
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 22. Dimarts, 25 de gener de 2022. XIV legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 26 de gener, a les 
9.00h) 

2. Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d'incorporació de les directives 
(UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de 
continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya. Tram. 203-00017/13. Govern de la Generali-
tat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

3. Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les ins-
tal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes 
d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horit-
zontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual 
s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, 
econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català. Tram. 203-
00018/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

4. Decret llei 1/2022, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen mesures extra-
ordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 
en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim 
de propietat horitzontal. Tram. 203-00019/13. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

5. Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria de 
les acusades de bruixeria. Tram. 250-00370/13. Grup Parlamentari d'Esquer-
ra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 157, 27). 

6. Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals. Tram. 
300-00089/13. Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú 
Podem. Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre la política exterior. Tram. 300-00096/13. 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba el Departa-
ment d'Acció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina a l'exterior. Tram. 
300-00103/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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9. Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani. Tram. 
300-00102/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges. 
Tram. 300-00097/13. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball. Tram. 300-00098/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d'Esquadra. Tram. 300-
00099/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre l'exercici de la competència de la seguretat 
pública. Tram. 300-00101/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l'Administració pública. Tram. 
300-00100/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d'experts per a 
garantir els drets fonamentals en situacions d'emergència. Tram. 300-
00104/13. Grup Mixt. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació econòmica i els 
fons europeus. Tram. 300-00105/13. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a 
incentivar la natalitat i abordar l'hivern demogràfic. Tram. 302-00076/13. 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del 
Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme. Tram. 302-
00083/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les 
persones sense llar. Tram. 302-00077/13. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
joventut. Tram. 302-00078/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assetjament que 
pateixen els nens i les famílies que reclamen llur dret que s'imparteixi com a 
mínim el 25% d'hores lectives en castellà. Tram. 302-00079/13. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recerca i la trans-
ferència de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement. 
Tram. 302-00080/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la medi-
ació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes. Tram. 302-
00081/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació. 

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció 
primària. Tram. 302-00082/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 26 DE GENER DE 2022, A LES 9.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el motiu pel qual 
no acompanya ni protegeix les famílies, l'alumnat i els docents en la situació 
excepcional actual. Tram. 310-00181/13. Joan Carles Gallego i Herrera, del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre si té el propòsit 
de combatre la corrupció. Tram. 310-00183/13. Joan Garriga Doménech, del 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la continuïtat del 
batxillerat a l'Institut 9, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Tram. 
310-00172/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell de 
Governs Locals. Tram. 310-00173/13. Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les causes judici-
als obertes amb relació a la contractació del servei de manteniment del parc 
mòbil del Cos de Bombers. Tram. 310-00174/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructu-
res. Tram. 310-00175/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el frau fiscal. 
Tram. 310-00176/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els investigadors 
catalans en la recerca europea. Tram. 310-00177/13. 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 totalitarisme 
viscut la darrera setmana a Vic. Tram. 310-00170/13. Alejandro Fernández 
Álvarez, del Grup Mixt. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions que 
ha de fer per a garantir el dret de l'alumnat a rebre el vint-i-cinc per cent de 
les classes en castellà. Tram. 310-00171/13. Ignacio Martín Blanco, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reserva de 
places per a dones als cossos operatius de la Generalitat. Tram. 310-
00178/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de 
cangur públic. Tram. 310-00179/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parla-
mentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 
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13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per 
a afrontar la crisi de matèries primeres. Tram. 310-00180/13. Marta Vilalta i 
Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les empreses 
energètiques públiques i la necessitat que la Generalitat recuperi les existents 
a escala municipal. Tram. 310-00182/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00098/13. Alejandro Fernández Álva-
rez, del Grup Mixt. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00097/13. 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 actual. Tram. 317-00102/13. Jéssica Albiach Sator-
res, 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 actual. Tram. 317-00103/13. Eulàlia Reguant i Cu-
ra, 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 la situació política actual. Tram. 317-00104/13. 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 darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00100/13. Mònica Sales 
de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

21. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00101/13. 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 actual. Tram. 317-00099/13. Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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Punt 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d'incorporació de 
les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als con-
tractes de subministrament de continguts i serveis digitals i 
als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya 

203-00017/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 25385 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.12.2021 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de desembre de 
2021, ha pres coneixement del Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d'in-
corporació de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contrac-
tes de subministrament de continguts i serveis digitals i als contractes de 
compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, publicat al 
DOGC 8564, de 16 de desembre de 2021, i ha manifestat que el termini de 
30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 
158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 17 de desembre de 2021. 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 14 de desembre de 
2021, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera de Justícia, s'aprova la iniciativa SIG21JUS2219 - 
Projecte de decret llei d'incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 
2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis 
digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya.» 

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

Decret llei 27/2021, de 14 de desembre, d'incorporació de les 
directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes 
de subministrament de continguts i serveis digitals i als con-
tractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya 

El president de la Generalitat de Catalunya 

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

D'acord amb això, promulgo el següent 
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Decret llei 

Exposició de motius 

I. Competència 

D'acord amb l'article 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Catalunya té 
competència exclusiva en matèria de dret civil, amb l'excepció de les matèri-
es reservades en exclusiva a l'Estat i especificades a l'article 149.1.8.a de la 
Constitució espanyola. Aquesta competència exclusiva ha estat recentment 
reconeguda per la STC 132/2019, que es pronuncia sobre la constitucionali-
tat de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes. En ús d'aquesta competència, i 
amb la doble finalitat d'adequar el dret civil català al dret europeu i continuar 
la tasca de posada al dia i modernització del dret català de contractes, inclo-
sos els contractes de consum, el legislador català transposa en aquest decret 
llei sengles directives (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
maig de 2019: la 2019/770, relativa a determinats aspectes dels contractes de 
subministrament de continguts i serveis digitals, i la 2019/771, relativa a 
determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns. La competèn-
cia del legislador català per a efectuar la transposició de les directives a l'or-
denament jurídic català no és discutida perquè la matèria de què tracten és de 
competència exclusiva. 

II. Habilitació al Govern 

Les directives europees preveuen que les normes nacionals resultants de la 
seva transposició s'han d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 als contrac-
tes conclosos a partir d'aquesta data i, en relació amb els continguts o serveis 
digitals -llevat d'alguna excepció, com ara la referida a la modificació previs-
ta en l'article 621-70-, també als subministrats a partir d'aquesta data encara 
que s'haguessin contractat abans. Atesa la urgència de la transposició, l'ins-
trument normatiu que millor permet la celeritat requerida per evitar l'incom-
pliment del deure de transposició és el decret llei, que és el que s'adopta per 
establir el règim jurídic de la conformitat en el contracte de compravenda i el 
del lliurament i la conformitat en el contractes de subministrament de con-
tinguts i serveis digitals. 

III. Estructura 

La transposició de les directives en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya 
condiciona i delimita l'abast de les reformes. La transposició de la Directiva 
(UE) 2019/771 ha exigit reformar els preceptes de la secció primera del capí-
tol I, a propòsit de la compravenda, sense alternar-ne les subseccions. Per 
contra, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/770 al Codi civil de 
Catalunya ha semblat oportú i convenient la creació d'una nova secció quarta 
dins d'aquest mateix capítol en què regular el subministrament de continguts 
i serveis digitals. La referència genèrica i abstracta al subministrament es-
mentat, arran la diversitat de tipus contractuals que poden vehicular aquesta 
adquisició o servei, és una manera d'evitar reproduir les normes de transpo-
sició de la directiva per a cada modalitat de contracte, distint de la compra-
venda, que tingui per objecte qualsevol d'aquells elements digitals. Si aques-
ta nova secció quarta del capítol I no s'ha ubicat immediatament després de 
la regulació de la compravenda ha estat pel desig d'evitar enutjosos canvis de 
numeració en l'articulat d'una norma —l'esmentada Llei 3/2017, de 15 de 
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febrer— l'aprovació de la qual és encara molt recent. Això cal entendre-ho 
sens perjudici, si escau, d'una futura harmonització. 

IV. Contingut 

La nova regulació gira entorn de les obligacions del venedor o subministra-
dor de continguts i serveis digitals pel que fa a la conformitat al contracte, el 
lliurament o subministrament, els remeis de les parts contractuals i la modi-
ficació dels continguts o dels serveis digitals. L'àmbit subjectiu d'aplicació 
de les directives es limita als contractes de consum però, sens perjudici de 
determinades normes que sí que són específiques per als contractes conclo-
sos amb consumidors. En aquesta línia, la secció primera del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya opta per generalitzar les seves regles a qualsevol 
contractant, amb el benentès que aquelles només tenen caràcter imperatiu 
quan hi intervé un consumidor. Es tracta, en realitat, d'una semi-imperativitat 
perquè sempre ha d'ésser possible el pacte en contrari en benefici seu. 

La correcta integració de la Directiva (UE) 2019/771 en la regulació preexis-
tent ha exigit fer modificacions de diferent abast. De vegades, ha calgut fer 
normes més precises com, per exemple, en relació amb els criteris de con-
formitat, els efectes de la notificació, els remeis dels contractants o el conei-
xement i el pacte d'exclusió d'algun dels requisits sobre la conformitat. Al-
tres vegades, ha estat necessari introduir regles noves, en particular pel que 
fa a la suspensió del termini de responsabilitat del venedor o, a propòsit dels 
drets de propietat intel·lectual de tercers en la compravenda de consum, en la 
conformitat jurídica. Només excepcionalment s'ha suprimit completament 
alguna regla prèvia perquè era contrària a la directiva, com ara la que preveia 
la correcció del compliment a iniciativa del venedor de l'antic l'article 621-
39. Addicionalment, s'ha redefinit l'objecte de la compravenda per a incloure 
expressament els béns immaterials que no són drets, com ara el software, i 
que tampoc no estan expressament esmentats en l'article 511-1 i 2 del llibre 
cinquè. 

Contràriament, la transposició de la Directiva (UE) 2019/770 al Codi civil de 
Catalunya ha exigit incorporar una regulació de bell nou, sens perjudici d'in-
cloure una remissió a les normes de la secció primera sempre que això sigui 
compatible amb la naturalesa del contracte. Convé assenyalar dues particula-
ritats. Una és que la contraprestació a l'ús dels continguts o serveis digitals 
pot consistir a facilitar dades personals en els termes que imposa el Regla-
ment (UE) 2016/679. No es preveu expressament, però tampoc no es descar-
ta, que les dades siguin d'un altre tipus i, llavors, existirà contracte onerós 
sempre que es compleixin tots els requisits d'acord amb les normes generals 
relatives als elements i la formació del contracte aplicables a Catalunya. 
L'altra particularitat és que sempre que l'adquirent dels serveis o continguts 
digitals revoqui el consentiment al tractament de les dades que facilita, d'a-
cord amb el Reglament (UE) 2016/679, el subministrador pot desistir de 
continuar prestant el servei. 

a) Els terminis de garantia i responsabilitat 

Per bé que ambdues directives són d'harmonització plena, el legislador euro-
peu deixa marge al legislador nacional per a intervenir en els terminis de 
garantia i de responsabilitat. En la Directiva (UE) 2019/771, el venedor res-
pon de la manca de conformitat que existeixi en el moment del lliurament 
del bé, tant si és en un o en diferents actes de subministrament, i que es ma-
nifesti en el termini de dos anys. És així fins i tot si es tracta de béns in-
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tel·ligents, és a dir, béns que incorporen elements digitals. Els estats poden 
mantenir o adoptar terminis que vagin més enllà d'aquests dos anys i ara a 
Catalunya aquest termini s'estableix en tres anys. La regulació europea pro-
tegeix molt el consumidor, en particular, en relació amb el lliurament de 
béns amb elements digitals amb subministrament continuat quan el contracte 
té una durada inferior als dos anys perquè, en aquest cas, el termini de garan-
tia s'estén a dos anys o més, segons decideixin ampliar-lo els estats mem-
bres. En el dret català, en l'actualitat, aquest termini s'estén als tres anys, 
sense distingir si el contracte és de consum o no ho és. Si en aquest tipus de 
béns els continguts digitals són de subministrament continuat al llarg de més 
de tres anys, el venedor respon per qualsevol defecte que es produeixi o ma-
nifesti al llarg de tot el període contractual. 

En la compravenda de consum només s'admet el pacte de reducció del ter-
mini quan l'objecte és un bé de segona mà, però en cap cas el termini pot ser 
inferior a un any. 

Pel que fa als contractes de continguts o serveis digitals que se subministren 
en un únic acte o en un seguit d'actes individuals, d'acord amb la Directiva 
(UE) 2019/770, s'adopta una regulació lleugerament diferent. La norma esta-
bleix que no hi ha termini de conformitat, però els estats membres sí que el 
poden imposar. En aquest cas, el termini no pot ésser inferior a dos anys a 
partir de cada acte de lliurament. Aquest termini de dos anys és també el que 
preveu ara el dret català. Si el subministrament d'elements digitals és conti-
nu, el termini de responsabilitat coincideix amb la durada del contracte. 

b) La notificació de la manca de conformitat 

La introducció o el manteniment en els drets nacionals d'un termini de notifi-
cació per denunciar la manca de conformitat, com a requisit perquè el con-
sumidor pugui fer valer els seus drets, també té una regulació diferent en 
totes dues directives. La Directiva (UE) 2019/771 no imposa aquest deure, 
però la Directiva (UE) 2019/770 prohibeix expressament que l'exercici dels 
drets del consumidor depengui de la notificació al subministrador dels con-
tinguts o serveis digitals. Per tant, per coherència, el legislador català pres-
cindeix d'aquest requisit. Això no obstant, atès que en la regulació del con-
tracte de compravenda la notificació té la funció d'informar el venedor de la 
manca de conformitat, s'introdueix l'exigència que el comprador hagi d'in-
demnitzar els danys que li causi una notificació retardada, en els termes pre-
vistos per l'article 621-29. 

c) Les presumpcions de manca de conformitat  

La Directiva (UE) 2019/771 ofereix als estats membres la possibilitat d'am-
pliar la presumpció iuris tantum de preexistència de la manca de conformitat 
en el moment del lliurament. L'any previst en aquesta directiva per als con-
tractes de consum obliga a modificar el termini de sis mesos actual que, com 
a regla general, el legislador català amplia ara a dos anys. Quant al subminis-
trament de continguts i serveis digitals en actes individuals de lliurament, el 
termini d'un any previst en la Directiva (UE) 2019/770 és immodificable. Si 
el subministrament d'elements digitals (incorporats o no en béns) és continu-
at, la presumpció regeix durant tot el termini de responsabilitat del venedor o 
subministrador, això és, durant tot el temps en què l'objecte de la prestació 
roman en llur esfera d'influència. En els contractes de consum, les parts no 
poden excloure aquestes presumpcions ni els terminis previstos legalment 
per fer-les valer. 
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d) Terminis d'exercici dels remeis 

Les dues directives distingeixen entre terminis de responsabilitat i terminis 
de prescripció dels remeis concrets a disposició del consumidor, però la re-
gulació tant de la durada com de la determinació dels dies a quo del termini 
d'exercici dels remeis es deixa a la consideració dels estats membres. No s'ha 
considerat convenient introduir cap modificació respecte de la regulació 
precedent, de manera que el termini de prescripció continua essent de tres 
anys a comptar des de la manifestació de la manca de conformitat, termini 
que permet folgadament l'exercici dels drets reconeguts als consumidors, tal 
com exigeixen les dues directives objecte de transposició. A vegades, aquest 
termini és de caducitat. 

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret 
llei, en els termes que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  

En ús de l'autorització que em confereix l'article 64 del Estatut d'autonomia 
de Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia, i amb la deliberació 
prèvia del Govern, 

Decreto:  

Article 1. Modificació dels articles 621-2, 621-3, 621-10, 621-
20, 621-21, 621-23, 621-24, 621-25, 621-26, 621-27, 621-28, 
621-29, 621-30, 621-37, 621-38, 621-39, 621-40, 621-41, 621-
42, 621-43 i 621-44 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya 

1. Es modifica l'article 621-2 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-2. Compravenda de consum 

1. La compravenda és de consum si el venedor actua en l'àmbit de la seva 
activitat empresarial o professional i el comprador, amb un propòsit princi-
palment aliè a aquestes activitats. 

2. En la compravenda de consum, les normes del present capítol són impera-
tives. En conseqüència, és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació 
que les modifiqui en perjudici del comprador. 

2. Es modifica l'article 621-3 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-3. Objecte  

1. El contracte de compravenda té per objecte els béns materials o immateri-
als, inclosos els futurs, els que hagin d'ésser produïts, manufacturats o fabri-
cats, i els que incorporen o estiguin interconnectats a continguts o serveis 
digitals. 

2. S'entén per:  

a) Contingut digital: les dades produïdes i subministrades en format digital. 

b) Servei digital: servei que permet al comprador crear, tractar, emmagatze-
mar o consultar dades en format digital, o que permet compartir dades en 
format digital carregades o creades pel mateix comprador o altres usuaris 
d'aquest servei, o interactuar de qualsevol altra manera amb aquestes dades. 

c) Bé amb elements digitals: bé que incorpora continguts o serveis digitals, o 
està interconnectat amb ells de tal manera que si hi manquen no pot desenvo-
lupar les seves funcions. 
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3. Quan l'objecte del contracte és un bé amb elements digitals, es presumeix 
que aquests elements estan compresos en el contracte de compravenda, amb 
independència que siguin subministrats pel venedor o per un tercer. 

3. Es modifica l'article 621-10 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-10. Obligació de lliurament 

1. El venedor compleix l'obligació de lliurament quan transmet al comprador 
la possessió del bé o el posa a la seva disposició. En cas d'un bé amb ele-
ments digitals, el lliurament es produeix en el moment en què els elements 
digitals són accessibles, si aquest moment és posterior a l'acte de lliurament 
del bé. 

2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no en preveu el 
transport, per a complir l'obligació de lliurament és suficient posar-lo a dis-
posició del comprador o de la persona acordada en el contracte o autoritzada 
pel comprador per a prendre'n possessió. 

