
PLE 
Parlament de Catalunya 

Sessió 33. Dimarts, 28 de juny de 2022. XIV legislatura 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 29 de juny, a les 
9.00h). 

2. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc 
d'exclusió financera i de garantia en l'accés als serveis bancaris. Tram. 270-
00004/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular 
- Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i 
votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única (text 
presentat: BOPC 308, 26). 

3. Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables 
a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics 
dels centres educatius. Tram. 203-00024/13. Govern de la Generalitat. Debat 
i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 
326, 25). 

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 
renda garantida de ciutadania. Tram. 202-00006/13. Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 63, 19). 

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, per la regulació de l'activitat de cuina industrial 
vinculada a la venda a distància de plats preparats. Tram. 202-00017/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat i votació 
de l'esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 85, 37). 

6. Interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs 2022-2023 en el servei públic 
d'educació. Tram. 300-00191/13. Grup Parlamentari d'En Comú Podem. 
Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023. 
Tram. 300-00193/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022. Tram. 
300-00194/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre l'impuls del sector audiovisual en català. Tram. 
300-00197/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament tu-
rístic. Tram. 300-00190/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substan-
ciació. 
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11. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciuta-
dana. Tram. 300-00181/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre infraestructures. Tram. 300-00192/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el 
treball sexual. Tram. 300-00196/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques LGBTI. Tram. 300-
00198/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre l'informe de seguiment del Consell d'Euro-
pa. Tram. 300-00195/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
reducció d'emissions i de transició ecològica. Tram. 302-00160/13. Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ordenació territori-
al necessària per a garantir la sobirania alimentària. Tram. 302-00167/13. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polí-
tiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes sense causa 
aparent i la desaparició forçada de menors. Tram. 302-00161/13. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la contractació pú-
blica. Tram. 302-00162/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i 
el dèficit d'inversions. Tram. 302-00166/13. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau 
com a garants del servei de justícia de proximitat. Tram. 302-00163/13. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva política per a 
donar suport als treballadors inscrits al règim especial de treballadors autò-
noms. Tram. 302-00164/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i 
votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinversió cròni-
ca de l'Estat a Catalunya. Tram. 302-00165/13. Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 29 DE JUNY DE 2022, A LES 9.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la privatització 
contínua en l'àmbit de la salut. Tram. 310-00323/13. Eulàlia Reguant i Cura, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política educa-
tiva. Tram. 310-00315/13. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt. 
Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció a casos 
de risc elevat de suïcidi per mitjà del servei telefònic 061 Salut Respon. 
Tram. 310-00316/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del 
català a la justícia i les mesures adoptades per a promoure'l. Tram. 310-
00317/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Assemblea de 
l'Agenda de Pobles i Ciutats de Catalunya. Tram. 310-00318/13. Mònica Sales 
de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
garantir la lliure elecció de centre educatiu. Tram. 310-00310/13. Joan Gar-
riga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de reindus-
trialització del Baix Penedès. Tram. 310-00311/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
evitar restriccions d'aigua a les Garrigues i el Segrià. Tram. 310-00312/13. 
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat d'execució 
dels fons europeus Pròxima Generació. Tram. 310-00313/13. Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'enfortiment de 
l'economia catalana. Tram. 310-00320/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte Nacio-
nal de Salut Mental. Tram. 310-00321/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta del 
sistema educatiu als infants i joves ucraïnesos. Tram. 310-00322/13. Marta 
Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques 
del Departament d'Igualtat i Feminismes per a garantir el dret a l'avortament. 
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Tram. 310-00319/13. Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació que 
pateixen els veïns de l'avinguda Meridiana, a Barcelona. Tram. 310-
00314/13. Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
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. 317-00180/13. 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. 317-00179/13. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00182/13. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00184/13. Eulàlia Reguant i Cura, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Substanciació. 

19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00177/13. Ignacio Garriga Vaz de Con-
cicao, 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 de l'actualitat política. Tram. 317-00181/13. 
Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 

21. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00183/13. Marta Vilalta 
i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

22. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00178/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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Punt 2 | Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació 
en lectura única 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automà-
tic en els municipis en risc d'exclusió financera i de garantia 
en l'accés als serveis bancaris 

270-00004/13 

ORDENACIÓ D'ESMENES 

Títol preliminar. Disposicions generals 

Article 1 

TEXT PRESENTAT 

Article 1. Objecte 

L'objecte d'aquesta llei és establir el règim de garantia de la prestació del 
servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera.  

