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Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 200-
00014/11. Govern de la Generalitat. Elaboració del Dictamen (text presentat: BOPC 
206, 5; esmenes a la totalitat: BOPC 245, 10; esmenes presentades: BOPC 456, 19).*

2. Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en el transport 
públic. Tram. 250-01073/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 446, 120; esmenes: BOPC 489, 158).

3. Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, d’activitat eco-
nòmica i logístics. Tram. 250-01089/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 452, 15; esmenes: BOPC 489, 162).

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les garanties del compliment de l’acord sobre el cabal del 
Ter. Tram. 354-00203/11. Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

* D’acord amb l’article 106.4 del Reglament, la documentació no publicada relativa a l’Informe de la Ponèn-
cia sobre el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, es distribuirà amb an-
terioritat a la celebració de la sessió, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.
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Dossier 2

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en 
el transport públic
250-01073/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 62416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la presència d’animals de companyia al transport públic, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Renfe i Metro es 

permet el transport d’animals de companyia sempre que es compleixin unes mí-
nimes condicions, entre d’elles que la resta d’usuaris no s’hi oposin. La presèn-
cia d’animals, especialment gossos, al servei de transport públic ha esdevingut una 
imatge habitual i normalitzada.

Malauradament, aquesta normalització no és exempta de molèsties que els ani-
mals causen a altres usuaris, tot i la millor disposició dels propietaris d’aquests. Tal 
és el cas de les persones afectades per problemes respiratoris i al·lèrgics. Aquestes, 
en compartir un espai tancat amb els animals produeixen una sèrie de símptomes i 
molèsties fàcilment evitables amb una senzilla ordenació dels espais.

Per tal de poder conjugar ambdós interessos –la salut de les persones i mobilitat 
dels animals– caldria separar o posar distància, en la mesura del possible, entre els 
animals i les persones afectades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir les mesures necessàries per 

a conjugar la salut i benestar dels afectats per problemes respiratoris i al·lèrgics, i el 
transport d’animals de companyia en l’àmbit del transport públic, com pot ser limitar 
els espais on els animals en poden viatjar amb la excepció deguda als gossos pigall.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67848 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67848)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que els diversos serveis de trans-
port públic que admeten l’accés d’animals de companyia disposin dels protocols 
d’actuació adients per tal de garantir que aquest transport resulta compatible amb 
una atenció adequada dels usuaris afectats per problemes respiratoris i al·lèrgics, 
mantenint en tot cas el tractament diferenciat i el lliure accés dels gossos pigall.



CT 25
13 de setembre de 2017

3 Dossier

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, 
d’activitat econòmica i logístics
250-01089/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 63225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari 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 Propos-
ta de resolució per a un ús racional dels polígons industrials, d’activitat econòmica i 
logístics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Conseller de Territori i Sostenibilitat, H. Josep Rull, el 19 de gener de 2017 

en seu parlamentària (Diari de Sessions del Parlament de Catalunya-Comissions 
núm. 297, pàg. 47: http://www.parlament.cat/document/dspcc/210616.pdf), va afir-
mar que «[...] avui aproximadament el 70% de sòl classificat industrial a Catalunya 
resta per ocupar o desenvolupar [...] I en aquest sentit, el que hem de fer, és aprofitar 
allò que tenim». En aquest sentit, doncs, actualment Catalunya té un excedent molt 
destacable de sòl industrial o d’activitat econòmica, i el que cal és una política que 
redefineixi i impulsi els usos d’aquests espais ja urbanitzats més que no pas la pro-
gramació de nou sòl industrial.

Actualment a Catalunya hi ha una sèrie de propostes per incrementar encara més 
l’estoc de sòl industrial, quan és objectivament manifest que el país no necessita nou 
sòl industrial sinó aprofitar millor aquell que ja té en disposició.

Així doncs, hi ha propostes de nou sòl industrial o d’activitat econòmica en di-
ferents Plans Directors Urbanístics impulsats pel Departament de Territori i Soste-
nibilitat: PDU del Circuit de Catalunya, PDU del Delta del Llobregat, PDU LOGIS 
Penedès, PDU Gran Via - Llobregat, PDU de l’activitat minera al Bages, entre altres. 
Igualment, la revisió de diferents plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) 
proposen qualificar diversos espais com a polígons industrials o d’activitat econò-
mica.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya va anunciar al desembre de 2016 l’inici dels treballs d’elaboració del Pla 
d’Impuls i Modernització dels sectors industrials i logístics.

Així doncs, en aquest context de reflexió sobre la reformulació del model d’ocu-
pació del sòl a partir de polígons industrials, d’activitat econòmica i logístics, i te-
nint en compte l’enorme estoc de sòl d’aquesta tipologia, no sembla oportú que en 
paral·lel es continuï impulsant-ne i tramitant-ne de nou.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Decretar de manera immediata una moratòria de nous polígons industrials, 

d’activitat econòmica i logístics a tot el territori de Catalunya fins com a mínim no 
estigui presentat de forma consensuada el Pla d’Impuls i Modernització dels sectors 
industrials i logístics que està elaborant el Departament de Territori i Sostenibilitat.

http://www.parlament.cat/document/dspcc/210616.pdf
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2. Presentar en el termini de 6 mesos el Pla d’Impuls i Modernització dels sec-
tors industrials i logístics, que hauria d’incloure propostes de dinamització, reutilit-
zació i reciclatge del conjunt de sòl industrial, d’activitat econòmica i logístic que 
resta per ocupar o desenvolupar, així com també contemplar la desclassificació o 
desqualificació d’aquell sòl industrial excedentari així com d’aquelles previsions de 
nou sòl industrial amb afectacions territorials severes; igualment, si per raons irre-
futables fos necessària la classificació de nou sòl industrial o d’activitat econòmica, 
o l’increment d’aprofitament de sòl ja qualificat, s’hauria de revertir a la categoria de 
sòl no urbanitzable la superfície equivalent de sòl urbanitzat en desús.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67841 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67841)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 2

2. Presentar en el termini de 6 mesos el Pla d’Impuls i Modernització dels sec-
tors industrials i logístics, que hauria d’incloure propostes de dinamització, reutilit-
zació i reciclatge del conjunt de sòl industrial, d’activitat econòmica i logístic que 
resta per ocupar o desenvolupar, així com també contemplar la desclassificació o 
desqualificació d’aquell sòl industrial excedentari així com d’aquelles previsions de 
nou sòl industrial amb afectacions territorials severes; igualment, si per raons irre-
futables fos necessària la classificació de nou sòl industrial o d’activitat econòmica, 
o l’increment d’aprofitament de sòl ja qualificat, s’hauria de revertir a la categoria de 
sòl no urbanitzable la superfície equivalent de sòl urbanitzat en desús.
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