3. Si el contracte preveu el transport a càrrec del venedor, aquest compleix la 
seva obligació amb el lliurament del bé, d'acord amb el que estableix l'apar-
tat 1. 

4. Si el contracte preveu el transport a càrrec del comprador o aquest opta 
per un portador diferent del proposat pel venedor, el venedor compleix la 
seva obligació amb el lliurament al primer portador i amb la tramesa al com-
prador dels documents necessaris per a rebre el bé. 

5. Si el contracte estableix que el venedor només ha de lliurar els documents 
representatius del bé, el venedor compleix la seva obligació quan els lliura al 
comprador. 

4. Es modifica l'article 621-20 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-20. Criteris per a determinar la conformitat 

1. El bé és conforme al contracte si compleix els requisits següents:  

a) Ésser lliurat en la quantitat, ser del tipus i presentar la qualitat, les presta-
cions, la funcionalitat, la compatibilitat, la interoperabilitat i qualsevol altra 
característica prevista al contracte. 

b) Ésser lliurat amb l'empaquetatge o envasament acordats. 

c) Ésser subministrat amb els accessoris, les instruccions i altres documents 
estipulats en el contracte. 

d) Ésser subministrat amb les actualitzacions pactades. 

2. La conformitat exigeix, a més del compliment dels requisits establerts per 
l'apartat 1 i llevat que s'hagi pactat altrament o que per les circumstàncies del 
cas algun d'aquests criteris no sigui aplicable, que el bé:  

a) Sigui apte per als fins als quals normalment es destinen béns del mateix 
tipus, tenint en compte les normes aplicables, específicament, les normes 
tècniques i els codis de conducta de la indústria del sector. 

b) Es lliuri en la quantitat i presenti les qualitats i altres característiques, 
particularment quant a la durabilitat, funcionalitat, interoperabilitat, compa-
tibilitat i seguretat, que presenten normalment béns del mateix tipus i que el 
comprador pot raonablement esperar, atesa la naturalesa del bé i les declara-
cions públiques fetes pel venedor o per tercers d'acord amb el que estableix 
l'article 621-25. 
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c) Presenti la qualitat i es correspongui amb la descripció de la mostra o 
model que el venedor hagi facilitat al comprador abans de la conclusió del 
contracte. 

d) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, si escau, de manera 
adequada per a conservar i protegir el bé o donar-hi la destinació que corres-
pongui i es lliuri amb els accessoris i documents que el comprador pot rao-
nablement esperar rebre. 

3. S'entén per:  

a) Compatibilitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de funcionar 
amb els aparells o programes amb què s'utilitzen normalment els continguts 
digitals del mateix tipus sense necessitat de convertir els continguts o serveis 
digitals. 

b) Funcionalitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de realitzar les 
seves funcions tenint en compte la seva finalitat. 

c) Interoperabilitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de funcio-
nar amb aparells o programes diferents d'aquells amb els que s'utilitzen nor-
malment els continguts o serveis digitals del mateix tipus. 

4. En la compravenda de consum no hi ha manca de conformitat, en relació 
amb els requisits que estableix l'apartat 2, quan el venedor ha informat espe-
cíficament, abans de la conclusió del contracte, que una determinada caracte-
rística del bé s'aparta d'aquells requisits i el comprador ha acceptat la diver-
gència, de forma expressa i per separat, en el moment de la conclusió del 
contracte. 

5. Si el bé no és apte per als fins específics manifestats pel comprador al 
venedor, hi ha manca de conformitat només si el venedor va acceptar la ido-
neïtat del bé per a aquells fins, abans o en el moment de la conclusió del 
contracte. 

6. En el cas de béns amb elements digitals, el venedor ha de vetllar perquè es 
comuniquin i se subministrin al comprador les actualitzacions, incloses les 
relatives a la seguretat, que siguin necessàries per a mantenir els béns en 
conformitat, durant un dels dos períodes següents:  

a) Si el contracte estableix un únic acte de subministrament de l'element 
digital, el període és el que el comprador pot raonablement esperar tenint en 
compte el tipus i la finalitat dels béns i els elements digitals i la naturalesa 
del contracte; o 

b) Si el contracte preveu el subministrament continuat dels elements digitals 
durant un període, aquest és l'assenyalat per l'article 621-23.1, quan la dura-
da del contracte és inferior a tres anys, o l'assenyalat per l'article 621-23.2 si 
és superior. 

5. Es modifica l'article 621-21 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-21. Conformitat en la instal·lació 

1. Qualsevol manca de conformitat derivada d'una instal·lació incorrecta es 
considera una manca de conformitat del bé si la instal·lació:  

a) Formava part del contracte de compravenda i va ésser realitzada pel vene-
dor o sota la seva responsabilitat; o 

b) Va ésser realitzada pel comprador seguint les instruccions del venedor o 
del proveïdor dels elements digitals. 
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2. Si el comprador no instal·la en un termini raonable les actualitzacions 
proporcionades d'acord amb el que estableix l'article 621-20.6, el venedor no 
és responsable de cap manca de conformitat causada únicament per la manca 
d'actualització sempre que:  

a) Hagués informat el comprador de la disponibilitat de l'actualització i de 
les conseqüències en cas de no instal·lar-la;  

b) El fet que la manca d'instal·lació o la instal·lació incorrecta no obeeixi a 
les deficiències en les instruccions d'instal·lació facilitades al comprador. 

6. Es modifica l'article 621-23 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-23. Exigència i terminis de la conformitat  

1. El venedor respon de la manca de conformitat que existeixi en el moment 
del lliurament del bé o de la seva completa instal·lació i es manifesti durant 
els tres anys següents. En el cas de l'article 621-21.1.b, aquest termini es 
computa a partir del moment en què raonablement es podria entendre feta la 
instal·lació. 

2. En el cas de compravenda de béns amb elements digitals de subministra-
ment continuat durant un període superior als tres anys, el venedor respon 
per la manca de conformitat que es manifesti durant tot el període. 

3. El venedor respon de la manca de conformitat del bé reparat o substitut, 
durant l'any següent a la reparació o a la substitució, sempre que la causa de 
la manca de conformitat sigui la mateixa causa inicial. Correspon al venedor 
demostrar que no hi ha identitat de causa. 

4. En el cas de compravenda de consum, els pactes de reducció del termini 
només són vàlids respecte de béns de segona mà i sempre que el termini 
sigui, com a mínim, d'un any a comptar des del lliurament del bé o de la seva 
completa instal·lació. 

5. La reparació i la substitució del bé no conforme suspenen el transcurs del 
termini de responsabilitat del venedor des que el comprador posa el bé no 
conforme a la seva disposició i fins que el venedor li retorna, ja reparat, o li 
lliura el substitut. 

6. El termini de responsabilitat per la manca de conformitat no s'aplica a la 
manca de conformitat per existència de drets o pretensions de tercers. 

7. Es modifica l'article 621-24 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-24. Presumpcions de manca de conformitat 

1. Es presumeix que la manca de conformitat manifestada en els dos anys 
posteriors al lliurament o a la instal·lació ja existia en aquell moment, llevat 
que això sigui incompatible amb la naturalesa del bé o el tipus de manca de 
conformitat. 

2. En la compravenda de béns amb elements digitals de subministrament 
continuat, la presumpció de manca de conformitat dels elements digitals 
s'estén a tot el període assenyalat per l'article 621-23. 

3. En la compravenda de consum de béns de segona mà el termini de pre-
sumpció és sempre d'un any, encara que s'hagi pactat la reducció del termini 
de responsabilitat del venedor. 



Dossier Ple 22 
25 de gener de 2022 

13 

 

4. El termini de dos anys a què fa referència l'apartat 1 es computa, en el cas 
de l'article 621-21.1.b, a partir del moment en què raonablement es podria 
entendre feta la instal·lació. 

8. Es modifica l'article 621-25 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-25. Manifestacions públiques prèvies a la conclusió del contracte  

1. D'acord amb l'article 621-20.2.c, el venedor respon de la manca de con-
formitat derivada de les manifestacions públiques fetes per ell mateix o per 
un tercer que estigui legitimat per a actuar per compte seu, llevat dels casos 
en els quals:  

a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la incorrecció. 

b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes abans de concloure el 
contracte de manera cognoscible per al comprador o destinatari de la mani-
festació corregida. 

c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de com-
prar. 

2. En la compravenda de consum, el venedor també respon per la manca de 
conformitat derivada de les manifestacions públiques fetes per qualsevol 
tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització, incloent-hi la 
publicitat o etiquetatge del bé, llevat que en el moment de concloure el con-
tracte no les conegués i no fos raonable esperar que les hagués de conèixer. 

3. En la compravenda de consum no regeix el que regula l'apartat 1.a). 

9. Es modifica l'article 621-26 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:  

Article 621-26. Coneixement de la manca de conformitat pel comprador  

1. El venedor no respon de la manca de conformitat que el comprador cone-
gui o que no podia raonablement ignorar en el moment de concloure el con-
tracte, llevat dels casos d'ocultació dolosa, negligència greu o que hagi as-
sumit la garantia de conformitat. 

2. El que estableix l'apartat anterior s'entén sense perjudici del que estableix 
l'article 621-20.4 per a la compravenda de consum. 

10. Es modifica l'article 621-27 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-27. Manca de conformitat imputable al comprador  

El venedor no respon de la manca de conformitat que resulti d'haver seguit 
les instruccions del comprador o d'haver emprat materials facilitats per 
aquest, sempre que prèviament l'hagi advertir expressament dels perills i les 
conseqüències que se'n puguin derivar. 

11. Es modifica l'article 621-28 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-28. Examen del bé venut 

1. El comprador ha d'examinar el bé lliurat o posat a la seva disposició o fer-
lo examinar en el termini pactat o en un termini tan breu com sigui possible i 
adequat a les circumstàncies. 

2. Si segons el contracte el bé ha d'ésser transportat, l'examen del bé s'entén 
ajornat al moment en què aquest hagi arribat a la seva destinació, llevat de 
pacte en contra. 
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3. Si durant el transport del bé el comprador canvia la seva destinació o el 
reexpedeix sense haver tingut una oportunitat raonable d'examinar-lo i en el 
moment de la conclusió del contracte el venedor coneixia o podia raonable-
ment haver conegut aquesta circumstància, l'examen es pot ajornar al mo-
ment d'arribada del bé a la seva destinació. 

4. Aquest article no s'aplica a la compravenda de consum. 

12. Es modifica l'article 621-29 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-29. Notificació i coneixement de la manca de conformitat  

1. El comprador ha de notificar i descriure al venedor sense dilació indeguda 
qualsevol manca de conformitat del bé. 

2. El comprador no perd el dret a invocar la manca de conformitat si no la 
notifica d'acord amb el que estableix l'apartat 1. Tanmateix, respon dels 
danys i perjudicis derivats del retard en la notificació. 

3. El comprador no respon dels danys i perjudicis derivats del retard en la 
notificació de la manca de conformitat si es refereix a fets que el venedor 
coneixia o no podia ignorar i que no va revelar al comprador, o si el venedor 
en va garantir expressament la conformitat. 

13. Es modifica l'article 621-30 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-30. Drets o pretensions de tercers 

1. Els béns han d'estar lliures de drets o pretensions raonablement fonamen-
tades de tercers que no derivin del contracte de compravenda. Les restricci-
ons resultants de l'existència de drets o pretensions de tercers sobre les quals 
no s'hagi contractat impliquen manca de conformitat i el comprador té dret 
als remeis corresponents. 

2. El venedor no respon si el comprador coneixia o no podia raonablement 
desconèixer l'existència de drets o pretensions raonablement fonamentades 
de tercers en el moment de concloure el contracte, llevat dels casos d'oculta-
ció dolosa, negligència greu o que hagi assumit la garantia de conformitat. 

3. En la compravenda de consum, el venedor ha d'informar específicament, 
abans de la conclusió del contracte, de qualsevol restricció que impedeixi la 
utilització dels béns d'acord amb els requisits de conformitat, com a conse-
qüència de l'existència de drets o pretensions raonablement fonamentades de 
tercers, en particular dels drets de propietat intel·lectual, i el comprador les 
ha d'acceptar de forma expressa i per separat en el moment de la conclusió 
del contracte. 

4. El venedor respon si els drets o pretensions raonablement fonamentades 
de tercers són conseqüència dels seus actes propis posteriors a la conclusió 
del contracte. 

14. Es modifica l'article 621-37 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-37. Remeis 

1. El comprador i el venedor, en cas d'incompliment de les obligacions de 
l'altra part contractant, poden:  

a) Exigir el compliment específic, d'acord amb el contracte, que, en el cas del 
comprador, inclou la reparació, la substitució del bé no conforme o qualsevol 
altra mesura de correcció de la manca de conformitat. 
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b) Suspendre el compliment de les respectives obligacions. 

c) Resoldre el contracte. 

d) Reduir el preu, en el cas del comprador. 

e) Reclamar una indemnització per danys i perjudicis. 

2. El comprador i el venedor poden acumular tots els remeis que no siguin 
incompatibles i, en tot cas, els poden acumular amb la indemnització per 
danys i perjudicis. 

3. Si el venedor no pot lliurar el bé per causes imputables al comprador, 
s'aplica l'article 621-16. 

4. El comprador o el venedor que ha provocat l'incompliment de l'altra part 
no pot recórrer a cap dels remeis que estableix aquest article, sens perjudici 
d'allò establert per l'article 621-27 en cas de manca de conformitat. 

15. Es modifica l'article 621-38 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-38. Compliment específic 

1. El compliment específic no faculta el venedor a reclamar cap cost addici-
onal. 

2. Si el bé no és conforme al contracte, el comprador pot triar entre la repara-
ció o la substitució del bé, llevat que el remei elegit sigui impossible o si els 
costos que se'n deriven són desproporcionats en comparació amb els que es 
deriven del remei alternatiu, ateses totes les circumstàncies i, en particular:  

a) El valor que tindria el bé si hagués estat conforme al contracte;  

b) La rellevància de la manca de conformitat;  

c) Si és possible proporcionar el remei alternatiu sense inconvenients per al 
comprador. 

3. El venedor ha de dur a terme la reparació o la substitució del bé en un 
termini raonable des que el comprador l'ha informat de la manca de confor-
mitat i ha posat a disposició el bé, sense inconvenients significatius per al 
comprador, atesa la naturalesa del bé i la finalitat a què el destini. 

4. El venedor ha d'assumir totes les despeses necessàries per a la posada en 
conformitat, incloses les de transport. Si el bé ha estat instal·lat de forma 
coherent amb la seva naturalesa i finalitat i, posteriorment, resulta no con-
forme, les despeses que se'n derivin són també a càrrec del venedor quan la 
reparació o substitució requereixen la seva retirada i la subsegüent ins-
tal·lació del bé substitut. 

5. Si el venedor no posa els béns en conformitat d'acord amb el que estableix 
l'apartat 4, ho pot fer el comprador o un tercer a càrrec del venedor. 

6. El comprador no està obligat a pagar cap import derivat de l'ús normal 
dels béns substituïts durant el període previ a la seva substitució. 

7. El venedor es pot negar al compliment específic si és impossible, ha esde-
vingut il·lícit, o si els costos que se'n deriven, inclosos els de transport, són 
desproporcionats respecte al benefici que n'obtindria el comprador, segons 
les regles de les lletres a) i b) de l'apartat 2. 
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16. Es modifica l'article 621-39 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-39. Suspensió del compliment de les obligacions  

1. El comprador i el venedor poden suspendre, totalment o parcialment, el 
compliment de les obligacions respectives en els casos següents:  

a) Si han de complir llur obligació al mateix temps o després que l'altra part 
hagi complert les seves, i aquesta no les compleix. 

b) Si han de complir llur obligació abans que l'altra part, tenen motius raona-
bles per a creure que l'altra part no complirà les seves obligacions i li notifi-
quen la suspensió. 

2. El comprador sempre pot suspendre el pagament de tot o part del preu fins 
que el venedor no compleixi les obligacions derivades de la posada en con-
formitat del bé. 

17. Es modifica l'article 621-40 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-40. Reducció del preu i resolució del contracte per manca de 
conformitat 

1. Si el bé no és conforme al contracte, el comprador pot exigir la reducció 
del preu o la resolució del contracte, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles següents, en qualsevol d'aquests supòsits:  

a) Si el venedor no ha reparat o substituït el bé, s'ha negat a fer-ho o no ho ha 
fet d'acord amb el que estableix l'article 621-38.3 a) i b). 

b) Si el venedor ha reparat o substituït el bé però persisteix la manca de con-
formitat. 

c) La manca de conformitat és tan greu que justifica directament l'opció d'e-
xigir la reducció del preu o la resolució del contracte. 

2. Si la compravenda té per objecte diversos béns i només algun o alguns no 
són conformes al contracte, el comprador el pot resoldre parcialment. La 
resolució parcial afecta també els béns adquirits conjuntament amb el bé no 
conforme, si és raonable entendre que el comprador no els vol conservar 
sense aquell. El comprador només pot resoldre totalment el contracte si 
consta clarament que no hauria efectuat la compra sense el bé afectat per la 
manca de conformitat. 

3. El comprador no pot resoldre el contracte si la manca de conformitat és 
lleu. En la compravenda de consum correspon al venedor demostrar que la 
manca de conformitat és lleu. 

18. Es modifica l'article 621-41 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-41. Reducció del preu i càlcul 

1. La reducció del preu ha d'ésser proporcional a la diferència entre el valor 
del bé en el moment del seu lliurament i el que tindria si fos conforme al 
contracte. 

2. Si el contracte té per objecte un bé amb elements digitals que s'han de 
subministrar de manera contínua i aquests elements no són conformes, la 
reducció del preu s'aplica al període de durada de la manca de conformitat. 
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3. En les compravendes de consum, si la reducció del preu requereix realit-
zar un reembossament, s'ha de fer en el termini i en les condicions que esta-
bleix l'article 621-42.6. 

19. Es modifica l'article 621-42 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-42. Resolució del contracte 

1. A més dels supòsits establerts per l'article 621-40.1, les parts poden resol-
dre el contracte si l'incompliment de l'altra part és essencial. S'entén que 
l'incompliment és essencial si priva substancialment l'altra part d'allò a què 
tenia dret segons el contracte. 

