l’objectiu de definir un nou Mapa que per-
meti la implantació de parcs eòlics en zones avui catalogades com a ambientalment 
protegides i amb recurs eòlic.

La proposta d’un nou Mapa d’Implantació Ambiental de l’Energia Eòlica Terres-
tre de Catalunya s’haurà de dur a terme en el marc de la Prospectiva Energètica de 
Catalunya en horitzó 2050 i haurà de comptar amb la participació de l’administració 
energètica, d’ordenació del territori i ambiental, tant en la vessant climàtica com la 
de protecció de la natura així com del procés de participació pública que determina 
la normativa d’avaluació ambiental de Plans i Programes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

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

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

Els resultats de l’estudi seran exposats al Consell Català per la Transició Energè-
tica, òrgan col·legiat que substituirà al Consell Assessor de l’ICAEN i, al Parlament 
de Catalunya. I serà tingut en compte en la futura Llei de territori.

2. En el marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i dels 
treballs parlamentaris per aprovar la futura llei de Bases de la Transició Energètica 
es proposarà que el seu articulat, contempli l’energia com un dret fonamental i no 
com un negoci, afavoreixi els desplegament de totes les energies renovables sota el 
marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència connectada i redueixi els impac-
tes ambientals associats a la generació a partir de recursos fòssils.

3. Amb rang de llei, el Govern presentarà al Parlament un pla de tancament gra-
dual de nuclears a mesura que la seva aportació pugui ser substituïda per fonts re-
novables.

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

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Ferran Civit Martí, Meritxell Roigé i Pedrola, 

diputats, GP JS
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, canvis  
i millores relatius a la mobilitat elèctrica a Catalunya
250-01030/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Alfonso Sánchez Fisac, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
para obtener compromisos, cambios y mejoras en relación a la movilidad eléctrica 
de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La movilidad sostenible a través del vehículo eléctrico es ya una realidad en todo 

el planeta, con cada vez mayor inversión por parte de instituciones gubernamentales 
y fabricantes, que conocen la importancia de eliminar la emisión de gases nocivos 
en el medio ambiente y su implicación en el empeoramiento de la salud y las condi-
ciones de vida de los ciudadanos.

Cataluña necesita una apuesta firme y convencida por parte de los diferentes 
grupos políticos para ajustar y actualizar las diferentes normativas autonómicas 
existentes y crear nuevas según vaya avanzando la tecnología y las necesidades de 
los vehículos eléctricos y de esta manera seguir siendo referentes en España.

Actualmente una de las grandes barreras a la hora de obtener un vehículo eléc-
trico es la poca infraestructura de recarga. Al respecto, el Plan PIRVEC no cumple 
con las expectativas asignando para 2017 menos de 600.000 euros de un presupues-
to total de 5,8 millones de euros, y únicamente a entidades públicas (con una ayu-
da del 100%), abandonando a los vehículos privados (con una futura ayuda del 50% 
en 2018) que según el plan inicial estimaba 393.750 € para 2017 y se ha quedado en 
nada. Todo ello con una asignación por criterios de valoración puntuados y no por 
orden de solicitud, lo que podría convertir el acceso a la ayuda en una decisión sub-
jetiva y totalmente condicional.

Otra barrera existente es la necesidad de actualizar los sistemas existentes usa-
dos con vehículos de combustión para identificar vehículos eléctricos en las diferen-
tes vías catalanas, y así poder beneficiarse de las ayudas al transporte ofrecidas por 
el Govern de Catalunya con ECOVIA-T.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta, a partir de las 
reclamaciones de los profesionales del sector y de los usuarios, esta propuesta de 
resolución para obtener compromisos, cambios y mejoras en relación a la movilidad 
eléctrica de Cataluña.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Incrementar la dotación presupuestaria de PIRVEC a 10 millones de euros en 

los presupuestos de 2018.
2. Realizar una distribución equitativa del presupuesto restante de PIRVEC en-

tre los años restantes del Plan en cada una de las categorías (EdRRA, EdSRRA y 
PdRV), contemplando proporcionalmente el incremento presupuestario en cada una 
de ellas si este fuese aprobado.

3. Incrementar las ayudas a 21.000 puntos de recarga vinculada para vehícu-
los eléctricos privados de acuerdo con la cantidad programada en el plan inicial de 
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 PIRVEC en un período de 3 meses y se abra un nuevo plazo de presentación de so-
licitudes para poder optar a ellas.