2. El retard en el compliment que no sigui essencial permet resoldre el con-
tracte si el comprador o el venedor no compleixen en el termini addicional el 
que li hagi notificat l'altra part, que ha d'ésser adequat a les circumstàncies. 
El termini addicional es considera raonable si l'altra part no s'hi oposa sense 
dilació indeguda. 

3. El contracte es pot resoldre anticipadament si l'altra part declara o eviden-
cia de qualsevol altra manera l'incompliment essencial de les seves obligaci-
ons. 

4. La facultat de resolució del contracte s'exerceix per mitjà d'una notificació 
a l'altra part, llevat que en el moment de notificar el termini addicional a què 
fa referència l'apartat 2 s'hagi establert que la resolució és automàtica al seu 
venciment. 

5. La resolució del contracte comporta la restitució dels béns a càrrec de la 
part que l'ha incomplert. El venedor ha de reembossar el preu al comprador 
quan hagi rebut els béns o quan el comprador aporti una prova d'haver-los 
retornat. 

6. En la compravenda de consum, el venedor ha de reembossar el preu sense 
demora injustificada i, en qualsevol cas, en un termini de catorze dies a 
comptar des del moment que estableix l'apartat anterior. El reembossament 
s'efectuarà a través del mateix mitjà de pagament utilitzat pel comprador per 
al pagament del preu, llevat de voluntat contrària d'aquest i sempre que no 
comporti cap despesa. El venedor no pot imposar al comprador cap recàrrec 
derivat del reembossament. 

20. Es modifica l'article 621-43 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-43. Remeis del comprador en cas de drets i pretensions de ter-
cers  

El comprador, en el cas regulat per l'article 621-30, pot exercir els remeis 
que estableix aquesta subsecció. 

21. Es modifica l'article 621-44 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 621-44. Terminis d'extinció dels remeis  

1. Les pretensions i accions derivades dels remeis que aquesta subsecció 
estableix a favor del comprador i del venedor s'extingeixen en el termini de 
tres anys, llevat que la llei fixi un altre termini. 

2. El còmput del termini que estableix l'apartat 1 s'inicia en el moment en 
què es poden exercir les accions o pretensions de la part de què es tracti. 
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3. En cas de manca de conformitat, el còmput del termini que estableix l'a-
partat 1 s'inicia en el moment en què el comprador coneix o pot conèixer la 
manca de conformitat. 

4. La reparació i la substitució del bé no conforme suspenen el transcurs del 
termini d'extinció dels remeis des que el comprador posa el bé no conforme 
a la seva disposició i fins que el venedor li retorna, ja reparat, o li lliura el 
substitut, o es constata que ambdues opcions esdevenen impossibles. 

Article 2. S'incorpora una secció quarta al capítol I del títol II 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactada 
de la manera següent:  

Secció quarta. Subministrament de continguts i serveis digitals 

Article 621-67. Àmbit d'aplicació 

1. Les normes d'aquesta secció s'apliquen als contractes onerosos en virtut 
dels quals una part s'obliga a subministrar continguts o serveis digitals i l'al-
tra a pagar un preu en diners o a facilitar les seves dades per a finalitats dife-
rents de les necessàries per a possibilitar el compliment de les obligacions 
del subministrador o perquè aquest compleixi els requisits legals exigibles. 

2. En allò no regulat per aquesta secció, s'apliquen les normes de la secció 
primera d'aquest capítol, en la mesura que siguin compatibles amb la natura-
lesa del contracte. 

3. En els contractes de consum, les normes de la present secció són imperati-
ves. En conseqüència, és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que 
les modifiqui en perjudici de l'adquirent. 

Article 621-68. Objecte 

1. S'entén per continguts i serveis digitals el que estableix l'article 621-3.2. 

2. Les normes de la present secció també s'apliquen a tot suport material que 
serveixi exclusivament com a portador de continguts digitals, llevat del que 
estableixen els articles 621-69 i 621-77.1. 

Article 621-69. Posada a disposició dels continguts o serveis digitals  

1. El subministrador ha de posar a disposició de l'adquirent els continguts o 
els serveis digitals. 

2. L'obligació de posar a disposició es compleix quan:  

a) El contingut digital o qualsevol mitjà per accedir-hi o descarregar-lo hagi 
estat posat a disposició o sigui accessible per a l'adquirent, o sigui accessible 
per a realitzar la instal·lació física o virtual que aquest hagi escollit. 

b) El servei digital sigui accessible per a l'adquirent o sigui accessible per a 
realitzar la instal·lació física o virtual que aquest hagi escollit. 

3. El subministrador ha de posar a disposició de l'adquirent els continguts o 
els serveis digitals de manera immediata a la conclusió del contracte, llevat 
de pacte en contra. 

Article 621-70. Modificació dels continguts o serveis digitals 

1. Si el contracte estableix que el subministrament dels continguts o serveis 
digitals o el seu accés per part de l'adquirent s'ha de garantir durant un perío-
de de temps determinat, el subministrador pot modificar-los, malgrat no sigui 
necessari per mantenir-ne la conformitat, si es compleixen els requisits se-
güents:  
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a) El contracte ha previst la possibilitat de realitzar aquesta modificació i 
expressa les causes justificades que la permeten. 

b) La modificació es realitza sense costos addicionals per a l'adquirent. 

c) L'adquirent ha estat informat de manera clara, comprensible i amb una 
antelació raonable sobre les característiques i el moment de la modificació, 
així com de la possibilitat de mantenir els continguts o els serveis digitals 
sense aquesta modificació i de la facultat de resoldre el contracte en el cas 
establert per l'apartat 2 d'aquest article. 

2. L'adquirent pot resoldre el contracte, sense cap cost, si la modificació no li 
permet accedir o utilitzar els continguts o els serveis digitals, llevat que l'a-
fectació sigui lleu. El termini per a resoldre el contracte és de trenta dies a 
partir de la recepció de la informació a què fa referència la lletra c) de l'apar-
tat 1 d'aquest article, o a partir del moment en què el subministrador modifi-
qui els continguts o els serveis digitals, en cas que sigui posterior. 

3. L'adquirent no pot resoldre el contracte si el subministrador li facilita el 
manteniment, sense costos addicionals, els continguts o els serveis digitals 
sense la modificació i aquests continuen essent conformes al contracte. 

Article 621-71. Criteris per a determinar la conformitat 

Els continguts i serveis digitals han de ser conformes al contracte d'acord 
amb els criteris establerts per l'article 621-20 i se subministren en la versió 
més recent disponible en el moment de la conclusió del contracte. Les parts 
poden pactar, fins i tot en els contractes de consum, que la versió subminis-
trada no sigui la més recent. 

Article 621-72. Integració incorrecta dels continguts o serveis digitals 

1. Qualsevol manca de conformitat derivada de la integració incorrecta dels 
continguts o serveis digitals en l'entorn digital de l'adquirent s'ha de conside-
rar una manca de conformitat dels continguts o serveis digitals si:  

a) Van ser integrats pel subministrador o sota la seva responsabilitat en virtut 
del mateix contracte de subministrament;  

b) Van ser integrats per l'adquirent i la integració incorrecta va ser causada 
per les instruccions deficients proporcionades pel subministrador. 

Article 621-73. Termini de responsabilitat en el subministrament en acte 
únic o diversos actes individuals 

1. Quan el subministrament es produeixi en un acte únic o en una sèrie d'ac-
tes individuals, el subministrador és responsable de qualsevol manca de con-
formitat dels continguts o serveis digitals que existeixi en el moment de la 
seva posada a disposició, llevat que la manca de conformitat sigui conse-
qüència de no haver facilitat les actualitzacions corresponents, cas en el qual 
és també responsable de la manca de conformitat que se'n derivi. 

2. El subministrador respon de la manca de conformitat que es manifesti 
durant els dos anys següents a la posada a disposició o, en el cas de l'article 
621-72, a la completa integració del bé. 

3. En els contractes de consum, es presumeix que la manca de conformitat 
manifestada en l'any posterior a la posada a disposició ja existia en aquest 
moment. 
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Article 621-74. Termini de responsabilitat en el subministrament continuat 
durant un període  

1. El subministrador és responsable de qualsevol manca de conformitat dels 
continguts o serveis digitals que es produeixi o es manifesti durant el període 
en què aquests s'han de subministrar. 

2. En els contractes de consum es presumeix que el contingut o servei digital 
no es van prestar conformes al contracte si la manca de conformitat es mani-
festa durant el període del subministrament. 

Article 621-75. Incompatibilitat amb l'entorn digital de l'adquirent 

1. El subministrador no és responsable de la manca de conformitat si prova 
que l'entorn digital de l'adquirent no és compatible amb els requisits tècnics 
dels continguts o serveis digitals, si l'ha informat d'aquests requisits, de ma-
nera clara i comprensible, abans de la conclusió del contracte. 

2. L'adquirent ha de cooperar amb el subministrador, de manera raonable i 
posant els mitjans tècnics disponibles menys intrusius per a ell, perquè 
aquell pugui determinar si la causa de la manca de conformitat dels contin-
guts o serveis digitals és conseqüència de l'entorn digital de l'adquirent. Si 
aquest es nega a cooperar, la càrrega de la prova sobre l'existència de la 
manca de conformitat en el moment de la posada a disposició recau en l'ad-
quirent. 

Article 621-76. Reducció del preu i resolució del contracte per manca de 
conformitat 

1. L'adquirent pot exigir una reducció proporcionada del preu quan els con-
tinguts o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament d'un preu, o la 
resolució del contracte, d'acord amb el que estableixen els articles següents, 
en qualsevol dels supòsits que estableix l'article 621-40. 

2. L'adquirent no pot resoldre el contracte si la manca de conformitat és lleu 
quan els continguts o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament 
d'un preu. 

3. Quan els continguts o serveis digitals se subministrin a canvi del paga-
ment d'un preu i durant un període de temps determinat, i aquests haguessin 
estat conformes durant un període anterior a la resolució del contracte, el 
subministrador ha de reembossar a l'adquirent només la part proporcional del 
preu pagat corresponent al període durant el qual els continguts o els serveis 
digitals no hagin estat conformes, així com la part del preu que l'adquirent 
hagi pagat per avançat de qualsevol període restant del contracte si aquest no 
s'hagués resolt. 

4. Si la reducció del preu requereix realitzar un reembossament s'ha de fer en 
el termini i en les condicions que estableix l'article 621-77.3. 

5. El subministrador no pot reclamar a l'adquirent el pagament de cap import 
per la utilització dels continguts o dels serveis digitals en el període previ a 
la resolució, durant el qual no hagin estat conformes  

6. L'adquirent pot resoldre el contracte per qualsevol manca de conformitat 
quan els continguts o serveis digitals s'hagin subministrat a canvi de les da-
des facilitades en els termes establerts per l'article 621-67. 

Article 621-77. Resolució del contracte  

1. Si el subministrador no ha posat a disposició de l'adquirent els continguts 
o els serveis digitals, l'adquirent li ha de demanar que ho faci, llevat que el 
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subministrador s'hi hagi negat o que el termini de compliment sigui essenci-
al. En aquests casos, i també si no els subministra sense demora injustificada 
o en un període de temps addicional acordat expressament per les parts, l'ad-
quirent pot resoldre el contracte. 

2. En el cas de resolució del contracte per part de l'adquirent, el subministra-
dor li ha de reembossar tots els imports pagats d'acord amb el contracte i ha 
de complir les obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679, en 
relació amb les dades personals de l'adquirent. 

3. El subministrador ha de reembossar el preu sense demora injustificada i, 
en qualsevol cas, en un termini de catorze dies a comptar des del moment en 
què hagi estat informat per l'adquirent de la seva decisió de resoldre el con-
tracte. El reembossament s'ha d'efectuar a través del mateix mitjà de paga-
ment utilitzat per l'adquirent per al pagament del preu, llevat de voluntat 
contrària d'aquest i sempre que no comporti cap despesa. El subministrador 
no pot imposar al comprador cap recàrrec derivat del reembossament. 

4. El subministrador s'ha d'abstenir d'utilitzar qualsevol contingut diferent de 
les dades personals que l'adquirent li hagi facilitat o creat en ús dels contin-
guts o serveis digitals subministrats, llevat que aquest contingut:  

a) No tingui cap utilitat fora del context dels continguts o serveis digitals 
subministrats. 

b) Estigui exclusivament relacionat amb l'activitat de l'adquirent durant l'ús 
dels continguts o serveis digitals subministrats. 

c) Hagi estat agregat pel subministrador amb altres dades i no es pugui desa-
gregar o només es pugui desagregar realitzant esforços desproporcionats. 

d) O hagi estat generat conjuntament per l'adquirent i altres persones, i 
aquestes puguin continuar utilitzant-lo. 

5. El subministrador ha de posar a disposició de l'adquirent, amb la petició 
prèvia d'aquest i llevat dels supòsits de les lletres a), b) i c) de l'apartat 4, els 
continguts que no siguin dades personals que l'adquirent hagi facilitat o creat 
en ús dels continguts o serveis digitals subministrats. L'adquirent té dret a 
recuperar aquests continguts digitals sense haver de pagar cap import, en un 
termini raonable i en un format utilitzat habitualment i que es pugui llegir 
electrònicament. 

6. Després de la resolució del contracte, l'adquirent s'ha d'abstenir d'utilitzar 
els continguts o els serveis digitals i de posar-los a disposició de tercers. El 
subministrador pot impedir qualsevol ús posterior dels continguts o serveis 
digitals per part de l'adquirent, en particular fent-los-hi inaccessibles o inha-
bilitant el seu compte d'usuari, sense perjudici del que estableix l'apartat 3. 

7. Si els continguts digitals s'han subministrat en un suport material, l'adqui-
rent, a sol·licitud i a càrrec del subministrador, en el termini de catorze dies 
des de la data en què va ser informat de la decisió de l'adquirent de resoldre 
el contracte, l'ha de retornar sense demora injustificada. 

Article 621-78. Revocació del consentiment per part de l'adquirent dels con-
tinguts o serveis digitals 

1. En cas que l'adquirent exerceixi el dret a revocar el consentiment o a opo-
sar-se al tractament de les seves dades personals, en els termes del Regla-
ment (UE) 2016/679, el subministrador que presta continguts o serveis digi-
tals de manera continuada durant un període de temps, o en una sèrie d'actes 
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individuals, pot desistir del contracte si aquest subministrament es troba 
pendent d'execució en tot o en part. 

2. El subministrador no pot reclamar a l'adquirent cap indemnització pels 
danys i perjudicis que pugui causar-li l'exercici dels drets esmentats. 

Disposicions transitòries 

Primera. Contractes de compravenda conclosos a l'empara de 
la regulació anterior 

Els contractes conclosos abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es re-
geixen íntegrament per les normes vigents en el moment de la seva conclusió. 

Segona. Subministrament de continguts i serveis digitals 

Les normes del present Decret llei s'apliquen al subministrament de contin-
guts i serveis digitals que es produeixin a partir de la data de la seva entrada 
en vigor. L'article 621-70 només és aplicable als contractes conclosos a par-
tir d'aquesta mateixa data. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest decret llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2022. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 14 de desembre de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes 
Ciuró i Buldó, consellera de Justícia 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació al secretari del Govern de l'inici de la tramitació del Projecte 
de decret llei  

2. Memòria justificativa (Informe justificatiu previst a l'article 38.3 de la Llei 
13/2008) 

3. Informe jurídic 

4. Ordre d'inserció al DOGC 

5. Text del Decret llei aprovat a la sessió del Govern de 14 de desembre de 
2021 

6. Certificat del secretari del Govern 

7. Decret 27/2021, de 14 de desembre, publicat al DOGC núm. 8564, de 
16.12.21 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar 
la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència 
energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en 
els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de 
modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual 
s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àm-
bit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les 
disposicions del dret civil català 

203-00018/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 26652 i 26653 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 
2022, ha pres coneixement del Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar 
la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o 
hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim 
de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les per-
sones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil cata-
là, publicat al DOGC 8569, amb la correcció d'errades incorporada, i ha ma-
nifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia 
el dia 24 de desembre de 2021. 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de desembre de 
2021, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera de Justícia, s'aprova la iniciativa SIG21JUS2268 - 
Projecte de decret llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de 
l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els 
edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret 
llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinà-
ries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19, en 
l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del 
dret civil català.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 
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Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar 
la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència 
energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en 
els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de 
modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual 
s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 en l'àmbit 
de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les dis-
posicions del dret civil català 

El president de la Generalitat de Catalunya 

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

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

I 

El 21 de juliol de 2020, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla per a la 
reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la 
COVID-19. Aquest Pla s'alinea amb l'Agenda 2030 i els objectius de desen-
volupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu 
i l'Estratègia Digital Europea. 

El mateix 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar el marc finan-
cer pluriennal 2021-2027 i el fons de recuperació Next Generation EU. 
Aquest fons esdevé una eina significativa perquè Catalunya dugui a terme 
transformacions clau per a adaptar-se als nous temps en matèries tals com la 
transició energètica. 

Actualment, el parc d'habitatges de Catalunya representa un 10,6% de les 
emissions totals de diòxid de carboni i més del 80% de les qualificacions 
energètiques corresponen a les menys eficients lletres E, F o G, qualificaci-
ons que valoren l'eficiència en funció de la seva despesa energètica. Segons 
dades de l'Institut Català de l'Energia, un immoble amb qualificació A repre-
senta un estalvi en el consum mitjà d'energia de fins el 89% respecte d'un 
amb qualificació G i del 78% en relació amb un habitatge amb qualificació 
E, qualificació que tenen la majoria de llars catalanes. D'acord amb les dades 
de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, el consum energètic 
que genera el parc d'habitatges és responsable d'aproximadament el 30% dels 
gasos contaminants que s'emeten a l'atmosfera. 