4. Eliminar criterios condicionales para asignar ayudas y hacerlo por orden de 
solicitud.

5. Solventar los problemas técnicos actuales para no discriminar a las motocicle-
tas eléctricas en las bonificaciones de la ECOVIA-T.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Alfonso Sánchez Fisac, dipu-

tado, GP Cs 
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Punt 9 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió 
de les zones urbanes
250-01044/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 60008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Lluís M. Corominas i Díaz, diputat, Marc San-

glas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre el soterrament de línies d’alta tensió de les zones urbanes, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La retirada de les línies d’alta tensió de les zones urbanes i densament poblades 

de Rubí és una demanda llargament reivindicada pel veïnat. Les mobilitzacions de 
veïns de barris Can Vallhonrat a finals dels anys 90 i principis del 2000, que van 
arribar fins al Parlament, van desembocar l’any 2002 en l’anomenada Declaració de 
Rubí, una iniciativa a la qual es van sumar més d’una setantena de ciutats catalanes 
i en la qual es reclamava a la Generalitat el trasllat o soterrament de les línies elèc-
triques aèries que passen per nuclis urbans.

Fruit d’aquestes reclamacions a Rubí, i en d’altres municipis del país, el Govern 
la Generalitat va iniciar el 2008 l’execució del Programa de soterrament o des-
plaçament de línies elèctriques d’alta tensió a través de l’Institut Català d’Energia 
 (ICAEN). El programa, inclòs en el marc del Pla de l’Energia 2006-2015, tenia com 
a objectiu soterrar i/o desviar les línies elèctriques d’alta tensió que tenen un impac-
te significatiu en zones urbanes.

Si bé la legislació estableix que el cost de la modificació de les línies elèctriques 
ha de ser assumit per l’entitat que manifesti la voluntat de dur-les a terme, l’elevada 
inversió que suposaven aquestes actuacions feia que molts dels ajuntaments amb lí-
nies d’alta tensió que travessen zones densament poblades no puguin costejar-ne el 
soterrament o la desviació. Per això, els convenis d’aquest programa establien que 
l’ICAEN es fes càrrec dels materials i el muntatge de les noves infraestructures (és a 
dir, entre el 60% i el 80% del cost de cada intervenció), mentre que els ajuntaments 
assumien l’obra civil i les companyies elèctriques realitzaven el projecte executiu i 
la gestió de les obres.

Aquell ambiciós Pla, amb un pressupost de 195 milions d’euros, havia de perme-
tre finalitzar aquestes obres de soterrament sobre l’any 2015, però el context de crisi 
va provocar que la Generalitat no pogués fer front als seus compromisos.

Ara, a més, passats uns anys existeix també un canvi de concepció i de mentali-
tat sobre aquesta qüestió, fa que la demanda de soterrament, essent una preocupació 
ciutadana, no hagi de recaure única i exclusivament en l’administració pública com 
fins el moment, cal arribar a certs compromisos amb totes les parts implicades per 
fer possible aquest soterrament.

A més a més, en els casos en que s’han pogut executar les obres, les empreses 
elèctriques han dut a terme directament les contractacions necessàries, sense la ne-
cessària transparència en l’elecció de les empreses encarregades de dur a terme les 
obres i en el control i supervisió de la seva execució. Entenem que aquesta situació 
no es pot mantenir en el futur, per la qual cosa creiem necessari replantejar l’estra-
tègia seguida fins el moment.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Denunciar els convenis vigents de soterrament de les línies elèctriques signats 

en el seu moment entre Govern de la Generalitat, a través de l’Institut Català d’Ener-
gia (INCAEN), ajuntaments i companyies elèctriques.

2. Procedir a signar nous convenis entre el Govern de la Generalitat i municipis 
afectats per línies elèctriques aèries que calgui soterrar o traslladar, en substitució 
dels denunciats en l’anterior punt, en els següents termes: 

a) Que les instal·lacions de soterrament o trasllat es duguin a terme en base a un 
projecte tècnic validat per la corresponent companyia elèctrica transportista o dis-
tribuïdora d’energia elèctrica, propietàries de les línies, garantint que l’execució de 
les obres es tregui a concurs públic per part dels ajuntaments afectats, amb transpa-
rència i no discriminació entre totes les empreses amb capacitat tècnica per a dur-
les a terme.

b) Que les obres es realitzin amb l’adequat control i supervisió per part de les 
administracions implicades, d’acord amb la legislació sobre contractació pública. 

c) Que tinguin una vigència limitada en el temps, adequada en cada cas a la com-
plexitat i al calendari previst de les actuacions de soterrament i/o trasllat de línies 
elèctriques a dur a terme i en cap cas siguin superiors als 10 anys.

d) Que es financin amb aportacions dels ajuntaments, a partir de les taxes que gi-
rin a les companyies elèctriques per ocupació del sòl públic municipal i també amb 
aportacions per part del Govern la Generalitat.

3. Preparar un projecte de modificació de la legislació vigent estatal, de forma 
que es reservi un percentatge de la retribució que permeti el finançament total o 
parcial d’aquestes inversions a partir dels ingressos del sistema elèctric, en base a 
projectes concrets presentats per les empreses distribuïdores i transportista d’ener-
gia elèctrica en els seus corresponents Plans d’Inversió i aprovats per part de les ad-
ministracions competents en matèria d’energia de les Comunitats Autònomes i de 
l’Administració central.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Lluís M. Corominas i Díaz, Marc Sanglas i 

Alcantarilla, diputats, GP JS
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