Davant d'aquestes dades, és inqüestionable la necessitat de reduir el consum 
d'energia i millorar l'habitabilitat de les llars a través de la rehabilitació ener-
gètica. I, per aquest motiu, una de les partides d'ajuts del fons europeu Next 
Generation (NGEU) té per objecte la rehabilitació dels habitatges per fer-los 
més sostenibles. 

La disponibilitat d'aquests fons NGEU és, per tant, una oportunitat crucial 
per adaptar el parc immobiliari residencial del nostre país a un consum ener-
gètic més sostenible mitjançant la instal·lació d'equips que millorin l'eficièn-
cia energètica o de sistemes d'energies renovables en edificis sotmesos al 
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règim de propietat horitzontal. Per tal de facilitar l'accés de les comunitats de 
propietaris als esmentats fons, és extraordinàriament necessari i urgent mo-
dificar els articles del capítol III del títol V del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya que regulen els acords per a executar les dites obres, els propieta-
ris que han d'assumir els costos de les instal·lacions, i el seu manteniment i 
conservació. 

II 

Aquest Decret llei té per objecte modificar el Codi civil de Catalunya pel que 
fa als aspectes relatius a l'execució d'obres per a la millora de l'eficiència 
energètica o hídrica i la instal·lació de sistemes d'energies renovables en els 
edificis subjectes al règim de propietat horitzontal. La reforma abasta sis 
articles: l'article 553-25 (règim general d'adopció d'acords), l'article 553-26 
(adopció d'acords per unanimitat i per majories qualificades), l'article 553-30 
(vinculació dels acords), l'article 553-42 (ús i gaudi dels elements comuns), 
l'article 553-43 (elements comuns d'ús exclusiu) i l'article 553-44 (conserva-
ció i manteniment dels elements comuns). 

L'aspecte més destacable és la reforma de l'article 553-25.2, que preveu la 
majoria simple dels propietaris que representin la majoria de quotes de parti-
cipació per a aprovar els acords relatius a l'eficiència energètica dels edificis. 
Més concretament, es modifica la lletra b) i s'hi afegeixen quatre apartats 
nous amb les lletres d), e), f) i g). 

La lletra b) de l'article 553-25.2 afegeix l'eficiència energètica o hídrica dins 
de les innovacions exigibles, derivades de la normativa vigent, al costat de 
l'habitabilitat, l'accessibilitat o la seguretat de l'immoble. La norma pretén 
facilitar els acords respecte de l'elecció dels projectes tècnics relatius a la 
millora de l'eficiència energètica i als sistemes d'energies renovables més 
adequats per als interessos de la comunitat. 

Les noves lletres de l'article 553-25.2 identifiquen quatre accions en aquesta 
matèria. La lletra d) es refereix a les obres i instal·lacions que tenen per ob-
jecte la millora de l'eficiència energètica o hídrica de l'edifici, així com la 
instal·lació de sistemes d'energies renovables en els elements comuns de 
l'immoble en benefici de la comunitat. La lletra e) contempla el mateix tipus 
d'obres i instal·lacions fetes en els elements comuns de l'immoble en benefici 
particular d'un o més propietaris. La lletra f) regula la participació en la ge-
neració d'energies renovables compartides amb altres comunitats de propie-
taris així com també amb les comunitats energètiques locals i ciutadanes 
d'energia que regulen les directives (UE) del Parlament Europeu i del Con-
sell 2018/2001, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts reno-
vables, i 2019/944, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electri-
citat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE. I, en darrer lloc, la 
lletra g) incorpora la celebració de contractes de finançament per part de la 
comunitat per a fer front a les despeses derivades de l'execució de les obres o 
les instal·lacions esmentades en els apartats anteriors. 

El criteri de la majoria simple permet impulsar les instal·lacions per a la 
millora de l'eficiència energètica i l'establiment de sistemes d'energies reno-
vables i, al mateix temps, genera comportaments cooperatius entre els propi-
etaris. S'ha volgut defugir tant el criteri de la majoria qualificada, que pot 
conduir a l'immobilisme, com els acords votats amb percentatges inferiors a 
la majoria simple, que poden donar lloc a la pràctica a un augment de la 
conflictivitat i de la morositat en el si de les comunitats. 
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L'article 553-26.2 regula el vot favorable qualificat de quatre cinquenes parts 
dels propietaris per adoptar diferents acords i la nova redacció de la lletra b) 
exclou aquesta majoria qualificada quan l'acord es refereixi a les ins-
tal·lacions per a la millora energètica i de sistemes d'energies renovables en 
benefici de la comunitat, que segons el nou article 553-25.2 requereixen 
només la majoria simple per a executar-les. 

D'altra banda, la nova lletra h) de l'apartat 2 preveu que l'acord per a celebrar 
contractes de finançament amb un termini d'amortització superior als quinze 
anys requereix la majoria qualificada de les quatre cinquenes parts dels pro-
pietaris que alhora representin les quatre cinquenes parts de les quotes de 
participació. 

L'article 553-30 incorpora un nou apartat 4 relatiu a la vinculació dels acords 
que tenen per objecte les obres d'instal·lació d'infraestructures o equips co-
muns per millorar l'eficiència energètica dels edificis o per instal·lar sistemes 
d'energies renovables d'ús comú en els elements comuns. Els acords obli-
guen tots els propietaris de la comunitat, però s'estableix un topall protector 
per a les persones dissidents quan la repercussió de la despesa derivada de 
les dites obres o instal·lacions excedeixi les tres quartes parts del pressupost 
anual vigent de la comunitat, per raó de les despeses comunes ordinàries, un 
cop descomptades les subvencions o ajuts públics que els puguin correspon-
dre per aquest concepte. Amb l'establiment d'aquest paràmetre es limita l'a-
bast de la despesa derivada de l'acord adoptat als propietaris en situació eco-
nòmica vulnerable i que hagin dissentit expressament en la votació per a 
l'execució de les obres i instal·lacions de millora energètica de l'edifici pre-
vistes per l'article 553-25.2. 

L'article 553-42 incorpora un nou apartat 2 referit a l'ús i gaudi dels elements 
comuns si l'acord de la junta per a instal·lar infraestructures o equips amb la 
finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica o sistemes d'energia re-
novable d'ús comunitari és incompatible amb instal·lacions o sistemes d'utili-
tat particular prèviament autoritzades. En aquest cas, l'interès de la comunitat 
en l'ús de l'element comú pròpiament dit és prevalent, tot i que la comunitat 
ha de fer-se càrrec de la remoció de les instal·lacions o sistemes i d'indem-
nitzar el dany que aquesta comporti al propietari. 

A l'article 553-43 s'inclou un nou apartat 3 que té per objecte regular la pos-
sibilitat que tenen els propietaris que disposen de l'ús exclusiu d'elements 
comuns per a instal·lar infraestructures o equips d'utilitat particular amb la 
finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica o de sistemes d'energies 
renovables en els dits elements comuns d'ús exclusiu. Els propietaris interes-
sats a promoure aquestes instal·lacions o sistemes en benefici particular te-
nen l'obligació de presentar el projecte tècnic a la presidència o administra-
ció, en un termini de trenta dies abans de l'inici de les obres. En aquest cas, 
per tant, no cal un acord previ per part de la junta. La posada a disposició del 
projecte tècnic ja proporciona informació suficient perquè la comunitat pugui 
proposar, si ho considera adient, una alternativa que no comporti a qui ho 
promou un increment econòmic substancial respecte del projecte tècnic que 
ha presentat. Els costos de les dites instal·lacions i el seu manteniment són 
exclusivament dels propietaris que se'n beneficien. Amb la voluntat d'impul-
sar aquests tipus d'instal·lacions, s'adopta el mateix protocol d'actuacions 
establert per l'article 553-36.3 respecte de la instal·lació de punts de càrrega 
individual de vehicles elèctrics. 
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Finalment, la nova redacció de la lletra b) de l'article 553-25.2 condueix a 
que s'hagi d'incloure a l'article 553-44 l'eficiència energètica o hídrica dins 
del llistat de condicions que l'immoble ha de complir segons la normativa 
vigent. L'article identifica els deures de conservació i manteniment de les 
instal·lacions existents en els elements comuns de l'edifici per part dels pro-
pietaris, així com la contribució d'aquests a les despeses que se'n derivin. Un 
nou apartat 2 especifica que, quan les infraestructures per a la millora de 
l'eficiència energètica o hídrica i els sistemes d'energies renovables han estat 
instal·lades en elements comuns o en elements comuns d'ús exclusiu i se 
n'obté un benefici particular, les despeses de conservació i de manteniment 
són a càrrec dels propietaris que se'n beneficien. 

III 

Aquesta regulació es fonamenta en l'article 129 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, que atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
de dret civil, excepte en les matèries que l'article 149.1.8 de la Constitució 
espanyola atribueix en tot cas a l'Estat. Així mateix, l'article 144 de l'Estatut 
atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèria 
de protecció de medi ambient i l'article 133, la competència compartida en 
matèria d'energia, que inclou el foment i la gestió de les energies renovables 
i de l'eficiència energètica. 

Cal fer ús d'aquestes competències per reforçar la lluita contra el canvi cli-
màtic i la transició cap a una energia més neta i sostenible. Així, es dona 
continuïtat a la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Con-
sell, d'11 de desembre, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts 
renovables, a l'Acord de París de 22 d'abril de 2015 sobre el canvi climàtic i 
a les recents lleis aprovades en matèria de canvi climàtic, com ara la Llei 
16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic. 

La modificació pretesa dona compliment al mandat de la disposició final 
primera del Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplega-
ment de les energies renovables distribuïdes i participades d'acord amb la 
qual el Govern, en el termini de tres mesos, ha d'impulsar les modificacions 
legislatives necessàries per facilitar la implantació de fonts d'energia renova-
bles en els edificis. 

IV 

El Decret llei també incorpora mesures relatives a les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions de dret civil català. Com a conse-
qüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, i per poder pal·liar els 
efectes negatius d'aquesta crisi, el Govern de la Generalitat ha aprovat dife-
rents mesures en diversos àmbits, entre les quals figuren les relatives a les 
entitats privades. Les restriccions imposades, especialment pel que fa a la 
mobilitat, aforament i distància física mínima interpersonal podien repercutir 
negativament en el funcionament normalitzat dels òrgans d'aquestes entitats, 
respecte al compliment de les obligacions legals i estatutàries. El Decret llei 
53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 
de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, disposa, de manera 
excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, que els òrgans de les persones 
jurídiques subjectes a les disposicions de dret civil català es puguin reunir i 
puguin adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans de comuni-
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cació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no 
ho estableixin. 

Transcorregut gairebé un any des que es va aprovar el Decret llei 53/2020, 
de 22 de desembre, cal valorar de nou el marc normatiu que regula el funci-
onament d'aquestes entitats. L'evolució epidemiològica ha permès aixecar 
moltes de les restriccions fins ara vigents. No obstant això, les estadístiques 
de les darreres setmanes assenyalen un lleuger i constant increment de con-
tagis de la COVID-19 i que Catalunya torna a trobar-se en una situació de 
risc alt. 

Davant aquest augment notable de la incidència de la COVID-19, amb l'ob-
jectiu prioritari de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels 
brots epidèmics i contenir la propagació de la malaltia i, a la vegada, establir 
un marc regulador que atorgui seguretat jurídica, aquest Decret llei amplia 
fins a 31 de desembre de 2022 la possibilitat que els òrgans de les persones 
jurídiques de dret privat puguin adoptar acords per mitjà de videoconferència 
o per altres mitjans sense reunió, així com adoptar acords sense reunió, enca-
ra que els seus estatuts no ho estableixin. 

V 

L'objectiu principal de la iniciativa és facilitar la instal·lació de plaques so-
lars fotovoltaiques per a autoconsum, és a dir, per a autoproducció d'electri-
citat, a les cobertes dels edificis plurifamiliars que representen el 74% dels 
habitatges de Catalunya. 

L'energia solar fotovoltaica, juntament amb l'eòlica, serà crucial en la transi-
ció energètica cap a un model 100% renovable. I, inevitablement, part de 
l'energia fotovoltaica que necessitarem per cobrir les nostres necessitats futu-
res s'haurà d'instal·lar sobre el terreny i, per tant, caldrà maximitzar l'ocupa-
ció de cobertes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

En aquest sentit, els fons de recuperació Next Generation EU són el paquet 
d'estímul econòmic europeu més gran que hi ha hagut mai en la història de la 
Unió Europea i es destinaran en gran part a finançar projectes de transició 
ecològica i digital i creixement sostenible. 

En el marc d'aquests fons, el Govern estatal ha aprovat un conjunt de mesu-
res de caràcter econòmic dirigides a rehabilitar el parc d'edificis i d'habitat-
ges per tal que esdevinguin més sostenibles. D'aquesta manera, ha impulsat 
incentius fiscals, una línia d'avals per a les comunitats de propietaris i sis 
programes d'ajuda per a la rehabilitació residencial i la construcció d'habitat-
ge social que seran distribuïts entre les comunitats autònomes per tal que 
aquestes convoquin els ajuts. Concretament, a Catalunya li correspondran 
més de 186 milions d'euros i, d'aquests, 32,57 milions d'euros es destinaran a 
subvencionar instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, en les 
administracions públiques i en el tercer sector. 

Aquests fons són, per tant, una oportunitat única per dinamitzar la rehabilita-
ció d'habitatges. Es calcula que podrien sortir-ne beneficiats uns 25.000 habi-
tatges. Però, per tal que així sigui, és necessari i urgent modificar de la mane-
ra més àgil possible la regulació del Codi civil de Catalunya en matèria de 
propietat horitzontal i fer que aquesta faciliti l'adopció d'acords de millora de 
l'eficiència energètica i/o hídrica dels immobles així com l'ús de sistemes 
d'energies renovables. En aquest sentit, l'instrument normatiu que permet 
resoldre a temps les traves en l'adopció d'acords que genera la regulació 
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normativa actual és el decret llei. No hi ha cap altra eina d'elaboració de 
normes ni tan sols el procediment de lectura única que pugui satisfer a temps 
la necessitat d'urgència descrita. Només amb la modificació normativa prete-
sa a través de decret llei es podran destinar de manera àgil i efectiva els ajuts 
a la millora de l'eficiència energètica del parc d'habitatges català. 

Tanmateix, la figura del decret llei també permet donar compliment a temps 
al mandat que deriva de la disposició final primera del Decret llei 24/2021, 
de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables 
distribuïdes i participades, segons el qual el Govern ha d'impulsar, en el ter-
mini de tres mesos, les modificacions legislatives necessàries per facilitar la 
implantació de fonts d'energia renovable en els edificis. 

Quant a les entitats privades subjectes a les disposicions de dret civil català, 
cal una acció normativa immediata que doni continuïtat a la regulació actual 
atès que aquesta perd vigència el 31 de desembre de 2021 i, a la vegada, que 
s'adeqüi al context pandèmic existent en aquests moments i permeti a les 
entitats funcionar amb regularitat i seguretat. En aquest cas, el procediment 
legislatiu ordinari també fa inviable aquesta immediatesa de manera que és 
necessari recórrer a la figura del decret llei que, d'acord amb l'article 86 de la 
Constitució espanyola i l'article 64.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, 
faculta el Govern a dictar disposicions legislatives provisionals en cas d'ex-
traordinària i urgent necessitat, supòsit habilitant que es dona en aquesta 
iniciativa. A més, les mesures proposades són congruents i estan en relació 
directa amb la situació que s'ha d'afrontar. 

Per tant, en ús de l'autorització que em concedeix l'article 64 de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,  

A proposta de la consellera de Justícia i amb la deliberació prèvia del Go-
vern, 

Decreto:  

Article únic. Modificació dels articles 553-25, 553-26, 553-30, 
553-42, 553-43 i 553-44 del llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya 

1. Es modifica l'article 553-25 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 553-25. Règim general d'adopció d'acords 

1. Només es poden adoptar acords sobre els assumptes inclosos en l'ordre del 
dia. 

2. S'adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada 
votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs 
quotes de participació, els acords que fan referència a:  

a) L'execució d'obres o l'establiment de serveis que tenen la finalitat de su-
primir barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors, encara que l'a-
cord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara 
que les obres o els serveis afectin l'estructura o la configuració exterior. 

b) Les innovacions exigibles per a l'habitabilitat, l'accessibilitat, la seguretat 
de l'immoble o l'eficiència energètica o hídrica segons llur naturalesa i carac-
terístiques, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució 
i dels estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior. 
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c) L'execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips 
amb la finalitat de millorar la mobilitat dels usuaris, per a connectar serveis 
de telecomunicacions de banda ampla o per a individualitzar el mesurament 
dels consums d'aigua, gas o electricitat o per a la instal·lació general de punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics encara que l'acord comporti la modifica-
ció del títol de constitució i dels estatuts. 

d) L'execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips 
amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica, així com per a 
instal·lar sistemes d'energies renovables d'ús comú en elements comuns, 
encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels esta-
tuts o afectin l'estructura o la configuració exterior. 

e) L'execució de les obres per a instal·lar infraestructures o equips amb la 
finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar 
sistemes d'energies renovables d'utilitat particular en elements comuns, a 
sol·licitud dels propietaris interessats, encara que afectin l'estructura o la 
configuració exterior. L'acord adoptat inclou, si la instal·lació existent ho 
permet, l'accés d'altres propietaris sempre que abonin l'import que els hagués 
correspost quan es va fer la instal·lació, degudament actualitzat, així com el 
cost de l'adaptació necessària per tenir-hi accés. Els propietaris que vulguin 
tenir accés a les instal·lacions preexistents han de comunicar-ho prèviament 
a la presidència o a l'administració de la comunitat. 

f) La participació en la generació d'energies renovables compartides amb 
altres comunitats de propietaris, així com també amb comunitats energèti-
ques locals o ciutadanes d'energia, encara que l'acord comporti la modifica-
ció del títol de constitució i dels estatuts. 

g) Els contractes de finançament per a fer front a les despeses derivades de 
l'execució de les obres o de les instal·lacions previstes pels apartats anteriors. 

h) Les normes del reglament de règim interior. 

i) L'acord de sotmetre a mediació qualsevol qüestió pròpia del règim de la 
propietat horitzontal. 

j) Els acords que no tinguin fixada una majoria diferent per a adoptar-los. 

3. Per al càlcul de les majories es computen els vots i les quotes dels propie-
taris que han participat en la votació de cadascun dels punts de l'ordre del 
dia, sia de manera presencial, sia per representació o per delegació del vot. 
En els casos que un element privatiu pertanyi a diversos propietaris, aquests 
tenen conjuntament un únic vot indivisible per raó de la propietat del dit 
element privatiu. L'adopció de l'acord per majoria simple requereix que els 
vots i quotes a favor superin els vots i quotes en contra. 

4. Els acords que modifiquin la quota de participació, els que privin qualse-
vol propietari de les facultats d'ús i gaudi d'elements comuns i els que deter-
minin l'extinció del règim de la propietat horitzontal simple o complexa re-
quereixen el consentiment exprés dels propietaris afectats. 

5. Els propietaris o titulars d'un dret possessori sobre l'element privatiu, en el 
cas que ells mateixos o les persones amb qui hi conviuen o treballen pateixin 
alguna discapacitat o tinguin més de setanta anys, si no aconsegueixen que 
s'adoptin els acords a què fan referència les lletres a) i b) de l'apartat 2, po-
den demanar a l'autoritat judicial que obligui la comunitat a suprimir les 
barreres arquitectòniques o a fer les innovacions exigibles, sempre que si-
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guin raonables i proporcionades, per a assolir l'accessibilitat i la transitabili-
tat de l'immoble en atenció a la discapacitat que les motiva. 

6. Als efectes únicament de la legitimació per a la impugnació dels acords i 
l'exoneració del pagament de despeses per a noves instal·lacions o serveis 
comuns, els propietaris que no han participat en la votació es poden oposar a 
l'acord per mitjà d'un escrit enviat a la secretaria, per qualsevol mitjà fefaent, 
en el termini d'un mes d'ençà que els ha estat notificat. Si una vegada passat el 
mes no han tramès l'escrit d'oposició, es considera que s'adhereixen a l'acord. 

2. Es modifica l'article 553-26 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 553-26. Adopció d'acords per unanimitat i per majories qualificades 

1. Es requereix el vot favorable de tots els propietaris amb dret a vot per a:  

a) Modificar les quotes de participació. 

b) Desvincular un annex. 

c) Vincular l'ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, cobertes de l'immoble o 
altres elements comuns a un o diversos elements privatius. 

d) Cedir gratuïtament l'ús d'elements comuns que tenen un ús comú. 

e) Constituir un dret de sobreelevació, subedificació i edificació sobre l'im-
moble. 

f) Extingir el règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i convertir-
la en un tipus de comunitat diferent. 

g) Acordar la integració en una propietat horitzontal complexa. 

h) Sotmetre a arbitratge qualsevol qüestió relativa al règim de la propietat 
horitzontal, llevat que hi hagi una disposició estatutària contrària. 

2. Cal el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret 
a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes 
de participació, per a:  

a) Modificar el títol de constitució i els estatuts, llevat que hi hagi una dispo-
sició legal en sentit contrari. 

b) Adoptar acords relatius a innovacions físiques en l'immoble, si n'afecten 
l'estructura o la configuració exterior, llevat dels supòsits regulats a les lle-
tres b), d) i e) de l'article 553-25.2, així com els relatius a la construcció de 
piscines i instal·lacions recreatives. 

c) Desafectar un element comú. 

d) Constituir, alienar, gravar i dividir un element privatiu de benefici comú. 

e) Acordar quotes especials de despeses, o un increment en la participació en 
les despeses comunes corresponents a un element privatiu per l'ús despro-
porcionat d'elements o serveis comuns, d'acord amb el que estableix l'article 
553-45.4. 

f) Acordar l'extinció voluntària del règim de propietat horitzontal per par-
cel·les. 

g) La cessió onerosa de l'ús i l'arrendament d'elements comuns que tenen un 
ús comú per un termini superior a quinze anys. 

h) Els contractes de finançament que tinguin un termini d'amortització supe-
rior a quinze anys. 
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3. Els acords dels apartats 1 i 2 s'entenen adoptats:  

a) Si es requereix la unanimitat, quan hi han votat favorablement tots els 
propietaris que han participat en la votació i, en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'acord, no s'hi ha oposat cap altre propietari mitjançant un 
escrit tramès a la secretaria per qualsevol mitjà fefaent. 

b) Si es requereixen les quatre cinquenes parts, quan hi ha votat favorable-
ment la majoria simple dels propietaris i de les quotes participants a la vota-
ció i, en el termini d'un mes des de la notificació de l'acord, s'assoleix la ma-
joria qualificada comptant com a vot favorable la posició dels propietaris 
absents que, en el dit termini, no s'han oposat a l'acord mitjançant un escrit 
tramès a la secretaria per qualsevol mitjà fefaent. 

3. Es modifica l'article 553-30 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 553-30. Vinculació dels acords 

1. Els acords adoptats per la junta són obligatoris i vinculen tots els propieta-
ris, fins i tot els dissidents. 

2. No obstant el que estableix l'apartat 1, els propietaris dissidents no estan 
obligats a satisfer les despeses originades per les noves instal·lacions o nous 
serveis comuns que no siguin exigibles d'acord amb la llei si el valor total de 
la despesa acordada és superior a la quarta part del pressupost anual vigent 
de la comunitat un cop descomptades les subvencions o els ajuts públics i els 
costos derivats de l'obtenció de crèdit necessari amb entitats financeres. Els 
propietaris només poden gaudir de les noves instal·lacions o els nous serveis 
si satisfan l'import de les despeses d'execució i de manteniment amb l'actua-
lització que correspongui aplicant-hi l'índex general de preus de consum. 

3. Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la 
instal·lació d'ascensors i les que calguin per a garantir l'accessibilitat i l'habi-
tabilitat de l'edifici són a càrrec de tots els propietaris si deriven d'un acord 
de la junta. Si deriven d'una decisió judicial conforme a l'article 553-25-5, 
l'autoritat judicial és qui en fixa l'import en funció de les despeses ordinàries 
comunes de la comunitat. 

4. Les despeses originades per les obres d'instal·lació d'infraestructures o 
equips comuns amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica, 
així com de la instal·lació de sistemes d'energies renovables d'ús comú en 
elements comuns, són a càrrec de tots els propietaris si deriven de l'acord de 
la junta, de conformitat amb el que estableix l'article 553-25.2.d). Els propie-
taris dissidents, en tot cas, estan obligats si el valor total de la despesa acor-
dada no excedeix les tres quartes parts del pressupost anual vigent de la co-
munitat per raó de les despeses comunes ordinàries, un cop descomptades les 
subvencions o els ajuts públics que els puguin correspondre per aquest con-
cepte. 

5. Els propietaris que, sense causa justificada, s'oposin a les actuacions o 
obres necessàries i exigides per l'autoritat competent o les demorin responen 
individualment de les sancions que s'imposin en via administrativa. 

4. Es modifica l'article 553-42 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 553-42. Ús i gaudi dels elements comuns 

1. L'ús i gaudi dels elements comuns corresponen a tots els propietaris d'e-
lements privatius i s'ha d'adaptar a la destinació que estableixen els estatuts o 
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a la que resulti normal i adequada a llur naturalesa, sense perjudicar l'interès 
de la comunitat. 

2. En el cas que la junta acordi instal·lacions per a l'eficiència energètica o 
hídrica o de sistemes d'energia renovable per a l'ús comunitari en elements 
comuns on existeixin instal·lacions o sistemes d'utilitat particular prèviament 
autoritzades, incompatibles amb el nou acord, la comunitat assumeix la re-
moció i ha d'indemnitzar els danys que la remoció comporti al propietari. 

5. Es modifica l'article 553-43 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 553-43. Elements comuns d'ús exclusiu 

1. En el títol de constitució o per acord unànime de la junta, es pot vincular a 
un o a diversos elements privatius l'ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, 
cobertes de l'immoble o altres elements comuns. Aquesta vinculació no els 
fa perdre la naturalesa d'element comú. 

2. Els propietaris dels elements privatius que tenen l'ús i gaudi exclusiu dels 
elements comuns n'assumeixen totes les despeses de conservació i manteni-
ment i tenen l'obligació de conservar-los adequadament i mantenir-los en 
bon estat. 

3. Els propietaris dels elements privatius que tenen l'ús exclusiu dels ele-
ments comuns poden executar obres de millora per a l'eficiència energètica o 
hídrica o la instal·lació de sistemes d'energies renovables en els dits elements 
comuns, fent-se càrrec dels costos que se'n derivin, així com de les despeses 
de manteniment. En tot cas, han d'enviar el projecte tècnic amb trenta dies 
d'antelació de l'inici de l'obra a la presidència o a l'administració. Dins aquest 
termini, la comunitat pot proposar una alternativa més adequada als seus 
interessos generals sempre que sigui raonable i proporcionada i que no com-
porti a les persones promotores un increment substancial del cost del projec-
te tècnic presentat. A falta d'alternativa, els propietaris poden dur a terme les 
dites obres o instal·lacions. 

4. Les reparacions que es deuen a vicis de construcció o estructurals, origina-
ris o sobrevinguts, o les reparacions que afecten i beneficien tot l'immoble, 
són a càrrec de la comunitat, llevat que siguin conseqüència d'un mal ús o 
d'una mala conservació. 

6. Es modifica l'article 553-44 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent:  

Article 553-44. Conservació i manteniment dels elements comuns 

1. La comunitat ha de conservar els elements comuns de l'immoble, de ma-
nera que compleixi les condicions estructurals, d'habitabilitat, d'accessibili-
tat, d'estanquitat, de seguretat i d'eficiència energètica o hídrica segons la 
normativa vigent i ha de mantenir en funcionament correcte els serveis i les 
instal·lacions. Els propietaris han d'assumir les obres de conservació i repa-
ració necessàries. 

2. Els propietaris que es beneficien de la instal·lació d'infraestructures o 
equips de millora de l'eficiència energètica o hídrica o de sistemes de energi-
es renovables d'utilitat particular situats en elements comuns o en elements 
comuns d'ús exclusiu han d'assumir la conservació i el manteniment en la 
seva totalitat. 
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Disposició derogatòria  

Es deroga el Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del De-
cret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraor-
dinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. 

Disposicions finals 

Primera. Modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, 
pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer 
front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 

Es modifica l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'esta-
bleixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, eco-
nòmic i social de la COVID-19, que resta redactat de la manera següent:  

Article 4. Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjec-
tes a les disposicions del dret civil català 

De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2022, els òrgans de les 
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil 
català es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'al-
tres mitjans de comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del 
Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin. Si no és 
possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adop-
tar acords sense reunió, de conformitat amb el que disposa l'article 312-7 del 
Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin, sempre 
que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos 
membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una associació, un vint per 
cent de les persones associades. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 21 de desembre de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes 
Ciuró i Buldó, consellera de Justícia 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació al secretari del Govern de l'inici de la tramitació del Projecte 
de decret llei. 

2. Memòria justificativa (Informe justificatiu previst a l'article 38.3 de la Llei 
13/2008). 

3. Informe jurídic. 

4. Ordre d'inserció al DOGC. 

5. Text del Decret llei aprovat a la sessió del Govern de 21 de desembre de 
2021. 

6. Certificat del secretari del Govern. 

7. Decret 28/2021, de 21 de desembre, publicat al DOGC 8569, de 23.12.21. 
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8. Informe jurídic relatiu a la correcció d'errades. 

9. Text de la correcció d'errades (format word). 

10. Text de la correcció d'errades signada pel secretari general. 

11. Correcció d'errades publicada a l'Annex A del DOGC 8569, de 23.12.21. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 1/2022, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen me-
sures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econò-
mic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propie-
taris en les comunitats subjectes al règim de propietat 
horitzontal 

203-00019/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 28148 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 
2022, ha pres coneixement del Decret llei 1/2022, de l'11 de gener, pel qual 
s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, eco-
nòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les 
comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal, publicat al DOGC 
8583, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el contro-
li pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament 
s'inicia el dia 14 de gener de 2022. 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 11 de gener de 2022, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera de Justícia, s'aprova la iniciativa SIG22JUS0025 - 
Projecte de decret llei pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer 
front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les 
juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horit-
zontal.» 

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

Decret llei 1/2022, d'11 de gener, pel qual s'estableixen mesu-
res extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic 
i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris 
en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal 

El president de la Generalitat de Catalunya 

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

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

Com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i per po-
der pal·liar els seus efectes negatius, el Govern de la Generalitat ha aprovat 
diferents mesures en diversos àmbits, entre les quals figuren les relatives a 
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les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat 
horitzontal. 

Les restriccions imposades, especialment pel que fa a la mobilitat, a l'afora-
ment i a la distància física mínima interpersonal, podien repercutir negati-
vament en el funcionament normalitzat de les juntes de propietaris, respecte 
al compliment de les seves obligacions legals i estatutàries. Per aquest motiu, 
el Govern aprova el Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació 
del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la CO-
VID-19. Aquest Decret llei suspèn l'obligació de convocar i celebrar les 
juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horit-
zontal fins al 31 de desembre de 2021, sense perjudici de la possibilitat de 
cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest 
termini d'acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que 
en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la presidència o si ho de-
mana almenys un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, 
que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta 
també es pot dur a terme a través dels mitjans que estableix l'article 312-5.2 
del Codi civil de Catalunya. El darrer pressupost anual aprovat s'entén pror-
rogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s'ha de pro-
cedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d'a-
cord amb el que estableix l'article 553-15 del Codi civil de Catalunya. 
Mentre no es convoqui i se celebri la junta ordinària, es poden prendre 
acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, d'acord amb 
l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya. El Decret llei 53/2020, de 22 de 
desembre, també estableix, de manera excepcional i fins al 31 de desembre 
de 2021, mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes 
a les disposicions de dret civil català. 

A punt d'extingir-se automàticament l'eficàcia del Decret llei 53/2020, de 22 
de desembre, perquè se supera la data dels seus efectes, prevista per al 31 de 
desembre de 2021, i davant una situació en la qual l'evolució epidemiològica 
havia permès aixecar moltes de les restriccions existents fins aquell moment, 
era aconsellable establir un nou marc normatiu respecte a les juntes de pro-
pietàries i les entitats de dret privat. 

El Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les ins-
tal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes 
d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzon-
tal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'esta-
bleixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, eco-
nòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les persones jurídiques de dret 
privat subjectes a les disposicions del dret civil català, modifica l'article 4 del 
Decret llei 10/2020, de 27 de març, amb l'ampliació fins al 31 de desembre 
de 2022 de la possibilitat que els òrgans de les persones jurídiques de dret 
privat puguin adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres mit-
jans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els 
seus estatuts no ho estableixin. 

L'augment de contagis de la COVID-19 en els darrers dies, amb una incidèn-
cia que es considera d'alt risc, així com el restabliment de noves restriccions 
per part de les autoritats sanitàries, fa aconsellable estendre també les mesu-
res respecte a les juntes de propietaris. D'aquesta manera, aquest Decret llei 
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adopta novament les mesures contingudes en el Decret llei 53/2020, de 22 de 
desembre, i fixa fins al 30 de juny de 2022 el termini de vigència d'aplicació 
d'aquestes mesures, que es refereixen a la suspensió de l'obligatorietat de 
convocar i celebrar les juntes de propietaris, a la pròrroga automàtica del 
pressupost anual fins a la celebració de la propera junta ordinària, en la qual 
també s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació 
dels càrrecs, a la possibilitat de celebrar juntes de manera presencial si es 
reuneixen uns determinats requisits, a la possibilitat de celebrar juntes per 
videoconferència o altres mitjans telemàtics, d'acord amb l'article 312-5.2 
del Codi civil de Catalunya i a la possibilitat, mentre no es convoqui i celebri 
la junta ordinària, de prendre acords sense reunió en aquells supòsits en els 
quals no es pugui dur a terme la celebració de la junta a través dels mitjans 
establerts. Per seguretat jurídica, el Decret llei manifesta expressament que 
es poden celebrar juntes per videoconferència o per altres mitjans telemàtics, 
tot i que no estigui previst en els estatuts ni hagi estat acordat prèviament per 
la junta de propietaris. 

Les mesures que conté aquest Decret llei són necessàries en el context i la 
situació actual de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Són mesures 
extraordinàries i de caràcter temporal, que es corresponen amb l'objectiu de 
protecció de la salut de la ciutadania, de garantir el control dels brots epidè-
mics i de contenir la propagació de la malaltia. A la vegada, estableixen un 
marc regulador que atorga seguretat jurídica i facilita el funcionament de les 
juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horit-
zontal. Els instruments legislatius d'urgència o tramitació ràpida existents, 
com ara les tramitacions urgents o la tramitació per lectura única, no perme-
ten que s'aprovin les mesures esmentades amb la immediatesa necessària. 
L'únic instrument normatiu que permet l'aprovació amb la celeritat requerida 
és el Decret llei. 

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

Decreto:  

Article únic 

Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, per 
facilitar el funcionament de les juntes de propietaris en les comunitats sub-
jectes al règim de propietat horitzontal, s'adopten les mesures següents:  

1. L'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comuni-
tats subjectes al règim de propietat horitzontal resta suspesa fins al 30 de 
juny del 2022, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convo-
car i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini, d'acord amb les 
seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin 
aplicables, a iniciativa de la presidència o si ho demana almenys un vint-i-
cinc per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el 
mateix percentatge de quotes. 

2. La celebració de la junta, fins al 30 de juny del 2022, es pot dur a terme 
per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació d'acord 
amb el que estableix l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, tot i que 
no estigui previst als estatuts ni hagi estat acordat prèviament per la junta de 
propietaris. 
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3. El darrer pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de 
la junta ordinària, en la qual també s'ha de procedir a l'aprovació dels comp-
tes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d'acord amb el que estableix l'arti-
cle 553-15 del Codi civil de Catalunya. 

4. Excepcionalment, fins al 30 de juny del 2022, per a aquells supòsits en els 
quals no es pot dur a terme la celebració de la junta a través dels mitjans 
establerts, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que 
la presideix, si es compleixen els requisits que estableix l'article 312-7 del 
Codi civil de Catalunya. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i els seus efectes s'estenen des de l'1 de 
gener de 2022. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 11 de gener de 2022 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes 
Ciuró i Buldó, consellera de Justícia 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació al secretari del Govern de l'inici de la tramitació del Projecte 
de decret llei. 

2. Memòria justificativa (Informe justificatiu previst a l'article 38.3 de la Llei 
13/2008). 

3. Informe jurídic. 

4. Ordre d'inserció al DOGC. 

5. Text del Decret llei aprovat a la sessió del Govern d'11 de gener de 2022. 

6. Certificat del secretari del Govern. 

7. Decret llei 1/2022, d'11 de gener, publicat al DOGC 8583, de 13.1.22. 

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

Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la 
memòria de les acusades de bruixeria 

250-00370/13 

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

Reg. 20783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021 

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 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució per a la reparació i restitució de la memòria de les 
acusades de bruixeria, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parla-
ment, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Catalunya és un dels llocs d'Europa on més dones van ser acusades de brui-
xeria. De fet, els inicis de la cacera de bruixes es remunten a l'any 1471, un 
clar exemple de la violència i la discriminació a les quals les dones han estat 
sotmeses al llarg de la història. 

Al segle XV, en una societat impregnada per la misogínia, moltes dones van 
ser acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se les va tractar 
com a membres d'una organització criminal liderada pel mateix diable. Amb 
el pas del temps, durant l'època moderna i gràcies a l'augment del volum de 
documentació conservada, es pot observar una clara tendència on la cacera 
en les zones de muntanya es va convertir en un fenomen més recurrent, me-
tre que a les ciutats s'observa una tendència amb episodis de caceres separats 
i de baixa intensitat. 

A les dones se les acusava de bruixes en base a la mentida i la manera de 
forçar-les a confessar aquests crims inversemblants eren les tortures més 
terribles. Contra aquestes dones, el poder es va saltar les pròpies lleis i les va 
jutjar i assenyalar sense cap garantia processal. Aquelles dones vivien en una 
societat plenament convençuda de l'origen malèfic de les seves desgràcies. 

Recentment, s'ha recuperat el nom de més de set-centes dones que, entre els 
segles XV i XVIII, van ser processades, torturades i executades a la forca. 
Dones immigrades, dones pobres, dones guaridores, dones amb sabers sobre 
la sexualitat i la reproducció, dones considerades conflictives, dones vídues, 
dones gitanes... Totes elles estigmatitzades i assenyalades pels seus propis 
veïns i veïnes com a bruixes o metzineres. 

Aquesta persecució sistemàtica i massiva va anar disminuint de manera pro-
gressiva a mesura que els tribunals sentenciadors van deixar de considerar 
bruixeria com un crim real. Els judicis doncs van acabar desapareixent, tot i 
que en molts territoris es continuava assenyalant a algunes dones com les 
culpables de les desgràcies i la destrucció. 
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Els estudis històrics sobre aquest fet són escassos, especialment els interpre-
tatius, i no s'ha incorporat de manera normalitzada aquest episodi als currícu-
lums acadèmics. Tampoc s'han impulsat polítiques públiques de reparació de 
la memòria de les víctimes. Ara és el moment de canviar aquesta situació i 
impulsar les polítiques públiques encaminades a promoure la memòria de 
tantes dones que injustament han estat executades per condemnes no fona-
mentades, i promoure justícia històrica en la línia de les iniciatives que han 
sorgit en altres indrets, com Escòcia, Suïssa, Noruega o Navarra. 

Aquest cúmul d'injustícies ha portat la revista Sàpiens a impulsar la campa-
nya «No eren bruixes. Eren dones», que compta amb un ampli suport social 
amb l'objectiu de recuperar la memòria d'aquelles dones innocents sense 
prejudicis ni falsedats. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Reconeix les dones acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes 
d'una persecució misògina que va dur a l'assassinat a milers de dones arreu 
del món. 

2. Manifesta el seu suport a la campanya «No eren bruixes, eren dones» i a la 
reparació de la seva memòria. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

a. Reparar la memòria històrica, dignificar i reivindicar, promovent accions 
de desgreuge, totes les dones injustament condemnades, executades i repri-
mides al llarg de la història per bruixeria, i sensibilitzar el conjunt de la po-
blació en els valors de la igualtat i els drets humans. 

b. Impulsar estudis acadèmics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de 
bruixes i les seves causes, incorporant aquest fet al currículum acadèmic. 

c. Impulsar la promoció d'accions divulgatives per donar a conèixer la cacera 
de bruixes realitzada durant tants anys a Catalunya, i sensibilitzar sobre 
aquest episodi històric i les seves causes (criminalització de la diferència, 
misogínia). 

d. Emplaçar els ajuntaments de Catalunya a la revisió del seu nomenclàtor 
per tal d'incloure-hi els noms de les dones condemnades per bruixeria del seu 
municipi, com a exercici de reparació històrica i de feminització dels noms 
dels carrers. 

Palau del Parlament, 14 d'octubre 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 
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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 les polí-
tiques per a incentivar la natalitat i abordar l'hivern demo-
gràfic 

302-00076/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 27383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques per a incentivar la natalitat i abordar l'hivern 
demogràfic (tram. 300-00088/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Modificar la deducción fiscal por nacimiento en el tramo autonómico del 
IRPF en Cataluña implementando una deducción de 800 euros/año por cada 
niño nacido o adopción durante los primeros 5 años. Si se trata de un segun-
do nacimiento o adopción, la cantidad ascenderá a 1.000 euros/año, y si se 
trata de terceros o sucesivos, la cantidad se establece en 1.200 por hijo. 

2. Introducir deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por el 
uso de servicios en la infancia. Implementar una deducción fiscal por gastos 
en educación y sanidad para niños entre las edades de 0 a 10 años. La deduc-
ción para los beneficiarios será del 18% de estos gastos, estableciendo un 
límite de 3.000 euros anuales. 

3. Ampliar y potenciar la asignación económica por nacimiento establecida 
en Cataluña. Se cambiarán los criterios de asignación que tienen en cuenta 
los ingresos de la familia, aumentando la importancia del número de hijos en 
el cálculo de las asignaciones económicas. Se dará prioridad en la asignación 
de estas ayudas a los ciudadanos españoles. 

4. Incluir una prestación universal por hijo de 100 euros/mes hasta los 18 
años de edad, exclusiva para ciudadanos españoles. 

5. Introducir la perspectiva de familia en la política social y pública catalana. 
Dignificar y bonificar la decisión de uno de los progenitores de dedicarse en 
exclusiva al cuidado y educación de los hijos. 

6. Estudiar medidas de apoyo a la emancipación de parejas jóvenes donde la 
mujer sea menor de 32 años, en situación de embarazo y/o con hijos. 

7. Asegurar la gratuidad de la educación infantil mediante un sistema de 
cheque escolar de 0 a 3 años con el objetivo de aliviar la carga de costes en 
parejas jóvenes con descendientes. El Gobierno de la Generalidad, se com-
promete a lograr el objetivo del 100% de gratuidad en la educación infantil 
de 0 a 3 años con una fecha límite de 1 de enero de 2023. 
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8. Promover medidas de conciliación laboral-familiar. Se incentivará la in-
troducción de la perspectiva de familia y la responsabilidad familiar corpora-
tiva en el ámbito empresarial, de tal manera que la situación profesional no 
sea un impedimento para la decisión de tener un hijo. 

9. Crear la Consejería de Familia y Natalidad, como principal ente público 
coordinador del diseño de la política social familiar en Cataluña, y la Mesa 
de la Familia y Natalidad anual, como foro para debatir y evaluar las medi-
das pro familia de la Generalidad y sugerir diagnósticos o propuestas alterna-
tivas a las presentadas por los entes administrativos públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña. Antes de la creación de la mencionada 
Consejería de Familia y Natalidad, se suprimirá la Consejería de Igualdad y 
feminismos y la Consejería de Acción Exterior y Gobierno abierto, antes de 
la creación de la mencionada Consejería de Familia y Natalidad. 

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2022 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29821) 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna Grau Arias, diputada del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del 
Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar 
la natalitat i abordar l'hivern demogràfic (tram. 302-00076/13). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De modificación y supresión en el punto 1 

1. Modificar la deducción fiscal por nacimiento en el tramo autonómico del 
IRPF en Cataluña implementando una deducción de 800 euros/año por cada 
niño nacido o adopción durante los primeros 5 años. Si se trata de un segun-
do nacimiento o adopción, la cantidad ascenderá a 1.000 euros/año, y si se 
trata de terceros o sucesivos, la cantidad se establece en 1.200 por hijo se 
ampliará progresivamente. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De supresión de parte del punto 2. 

2. Introducir deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por el 
uso de servicios en la infancia. Implementar una deducción fiscal por gastos 
de educación y sanidad para niños entre las edades de 0 a 10 años. La deduc-
ción para los beneficiarios será del 18% de estos gastos, estableciendo un 
límite de 3.000 euros anuales. 
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Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De supresión de parte del punto 3. 

3. Ampliar y potenciar la asignación económica por nacimiento establecida 
en Cataluña. Se cambiarán los criterios de asignación que tienen en cuenta 
los ingresos de la familia, aumentando la importancia del número de hijos en 
el cálculo de las asignaciones económicas. Se dará prioridad en la asignación 
de estas ayudas a los ciudadanos españoles. 

Enmienda 4 
GP de Ciutadans 
De supresión de parte del punto 4 

4. Incluir una prestación universal por hijo de 100 euros/mes hasta los 18 
años, exclusiva para ciudadanos españoles. 

Enmienda 5 
GP de Ciutadans 
De supresión de parte del punto 7. 

7. Asegurar la gratuidad de la educación infantil mediante un sistema de 
cheque escolar de 0 a 3 años con el objetivo de aliviar la carga de costes en 
parejas jóvenes con descendientes. El Gobierno de la Generalidad, se com-
promete a lograr el objetivo de 100% de gratuidad en la educación infantil de 
0 a 3 años con una fecha límite de 1 de enero de 2023. 

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2022 

Ignacio Martín Blanco Anna Grau Arias 
Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actu-
acions del Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria 
d'antiracisme 

302-00083/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 28639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

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 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
actuacions del Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme 
(tram. 300-00095/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya reafirma el seu ferm compromís amb una Catalu-
nya lliure de qualsevol discriminació racista i per això considera necessari 
que durant aquesta legislatura s'abordin les reformes normatives necessàries 
per avançar en aquest objectiu, incloent:  

1. L'impuls i aprovació de la Llei contra el racisme en totes les seves formes 
i expressions abans no finalitzi la legislatura actual. 

2. La reforma del reglament del Parlament i del Codi Conducta dels diputats 
i diputades per a blindar la cambra davant comportaments masclistes, racis-
tes, homòfobs i feixistes; tal com es va aprovar en el punt 29 de Resolució 
120/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del 
Govern. 

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

1. Incorporar la perspectiva antiracista i interseccional en el desenvolupa-
ment de les seves actuacions. 

2. Col·laborar amb la Comissió d'Estudi del Racisme Institucional i Estructu-
ral creada pel Parlament de Catalunya, i valorar l'elaboració i implementació 
d'accions o mesures necessàries extretes de les conclusions de l'informe final 
que elabori la comissió. 

3. Desplegar de forma progressiva la Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no 
discriminació. I prioritzar durant el primer trimestre del 2022:  

a. L'aprovació del règim sancionador i de les mesures de mediació i de repa-
ració davant les discriminacions patides. 

b. La posada en marxa del formulari de denúncia on-line per la ciutadania. 

c. L'elaboració del protocol del Deure d'intervenció davant situacions de 
discriminació o violència institucional en l'Administració pública. 

4. Dissenyar una macroenquesta sobre discriminacions i delictes d'odi durant 
aquest 2022. 

5. Desenvolupar al llarg d'aquesta legislatura polítiques i campanyes de sen-
sibilització antiracista. 
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6. Elaborar el Pla contra el racisme, la xenofòbia, l'antigitanisme, la islamo-
fòbia i qualsevol altre forma de discriminació ètnico-racial durant aquest 
2022 que inclogui mesures per prevenir, detectar i eliminar possibles situaci-
ons i casos de racisme institucional. 

7. Col·laborar amb els ens locals en:  

a. El finançament per a la prevenció del racisme mitjançant el personal que 
treballa en matèria de polítiques migratòries i agents d'acollida. 

b. L'estratègia de sensibilització i formació enfocada amb l'objectiu de donar 
eines per a fer front als rumors i les notícies falses que sovint catalitzen acti-
tuds racistes. 

c. Accions formatives al personal de l'administració pública i a la ciutadania 
per a la prevenció, la denúncia i l'acompanyament a les víctimes de delictes 
d'odi. 

d. Vetllar per la garantia de l'empadronament de les persones sense domicili 
fix i de les persones migrades. 

8. Col·laborar amb les entitats en:  

a. El finançament d'accions formatives per a la prevenció i l'acompanyament 
a les víctimes de delictes d'odi. 

b. El finançament de serveis d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria 
i d'acompanyament a incidents racistes i delictes d'odi. 

c. El finançament de projectes de prevenció del racisme i la xenofòbia a tra-
vés d'una línia específica de la Convocatòria Ordinària de Subvencions per a 
entitats. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2022 

Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29689, 29790, 29792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29689) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, 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 les actuacions del 
Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme (tram. 302-
00083/13). 

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

1. Incorporar una perspectiva interseccional contra el racisme i la xenofòbia 
en el desenvolupament de les seves actuacions 
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Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 5 

5. Desenvolupar al llarg d'aquesta legislatura polítiques i campanyes de sen-
sibilització contra el racisme i la xenofòbia. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 6 

6. Elaborar el Pla contra el racisme, la xenofòbia, l'antigitanisme, la islamo-
fòbia, l'afrofòbia, la sinofòbia i qualsevol altre forma d'intolerància i dis-
criminació ètnico-racial durant aquest 2022 que inclogui mesures per preve-
nir, detectar i eliminar possibles situacions i casos de racisme institucional. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 7.a. 

7. a. El finançament per dur a terme les tasques de prevenció del racisme i la 
xenofòbia mitjançant el personal que treballa en matèria d'interculturalitat, 
acollida i polítiques migratòries. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 7.b. 

7.b. L'estratègia de sensibilització i formació enfocada amb l'objectiu de 
donar eines per a fer front als rumors i les notícies falses que sovint catalit-
zen actituds racistes i xenòfobes. 

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 7.c. 

7.c. Accions formatives de sensibilització a tot el personal de l'administració 
pública, a la ciutadania i al teixit associatiu per a la prevenció i denúncia del 
racisme i la xenofòbia, així com per garantir l'acompanyament digne a les 
víctimes de delictes d'odi. 

Esmena 7 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 8.b. 

8.b. El finançament de serveis d'assessorament jurídic en matèria d'estrange-
ria i d'acompanyament a incidents racistes, xenòfobs i relacionats amb delic-
tes d'odi. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022 

Alícia Romero Llano Ferran Pedret i Santos 
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. 29790) 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada 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 les actuacions del Departament d'Igualtat i Femi-
nismes en matèria d'antiracisme (tram. 302-00083/13). 

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

1. L'impuls i aprovació de la Llei contra el racisme en totes les seves formes 
i expressions abans no finalitzi la legislatura actual. 

Esmena 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió del punt 2 

2. La reforma del reglament del Parlament i del Codi Conducta dels diputats 
i diputades per a blindar la cambra davant comportaments masclistes, racis-
tes, homòfobs i feixistes; tal com es va aprovar en el punt 29 de Resolució 
120/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del 
Govern.  

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

De supressió del punt 2 

2. Col·laborar amb la Comissió d'Estudi del Racisme Institucional i Estructu-
ral creada pel Parlament de Catalunya, i valorar l'elaboració i implementació 
d'accions o mesures necessàries extretes de les conclusions de l'informe final 
que elabori la comissió. 

Esmena 4 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació del punt 3.b 

3. Desplegar de forma progressiva la Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no 
discriminació. I prioritzar durant el primer trimestre del 2022: 

(...) 

b. La posada en marxa del formulari de denúncia on-line per la ciutadania la 
població. 
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Esmena 5 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició al punt 4 

4. Dissenyar una macroenquesta sobre discriminacions i delictes d'odi durant 
aquest 2022 adreçada a la població potencialment agressora i amb l'objec-
tiu de determinar quines son les principals causes i motivacions del racisme 
social exercit sobre la població racialitzada. 

Esmena 6 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació del punt 6 

6. Elaborar el Pla contra el racisme, la xenofòbia, antigitanisme, islamofòbia 
i qualsevol altre forma de discriminació ètnico-racial un cop aprovada la Llei 
contra el racisme, que inclogui mesures per prevenir, detectar i eliminar re-
parar possibles situacions i casos de racisme institucional. 

Esmena 7 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició al punt 7.a 

7. Col·laborar amb els ens locals en: 

a. El finançament per a la prevenció del racisme institucional mitjançant 
formació per a el personal que treballa en matèria de polítiques migratòries i 
d'acollida. 

Esmena 8 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació i addició al punt 7.c 

7. Col·laborar amb els ens locals en: 

(...) 

c. Accions formatives al personal de l'administració pública i a la ciutadania 
població per a la prevenció, la denúncia i l'acompanyament a les víctimes de 
delictes d'odi per motivació racista. 

Esmena 9 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició al punt 7.d 

7. Col·laborar amb els ens locals en: 

(...) 

d. Vetllar per la garantia de l'empadronament de les persones sense domicili 
fix i de les persones migrades afectades per la llei d'estrangeria i en com-
pliment de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Insti-
tut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonò-
mica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments 
sobre la gestió del Padró municipal. 
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Esmena 10 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació i addició al punt 8.a 

8. Col·laborar amb les entitats en: 

a. El finançament Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient 
per cobrir i sustentar la seva activitat en l'àmbit d'accions formatives per a 
la prevenció i l'acompanyament a les víctimes de delictes d'odi per motiva-
ció racista. 

Esmena 11 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació i addició del punt 8.b 

8. Col·laborar amb les entitats en: 

(...) 

b. El finançament Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient 
per cobrir i sustentar la seva activitat en l'àmbit de serveis existents d'as-
sessorament jurídic en matèria d'estrangeria i d'acompanyament a incidents 
racistes i delictes d'odi per motivació racista. 

Esmena 12 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació i addició al punt 8.c 

8. Col·laborar amb les entitats en: 

(...) 

c. El finançament Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient 
per cobrir i sustentar la consolidació i creació de projectes de prevenció del 
racisme i la xenofòbia a través d'una línia específica de la Convocatòria Or-
dinària de Subvencions per a entitats que inclogui suport tècnic necessari 
per a la tramitació i justificació de les esmentades subvencions. El sistema 
actual de subvencions és alarmantment discriminatori i racista en no tenir 
en compte les necessitats específiques de les entitats antiracistes - majorità-
riament formades per persones migrades - en la seva relació amb l'admi-
nistració. 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

Eulàlia Reguant i Cura Basha Changue Canalejo 
Portaveu del GP CUP-NCG Diputada del GP CUP-NCG 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 29792) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada 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 actuacions del Departa-
ment d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme (tram. 302-00083/13). 
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Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De supressió del punt 2 

2. Col·laborar amb la Comissió d'Estudi del Racisme Institucional i Estructu-
ral creada pel Parlament de Catalunya, i valorar l'elaboració i implementació 
d'accions o mesures necessàries extretes de les conclusions de l'informe final 
que elabori la comissió. 

Esmena 2 
GP d'En Comú Podem 
D'addició al punt 5 

5. Desenvolupar al llarg d'aquesta legislatura polítiques i campanyes de sen-
sibilització antiracista incloent un pla formatiu per a la totalitat del personal 
de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. 

Esmena 3 
GP d'En Comú Podem 
De modificació del punt 7.a 

7.a. Garantir-los el finançament per a la prevenció del racisme mitjançant el 
personal que treballa en matèria de polítiques migratòries i d'acollida. 

Esmena 4 
GP d'En Comú Podem 
De modificació i supressió del punt 7.b 

7.b. Dotar-los dels recursos necessaris per tal de portar a terme l'estratègia 
de sensibilització i formació enfocada amb l'objectiu de donar eines per a fer 
front als rumors i les notícies falses que sovint catalitzen actituds racistes. 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

David Cid Colomer Jessica González Herrera 
Portaveu del GP ECP Diputada del GP ECP 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de les persones sense llar 

302-00077/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 28502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense 
llar (tram. 300-00090/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya constata:  

1. Que el sensellarisme és la forma més extrema de pobresa i exclusió social 
de la nostra societat i que el seu combat i eradicació ha de ser una prioritat 
de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya. 

2. La invisibilitat de la situació de les persones sense sostre a les polítiques 
públiques i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

3. L'incompliment de l'aprovació i la posada en marxa de l'Estratègia d'Abor-
datge del Sensellarisme per part dels governs de Catalunya dels últims 6 anys. 

4. L'incompliment del deure de planificar i desplegar polítiques públiques per 
fer front al sensellarisme, especialment la situació de les persones sense sostre, 
segons la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la Llei 
12/2007, del 11 d'octubre, de serveis socials, i la Llei 3/2018, del 23 d'octubre, 
de modificació de la llei 14/2017, de la Renda Garantida de Ciutadania. 

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

5. Crear una Mesa de Coordinació per fer front al sensellarisme entre la Ge-
neralitat i els Ajuntament de Catalunya que permeti coordinar i desplegar 
polítiques públiques efectives per a les persones sense sostre i sense llar a tot 
el territori de Catalunya amb un pressupost calendaritzat en el temps que faci 
possible l'abordatge integral de la situació de les persones sense llar i de les 
persones sense sostre en els propers cinc anys. La Mesa de Coordinació ha 
de ser un espai de diàleg permanent, per aconseguir el consens sobre els 
reptes en l'habitatge a afrontar a Catalunya els propers anys. 

6. Activar de forma immediata l'article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania per permetre, amb un informe de Serveis 
Socials, que les persones sense sostre puguin beneficiar-se d'aquesta prestació. 

7. Fer urgentment les modificacions necessàries per a garantir que les famíli-
es amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin accés a la ren-
da garantida de ciutadania i a les prestacions associades que els permetin 
cobrir les necessitats essencials i assegurar una correcta coordinació amb els 
serveis socials per a detectar i acompanyar totes les famílies que necessiten 
aquesta prestació i no saben com accedir-hi. 
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8. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, un pla de xoc amb una dota-
ció pressupostària específica per donar solucions a les persones sense sostre 
que sobreviuen als carrers de Catalunya o en infrahabitatges, amb una aten-
ció especial a les més joves i a les dones que s'han vist especialment perjudi-
cades per la crisi econòmica i social derivada de la Covid-19. 

9. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, de manera coordinada amb 
les entitats, la Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Cata-
lunya que espera la seva implementació des de 2016 i que busca crear un 
marc comú d'actuació en l'atenció de les persones sense llar. Aquesta estra-
tègia ha d'incloure un document de concreció de les accions i una planifica-
ció independent de les diferents modalitats del sensellarisme amb especial en 
relació a aquells recursos específics per a persones sense sostre que continu-
en sent invisibles de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya. 

10. Destinar una partida específica per començar a implementar durant 2022 el 
model Housing First d'abordatge del sensellarisme per a persones sense sostre. 

11. Garantir que totes les polítiques públiques de sensellarisme a Catalunya 
incorporen la necessària perspectiva de gènere. 

12. Augmentar significativament, i en coordinació amb els governs locals, la 
inversió en habitatge públic arreu del territori. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29793, 29812, 29831, 29832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 29793) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada 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 de les persones 
sense llar (tram. 302-00077/13). 

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

4.bis. La vulneració del dret a l'empadronament que pateixen les persones 
sense llar, que no poden acreditar un domicili fix, a determinats municipis 
de Catalunya amb les conseqüències per a l'accés a serveis i recursos que 
aquest fet implica. 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

David Cid Colomer Jessica González Herrera 
Portaveu del GP ECP Diputada del GP ECP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 29812) 

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 la situació de les persones sense llar (tram. 302-
00077/13).  

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 2 

La necessitat de millorar la situació de les persones sense sostre a les políti-
ques públiques i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 4 

La necessitat de planificar i desplegar polítiques públiques per fer front al 
sensellarisme, especialment la situació de les persones sense sostre, segons 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la Llei 12/2007, 
del 11 d'octubre, de serveis socials, i la Llei 3/2018, del 23 d'octubre, de 
modificació de la llei 14/2017, de la Renda Garantida de Ciutadania. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició d'un nou punt 13 

Impulsar i garantir l'efectivitat de la nova proposició de Llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, adaptant el 
Marc d'Acció per a l'abordatge del sensellarisme a la nova llei. 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

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

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 29831) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu 
adjunt, Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar (tram. 
302-00077/13). 

Esmena 1 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició 

6. Activar de forma immediata l'article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania per permetre, amb un informe de 
Serveis Socials, que les persones sense sostre puguin beneficiar-se d'aquesta 
prestació. S'han d'executar les modificacions legals pertinents per donar 
prioritat d'accés a aquesta prestació a ciutadans nacionals sobre estrangers. 

Esmena 2 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició 

7. Fer urgentment les modificacions necessàries per a garantir que les 
famílies amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin accés a la 
renda garantida de ciutadania i a les prestacions associades que els permetin 
cobrir les necessitats essencials i assegurar una correcta coordinació amb els 
serveis socials per a detectar i acompanyar totes les famílies que necessiten 
aquesta prestació i no saben com accedir-hi. Dins el marc d'aquestes 
prestacions socials es donarà prioritat d'accés als ciutadans i les famílies 
nacionals sobre els ciutadans i les unitats familiars amb règim de ciutadania 
estrangera. 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

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

Isabel Lázaro Pina 
Diputada del GP VOX 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 29832) 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parla-
mento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar (tram. 302-
00077/13). 

Enmienda 1 
GP de VOX en Cataluña 
De supresión 

8. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, un pla de xoc amb una dota-
ció pressupostària específica per donar solucions a les persones sense sostre 
que sobreviuen als carrers de Catalunya o en infrahabitatges, amb una aten-
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ció especial a les més joves i a les dones que s'han vist especialment perjudi-
cades per la crisi econòmica i social derivada de la Covid-19. 

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2022 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

Isabel Lázaro Pina 
Diputada del GP VOX 
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la joventut 

302-00078/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 28503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, David González Chanca, 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 de la joventut (tram. 
300-00091/13). 

Moció 

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

1. Presentar, en el termini de dos mesos a la Comissió de Recerca i Universi-
tats, una proposta de reducció de taxes universitàries i equiparació dels preus 
de màsters i graus per al proper curs universitari 2022-23. 

2. Promoure la Formació Professional com una via d'èxit de la formació 
superior, apostant per l'FP dual i reduint els preus públics perquè no sigui 
una barrera d'entrada a la formació. 

3. Promoure polítiques d'inclusió social del jovent, especialment aquell que 
té més dificultats per a la inserció laboral i la formació professional, per tal 
de prevenir situacions d'exclusió del mercat laboral i facilitar les possibilitats 
d'emancipació. En aquest sentit, s'insta el Govern a:  

3.1. Donar noves configuracions als plans d'ocupació, a fi de superar els mo-
dels tradicionals centrats en actuacions amb poca possibilitat d'inserció labo-
ral efectiva en el mercat de treball ordinari. 

3.2. Fer del programa de Garantia Juvenil una eina útil per aconseguir una 
inserció dels i les joves estable al mercat laboral, proporcionant llocs de tre-
ball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral dels i les 
joves, i obrint oportunitats cap a l'atracció d'emprenedoria innovadora que 
puguin esdevenir una opció laboral. Prioritzar el treball en les primeres eta-
pes de transició dels 16 a 24 anys i, en especial, a qui no ha acabat amb l'a-
creditació dels nivells bàsics de formació. 

4. Distribuir correctament la dotació econòmica dels programes d'ajut al 
lloguer d'acord amb l'augment de la demanda. 

5. Crear parcs d'habitatges públics amb un 25% reservat per als i les joves 
dels municipis, siguin de lloguer o compra. 

6. Augmentar la bonificació del lloguer jove sobre l'IRPF, del 10% fins al 
30% en el tram autonòmic, així com augmentar fins als 35 anys la possibili-
tat de sol·licitar l'anterior bonificació. 

7. Garantir l'accés a la cultura, adoptant les mesures adreçades a incentivar el 
consum cultural, com l'establiment d'un bo cultural pel jovent català. 
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8. Garantir l'assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu situa-
ció dels menors immigrants no acompanyats en situació administrativa irregu-
lar que estan arribant a Catalunya en un greu risc d'exclusió. Cal destinar més 
recursos que garanteixin la immediata tutela de la Direcció General d'Atenció 
a la Infància i Adolescència (DGAIA) i la veloç assignació d'un centre de pro-
tecció de menors, així com la necessària atenció que requereixen. 

9. Ampliar la T-Jove fins als 30 anys i impulsar l'entrada en funcionament de 
la T-Mobilitat durant els pròxims tres mesos. 

10. Posar en marxa, davant l'augment dels problemes d'addicció dels i les 
joves en relació amb el joc i les apostes esportives, un pla de xoc amb mesu-
res concretes, que se centri especialment en la regulació de la publicitat de 
les cases d'apostes i els locals de joc, entre d'altres, per preservar la salut 
mental dels i les joves i evitar les addiccions primerenques. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; David González Chanca, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29823, 29863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29823) 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan 
García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de la joventut (tram. 302-00078/13). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 

De adición en el apartado 3.2 del punto 3.  

3.2. Fer del programa de Garantia Juvenil una eina útil per aconseguir una 
inserció dels i les joves estable al mercat laboral, proporcionant llocs de tre-
ball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral dels i les 
joves, i obrint oportunitats cap a l'atracció d'emprenedoria innovadora que 
puguin esdevenir una opció laboral. Prioritzar el treball en les primeres eta-
pes de transició dels 16 a 24 anys i, en especial, a qui no ha acabat amb l'a-
creditació dels nivells bàsics de formació. Publicar les dades del nombre de 
joves que han participat al programa de Garantia Juvenil i han aconseguit 
una inserció al mercat laboral. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De adición en el punto 5 

5. Crear parcs d'habitatges públics amb un 25% reservat per als i les joves 
dels municipis, siguin de lloguer o compra. Presentar en seu parlamentària 
en el termini de tres mesos un pla de creació d'habitatges públics de nova 
construcció amb indicació del nombre de nous habitatges previst per al 
2023 i 2024. 
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Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De adición en el punto 8  

8. Garantir l'assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu 
situació dels menors immigrants no acompanyats en situació administrativa 
irregular que estan arribant a Catalunya en un greu risc d'exclusió. Cal desti-
nar més recursos que garanteixin la immediata tutela de la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i la veloç assignació d'un 
centre de protecció de menors, així com la necessària atenció que requerei-
xen. Els referits recursos destinats a la DGAIA aniran acompanyats d'un 
retiment de comptes en seu parlamentària cada any, amb la finalitat de mi-
llorar la transparència en els processos de protecció dels menors en situació 
de desemparament.  

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2022 

Ignacio Martín Blanco Joan García González 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 29863) 

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 la situació de la joventut (tram. 302-00078/13). 

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

1. Presentar, en el termini de sis mesos a la Comissió de Recerca i Universi-
tats, una proposta de reducció de taxes universitàries i equiparació dels preus 
de màsters i graus per al proper curs universitari 2022-23. 

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

2. Promoure la Formació Professional com una via d'èxit de la formació 
superior, apostant per l'FP dual i estudiant vies per adaptar els preus públics 
perquè no siguin una barrera d'entrada a la formació. 

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

3. Continuar promovent polítiques d'inclusió social del jovent, especialment 
aquell que té més dificultats per a la inserció laboral i la formació professio-
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nal, per tal de prevenir situacions d'exclusió del mercat laboral i facilitar les 
possibilitats d'emancipació. En aquest sentit, s'insta el Govern a:  

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 3.1 

3.1. Garantir que els programes de foment de l'ocupació han superat els 
models tradicionals centrats en actuacions amb poca possibilitat d'inserció 
laboral efectiva en el mercat de treball ordinari. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i addició del punt 3.2 

3.2. Impulsar la Garantia Juvenil atès que és una eina útil per aconseguir una 
inserció dels i les joves estable al mercat laboral, proporcionant llocs de tre-
ball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral dels i les 
joves, i obrint oportunitats cap a l'atracció d'emprenedoria innovadora que 
puguin esdevenir una opció laboral. Prioritzar el treball en les primeres eta-
pes de transició dels 16 a 24 anys i, en especial, a qui no ha acabat amb l'a-
creditació dels nivells bàsics de formació. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 4 

4. Continuar defensant davant el govern de l'Estat l'increment dels fons del 
Plan Estatal de Vivienda destinats a Catalunya per tal de garantir que es 
pugui seguir distribuint correctament la dotació econòmica dels programes 
d'ajut al lloguer d'acord amb l'augment de la demanda. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 5 

5. Destinar per a la primera adjudicació a joves de fins a 35 anys un mínim 
del 25% dels habitatges protegits de lloguer de nova construcció que dugui 
a terme la Generalitat de Catalunya, afavorint alhora en les convocatòries 
de subvenció per a la promoció d'habitatges de lloguer assequible i social, 
les promocions que prevegin en la primera assignació una reserva d'al-
menys el 25% per a joves, sempre que la promoció no estigui reservada a 
altres col·lectius específics. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 6 

6. Estudiar els efectes d'una possible revisió dels elements quantitatius de la 
deducció del lloguer jove sobre l'IRPF. 
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Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 7 

7. Impulsar un programa de participació cultural per al públic jove que ga-
ranteixi: plans integrals de participació cultural, l'ampliació de l'oferta cultu-
ral per a joves, polítiques de preus i promocions adequades al col·lectiu.  

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició al punt 8. 

8. Garantir l'assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu 
situació dels menors immigrants no acompanyats en situació administrativa 
irregular que estan arribant a Catalunya en un greu risc d'exclusió. Cal desti-
nar més recursos que garanteixin la immediata tutela de la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i la veloç assignació d'un 
centre de protecció de menors, així com la necessària atenció que requerei-
xen. Instar a tots els ajuntaments i òrgans supramunicipals de Catalunya a 
fer-se seu aquest posicionament i actuar-hi en conseqüència coherentment. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 9 

Finalitzar aquest any l'estudi de l'ampliació de la T-jove fins als 30 anys, per 
a la seva posterior execució, i continuar impulsant el funcionament progressiu 
de la T-Mobilitat durant els propers mesos fins al seu desplegament definitiu.  

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i addició del punt 10 

10. Intensificar, davant l'augment dels problemes d'addicció comportamen-
tals dels i les joves als entorns digitals, com a conseqüència de l'afectació 
de la Covid-19, i més concretament, en relació amb el joc i les apostes es-
portives, el desplegament del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 
2019-2023 (DAC) amb mesures i accions específiques. Instar els grups par-
lamentaris i els partits polítics que representen a votar en el mateix sentit a 
les iniciatives en altres cambres parlamentaries que vagin en la mateixa 
línia de l'esmentat en aquest punt.  

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'asset-
jament que pateixen els nens i les famílies que reclamen llur 
dret que s'imparteixi com a mínim el 25% d'hores lectives en 
castellà 

302-00079/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 28619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 
l'assetjament que pateixen els nens i les famílies que reclamen llur dret que 
s'imparteixi com a mínim el 25% d'hores lectives en castellà (tram. 300-
00092/13). 

Moción 

1) El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a acatar la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece que al 
menos el 25% de las horas lectivas impartidas por el sistema educativo de 
Cataluña deben ser en castellano, y a dar los pasos necesarios para aplicarla 
en todos los centros educativos en el plazo más breve posible. 

El Parlamento de Cataluña:  

2) Condena las reiteradas intromisiones de Plataforma per la Llengua en la 
libertad de los alumnos catalanes a la hora de elegir la lengua en la que ha-
blan con sus profesores, compañeros e, incluso, con sus hermanos. 

3) Reivindica para los alumnos catalanes el derecho reconocido por la 
UNESCO a recibir la primera educación en lengua materna, que ya recono-
cía el artículo 14.2 de la Ley catalana de Normalización Lingüística de 1983, 
por la importancia que tiene para el desarrollo intelectual y emocional de los 
niños, tanto catalanohablantes como castellanohablantes, el hecho de recibir 
las primeras enseñanzas y el aprendizaje de la lectura y la escritura en el 
idioma en que piensan y sienten. 

4) Condena la contumaz inclinación del Govern a desacatar las sentencias 
judiciales que protegen el derecho de todos los alumnos catalanes a recibir al 
menos el 25% de las horas lectivas en castellano. 

5) Rechaza la utilización por el Govern de fondos públicos para difundir su 
interesadamente falaz discurso apocalíptico sobre la situación del catalán 
mediante campañas de propaganda adoctrinadora disfrazadas de publicidad 
institucional. 

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2022 

Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29684) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assetjament que 
pateixen els nens i les famílies que reclamen llur dret que s'imparteixi com a 
mínim el 25% d'hores lectives en castellà (tram. 302-00079/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió al punt 1 

1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a acatar la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece que al 
menos el 25% de las horas lectivas impartidas por el sistema educativo de 
Cataluña deben ser en castellano, y a dar los pasos necesarios para aplicarla 
en todos los centros educativos en el plazo más breve posible. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació al punt 2 

2. Condena cualquier intromisión de entidades o formaciones políticas en 
la libertad de los alumnos catalanes a la hora de elegir la lengua en la que 
hablan con sus profesores, compañeros e, incluso, con sus hermanos. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022 

Alícia Romero Llano Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

 
  



Dossier Ple 22 
25 de gener de 2022 

64 

 

Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recer-
ca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la 
societat del coneixement 

302-00080/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 28624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

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 la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la 
societat del coneixement (tram. 300-00093/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Constata que la recerca és una estructura de país, motor de transformació i 
de competitivitat, i garantia de progrés i benestar. 

2. Dóna suport a totes les accions de foment de la recerca en salut en l'àmbit 
de les universitats, els centres de recerca, els hospitals, les infraestructures 
científic-tècniques singulars, els parcs científics i qualsevol altra entitat acti-
va en recerca, desenvolupament i innovació susceptible de ser considerada 
agent del sistema de coneixement. 

3. Dóna suport a les iniciatives d'impuls de les tecnologies punta (deep-tech), 
que inclouen disciplines amb un gran potencial de transformació com la 
microelectrònica, la nanotecnologia, la fotònica, nous materials o la biotec-
nologia. 

4. Dóna suport a iniciatives d'impuls de la transferència de coneixement que 
permetin fer avançar empreses emergents que sorgeixin del nostre sistema de 
coneixement, les anomenades spin-off, com el nou Fons d'Inversió en Tec-
nologies Avançades (FITA) aprovat i presentat pel Govern de la Generalitat. 

5. Dóna suport a totes les accions que vagin encaminades a convertir la re-
cerca en motor de l'excel·lència docent universitària, en la creença que la 
recerca és l'instrument primer i més poderós de transferència del coneixe-
ment generat a Catalunya quan succeeix a una aula universitària. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 



Dossier Ple 22 
25 de gener de 2022 

65 

 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29686, 29822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29686) 

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 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència de coneixement com a 
eixos clau de la societat del coneixement (tram. 302-00080/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt  

6. Insta el Govern de la Generalitat a portar a terme aquest 2022 les modifi-
cacions pressupostàries pertinents per tal de complir, tal i com estableix el 
Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, el compromís de destinar a 
la recerca universitària i no universitària 108M euros i 75M euros respecti-
vament, corresponent als primers tres anys.  

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

Alícia Romero Llano 
Portaveu del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29822) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de 
la societat del coneixement (tram. 302-00080/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació del punt 1 

1. Constata que la recerca és un àmbit en què el treball en xarxa és impres-
cindible per aconseguir la generació de nou coneixement i la seva transfe-
rència. Per aquesta raó, cal estrènyer els llaços de tota mena que lliguen el 
sistema de recerca català amb els de la resta d'Espanya i d'Europa, tot de-
fugint de localismes que estreteixen els horitzons.  

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

Ignacio Martín Blanco 
Portaveu del GP Cs 
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Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls 
de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de con-
flictes 

302-00081/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 28625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

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'impuls de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de con-
flictes (tram. 300-00094/13). 

Moció 

Catalunya és un país dinàmic, amb una societat civil activa en múltiples 
àmbits, econòmics, socials, culturals, etc. Aquest dinamisme no està exempt 
de generar situacions de conflicte, quelcom inherent a les relacions humanes 
i socials. Davant del conflicte, a Catalunya tenim una llarga tradició d'apos-
tar per la resolució a través del pacte. 

La Catalunya Mediadora, que promou la cohesió social i la millora de la 
convivència des de tots els àmbits, contribueix a fer del nostre país un lloc 
millor per viure i conviure. 

En aquest marc, el Centre de Mediació de Catalunya del Departament de 
Justícia, promou i gestiona la resolució alternativa de conflictes (ADR) i 
contribueix així a la pau i el benestar social, a partir d'un diàleg que facilita 
l'entesa entre les persones. 

Catalunya té, doncs, una llarga tradició en mediació. Ara, el govern espa-
nyol, sense escoltar ni consultar els que fa temps que exercim competències 
en mediació i ADR vol impulsar una nova regulació, que envaeix les nostres 
competències i que imposa un canvi de model. 

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

1. Potenciar, a través del Centre de Mediació de Catalunya, i conjuntament 
amb les corporacions de dret públic i les administracions locals, la mediació 
i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR), mitjançant la 
difusió, la coordinació d'estratègies i l'impuls de la formació, per tal d'enfor-
tir la Catalunya Mediadora i contribuir així a la cohesió social, el foment de 
la cultura de la pau, i la millora de la convivència i de la resolució pactada de 
conflictes en el marc de tots els àmbits de la vida de les persones i de les 
relacions socials. 

2. Impulsar la Comissió Interdepartamental de Mediació i Mètodes Alterna-
tius de Resolució de Conflictes, adscrita al departament competent en matè-
ria de promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de 
conflictes, per tal de posar en valor, sumar esforços i generar i impulsar les 
estratègies dels departaments que, de manera coordinada presten a la ciuta-
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dania, al món empresarial i a la resta d'entitats, serveis de mediació o d'altres 
mètodes de resolució de conflictes. 

3. Redactar el projecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes, 
per sistematitzar la normativa existent en mediació, perquè sigui percebuda 
com una eina vàlida, propera i que generi confiança. Així mateix, impulsar 
les millores i els canvis normatius que permetin incrementar les derivacions 
normatives a la mediació, les referències normatives per fomentar les deriva-
cions judicials, com són el cas de les sessions informatives prèvies, afavorint 
evitar que arribin conflictes a la via judicial. 

4. Instar el Govern espanyol que, en l'elaboració de l'avantprojecte de llei de 
mesures d'eficiència processal del servei públic de Justícia, respecti les com-
petències que Catalunya exerceix en matèria de mediació. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2022 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29687) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Oscar Aparicio Pedrosa, 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 l'impuls de la me-
diació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (tram. 302-
00081/13). 

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

1. Potenciar, principalment a través del Centre de Mediació de Catalunya, i 
conjuntament amb les corporacions de dret públic i les administracions lo-
cals, la mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR), 
mitjançant la difusió, la coordinació d'estratègies i l'impuls de la formació, 
per tal d'enfortir la Catalunya Mediadora i contribuir així a la cohesió social, 
el foment de la cultura de la pau, i la millora de la convivència i de la resolu-
ció pactada de conflictes en el marc de tots els àmbits de la vida de les per-
sones i de les relacions socials. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 3 

3. Redactar, en el termini màxim de 6 mesos, el projecte de llei de prevenció, 
gestió i resolució de conflictes, per sistematitzar la normativa existent en 
mediació i mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR), perquè 
sigui percebuda com una eina vàlida, propera i que generi confiança. Així 
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mateix, impulsar les millores i els canvis normatius que permetin incremen-
tar les derivacions normatives a la mediació o d'altres mètodes de resolució 
de conflictes, les referències normatives per fomentar les derivacions judici-
als, com són el cas de les sessions informatives prèvies, afavorint evitar que 
arribin conflictes a la via judicial, així com potenciar mètodes de resolució 
alternativa de conflictes previ a la via judicial. 

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

4. Instar el Govern espanyol que, en l'elaboració de l'avantprojecte de llei de 
mesures d'eficiència processal del servei públic de Justícia, treballi de forma 
coordinada ateses respecti les competències que Catalunya exerceix en ma-
tèria de mediació  

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022 

Alícia Romero Llano Oscar Aparicio Pedrosa 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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Punt 24 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut 
i l'atenció primària 

302-00082/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG 

Reg. 28626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 

A la Mesa del Parlament 

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 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció primària (tram. 
300-00087/13). 

Moció 

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

En relació a les polítiques de salut pública:  

1. Impulsar en el termini de 6 mesos una nova Llei de Salut Pública que inclo-
gui els components de la salut pública moderna: governança, informació, pro-
tecció, prevenció i promoció de la salut, equitat i participació, capacitat. 

Aquests components han de permetre un Sistema Català de Salut Pública que 
permeti complir les funcions bàsiques de salut pública: monitorització i vigi-
lància, prevenció i promoció de la salut, planejament, implementació i ava-
luació dels programes de salut pública, legislació de polítiques en salut pú-
blica, polítiques intersectorials i de SeTP, programes de capacitació en salut 
pública, reducció de les desigualtats socials en salut, recerca en salut pública 
i control de qualitat de les funcions bàsiques en salut pública. 

2. Engegar un procés d'avaluació, en el termini de dos mesos, de les mesures 
sanitàries impulsades en el marc de les diferents onades de la covid19 per 
analitzar-ne l'impacte en la de salut pública i en les desigualtats en salut. Per 
a dur a terme aquesta avaluació es comptarà amb experts en salut pública i 
professionals de l'Atenció Primària i Comunitària. 

En relació a les treballadores i treballadors del sistema sanitari:  

3. Crear les places suficients de MIR i EIR pensant en les necessitats reals de 
la població i incentivant la elecció de les especialitats relacionades amb l'a-
tenció primària i comunitària. En aquest sentit, crear el Departament i la 
Càtedra de medicina de família a les universitats. 

4. Resoldre de manera immediata de totes les oposicions pendents de resol-
dre des de fa més d'un any. Fer fixe el personal interí i temporal en frau de 
llei que fa més de 3  anys que estan ocupant una plaça estructural. Un cop les 
plantilles actuals estiguin estabilitzades, convocar oposicions de manera 
periòdica. 

En relació a la transformació del sistema sanitari:  

5. Elaborar un pla de xoc, en el termini de 3 mesos, per reduir les llistes 
d'espera, reobrint els serveis tancats de l'Atenció Primària, quiròfans i llits 
que han deixat d'estar operatius, posant torns de tarda on no n'hi hagi per, al 
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mateix temps, maximitzar l'aprofitament tecnològic amb plantilles de perso-
nal suficients per dur a terme l'objectiu amb èxit. El pla de xoc s'acompanya-
rà d'un pla de contractació i ampliació de plantilles per donar-hi resposta 
garantint els drets laborals. 

6. Impulsar, en el termini de 6 mesos, un debat social amb treballadores i 
treballadors del sistema sanitari així com usuàries i usuaris, sobre l'organitza-
ció del sistema sanitari per tal de prioritzar la salut preventiva i comunitària. 

7. Garantir, en el termini de dos mesos, la gestió directa de les llistes d'espe-
ra i agendes d'especialistes d'hospital, és a dir, l'accessibilitat d'hores per 
programar des d'Atenció Primària, tant proves com primeres visites. 

8. Establir els protocols necessaris per no permetre que s'anul·lin les deriva-
cions a especialistes fetes des de l'Atenció Primària. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2022 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 29688, 29830, 29837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
25.01.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29688) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció primària (tram. 
302-00082/13). 

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

1. Impulsar en el termini de 6 mesos una nova Llei de Salut Pública i mo-
dificar, si s'escau, la Llei de l'Agencia de Salut Publica de Catalunya del 
2019, que inclogui els components de la salut pública moderna: governança, 
informació, protecció, prevenció i promoció de la salut, equitat i participa-
ció, capacitat. Aquests components han de permetre un Sistema Català de 
Salut Pública que permeti complir les funcions bàsiques de salut pública: 
monitorització i vigilància, prevenció i promoció de la salut, planejament, 
implementació i avaluació dels programes de salut pública, legislació de 
polítiques en salut pública, polítiques intersectorials i de SeTP, programes de 
capacitació en salut pública, reducció de les desigualtats socials en salut, 
recerca en salut pública i control de qualitat de les funcions bàsiques en salut 
pública. 
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Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 2 

2. Engegar un procés d'avaluació, en el termini de dos mesos, de les mesu-
res sanitàries impulsades en el marc de les diferents onades de la covid19 
per analitzar-ne l'impacte en la de salut pública i en les desigualtats en salut. 
Per a dur a terme aquesta avaluació es comptarà amb experts i professionals 
dels diferents nivells assistencials, així com amb especialistes en epidemio-
logia i en salut pública i professionals de l'Atenció Primària i Comunitària. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022 

Alícia Romero Llano Assumpta Escarp Gibert 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 29830) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz 
adjunto, María Elisa García Fuster, portaveu adjunta 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 salut i l'atenció primària 
(tram. 302-00082/13). 

Esmena 1 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició 

4. Resoldre de manera immediata de totes les oposicions pendents de 
resoldre des de fa més d'un any. Fer fixe el personal interí i temporal en frau 
de llei que fa més de 3 anys que estan ocupant una plaça estructural. Un cop 
les plantilles actuals estiguin estabilitzades, convocar oposicions de manera 
periòdica, garantint que el desconeixement de la llengüa catalana no serà 
mai un obstacle per ocupar un lloc de treball a l´administració sanitària de 
Catalunya. 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

María Elisa García Fuster 
Portaveu adjunta del GP VOX 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 29837) 

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 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció primària (tram. 302-00082/13). 

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

Impulsar en el termini de 6 mesos una modificació parcial de la Llei de Sa-
lut Pública que inclogui els components de la salut pública moderna relatius 
a l'organització de les estructures de salut pública i a la prestació de ser-
veis. 

Aquests components han de permetre un Sistema Català de Salut Pública que 
permeti complir les funcions bàsiques de salut pública: monitorització i vigi-
lància, prevenció i promoció de la salut, planejament, implementació i ava-
luació dels programes de salut pública, legislació de polítiques en salut pú-
blica, polítiques intersectorials i de SeTP, programes de capacitació en salut 
pública, reducció de les desigualtats socials en salut, recerca en salut pública 
i control de qualitat de les funcions bàsiques en salut pública. 

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

Presentar en el període de 4 mesos, el resultat del procés d'avaluació de 
l'impacte, a través del Comitè Científic Assessor de la COVID-19, de les 
mesures sanitàries impulsades en les diferents onades de la covid19 en salut 
pública i desigualtats en salut. 

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

Instar tots els agents implicats per tal d'ampliar les places suficients de MIR 
i EIR pensant en les necessitats reals de la població i incentivant la elecció 
de les especialitats relacionades amb l'atenció primària i comunitària. En 
aquest sentit crear, d'una banda, un programa de pràctiques extracurricu-
lars que permetin a l'alumnat del grau mantenir una relació més directa 
amb els professionals de l'Atenció Primària i d'altra banda, en l'àmbit de la 
formació sanitària especialitzada, implementar un pla de qualitat equitatiu 
per a cadascuna de les unitats docents de Catalunya i identificar i atorgar 
les eines necessàries a les unitats docents històricament menys triades a 
Catalunya. 

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

Resoldre, segons calendari i terminis establerts, totes les oposicions pen-
dents de resoldre des de fa més d'un any. Resoldre, tal com estableix la nor-
mativa, l'oferta pública dels llocs ocupats fa més de 3 anys amb caràcter 
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eventual. Un cop les plantilles actuals estiguin estabilitzades, convocar opo-
sicions de manera periòdica. 

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

Reprendre el pla específic de recuperació de l'activitat, en el termini de 4 
mesos, per reduir les llistes d'espera, reobrint els serveis tancats de l'Atenció 
Primària, quiròfans i llits que han deixat d'estar operatius, posant torns de 
tarda on no n'hi hagi per, al mateix temps, maximitzar l'aprofitament tecno-
lògic amb plantilles de personal suficients per dur a terme l'objectiu amb 
èxit. Aquest Pla s'acompanyarà dels recursos humans necessaris per donar-
hi resposta garantint els drets laborals. 

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

Traslladar als òrgans de participació del Departament de Salut i entitats 
proveïdores la necessitat d'endegar un debat social amb treballadores i tre-
balladors del sistema sanitari així com usuàries i usuaris, sobre l'organització 
del sistema sanitari per tal de prioritzar la salut preventiva i comunitària. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació dels punts 7 i 8 en un text refós. 

En el marc del Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció primària i 
comunitària (PEiTAPIC) treballar conjuntament amb l'Atenció Primària i 
els i les especialistes per tal d'aprofundir en les mesures de coordinació dels 
diferents nivells assistencials. 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022 

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

 

 


	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Substanciació
	Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

	Punt 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
	Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d'incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

	Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
	Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català

	Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
	Decret llei 1/2022, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal

	Punt 5 | Debat i votació
	Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria de les acusades de bruixeria

	Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar la natalitat i abordar l'hivern demogràfic

	Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme

	Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar

	Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut

	Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assetjament que pateixen els nens i les famílies que reclamen llur dret que s'imparteixi com a mínim el 25% d'hores lectives en castellà

	Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement

	Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes

	Punt 24 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció primària