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 1 

GP Socialistes i Units per Avançar (1) 

D'addició a l'article 1 

«Article 1. Objecte 
L'objecte d'aquesta llei és establir el règim de garantia de la prestació del 
servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera i la 
garantia en l'accés als serveis bancaris. » 

Article 2 

TEXT PRESENTAT 

Article 2. Finalitat 

La finalitat d'aquesta llei és garantir a totes les persones l'accés als serveis 
bancaris bàsics mitjançant un caixer automàtic de proximitat, amb indepen-
dència del municipi de residència. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar (2) 
D'addició a l'article 2 

«Article 2. Finalitat 

La finalitat d'aquesta llei és garantir a totes les persones l'accés als serveis 
bancaris bàsics mitjançant un caixer automàtic de proximitat, amb indepen-
dència del municipi de residencia i la garantia en l'accés als serveis ban-
caris.» 
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Article 3 

TEXT PRESENTAT  

Article 3. Àmbit d'aplicació 

Aquesta llei s'aplica al servei de caixer automàtic prestat per les entitats fi-
nanceres proveïdores de serveis de pagament i de retirada d'efectiu, autorit-
zades per captar dipòsits, que siguin titulars de caixers automàtics en territori 
espanyol, de les enumerades en els punts 1 a 4 de la lletra a) de l'apartat 1 de 
la disposició addicional segona del Reial decret llei 19/2018, de 23 de no-
vembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria finance-
ra, sense perjudici del que estableix la disposició addicional primera d'aques-
ta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar (3) 
D'addició a l'article 3 

«Article 3. Àmbit d'aplicació 

Aquesta llei s'aplica al servei de caixer automàtic prestat per les entitats fi-
nanceres proveïdores de serveis de pagament i de retirada d'efectiu, autorit-
zades per captar dipòsits, que siguin titulars de caixers automàtics en territori 
espanyol, de les enumerades en els punts 1 a 4 de la lletra a) de l'apartat 1 de 
la disposició addicional segona del Reial decret llei 19/2018, de 23 de no-
vembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria finance-
ra, sense perjudici del que estableix la disposició addicional primera d'aques-
ta llei i a l'àmbit de la garantia en l'accés als serveis bancaris.» 

Article 4 

TEXT PRESENTAT 

Article 4. Definicions 

Als efectes exclusius d'aquesta llei, s'entén per: 

a. Serveis bancaris bàsics: el servei de caixer automàtic que es descriu a 
l'apartat f) d'aquest article. 

b. Municipis en risc d'exclusió financera: els municipis que no disposen de 
caixer automàtic en el seu terme municipal, així com els ens d'àmbit territo-
rial inferior al municipi corresponents. 

c. Ens d'àmbit territorial inferior al municipi: forma d'organització descon-
centrada del municipi per a l'administració de nuclis de població separats, en 
els termes de l'article 24 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

d. Entitat financera proveïdora: les entitats financeres que ofereixen serveis 
de pagament i de retirada d'efectiu i que són titulars de caixers automàtics en 
territori espanyol, en els termes establerts a l'article 3 d'aquesta llei. 

e. Entitat financera proveïdora referent: l'entitat financera proveïdora que 
vetlla pel funcionament, manteniment i operativitat continuada dels caixers 
automàtics que s'instal·lin obligatòriament d'acord amb el règim establert al 
capítol III del títol II d'aquesta llei. 
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f. Servei de caixer automàtic: el servei prestat per una entitat financera pro-
veïdora que permet que les persones usuàries disposin d'un caixer automàtic 
amb l'operativa bàsica que es descriu a l'apartat següent.   

g. Operativa bàsica del servei de caixer automàtic: el conjunt de funcions 
que ha d'oferir, com a mínim, un servei de caixer automàtic, en els termes 
establerts a l'apartat 6 de l'article 7 d'aquesta llei. 

h. Caixer automàtic: dispositiu automàtic allotjat en una instal·lació perma-
nent que permet que les persones usuàries accedeixin a l'operativa bàsica 
d'un servei de caixer automàtic. 

i. Manteniment del caixer automàtic: el conjunt de serveis no bancaris i sub-
ministraments que permeten el funcionament adequat del caixer automàtic. 

ESMENES PRESENTADES 

Lletra a 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar (4) 
De modificació de la lletra a de l'article 4 

«Article 4. Definicions. 

Als efectes exclusius d'aquesta llei, s'entén per: 

a. Serveis bancaris bàsics:  les operacions que s'ofereixen a la ciutadania en 
una entitat bancaria: comptes bancaris (comptes corrents, comptes d'estalvi, 
comptes nòmina), targetes de crèdit, xecs bancaris,  transferències bancari-
es, domiciliacions bancàries i pagaments de rebuts i tributs, consultes de 
moviment i saldos, obtenció d'extractes.» 

Lletres b - c - d - e - f - g - h - i 

No hi ha cap esmena presentada. 

Addició de noves lletres 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar (5) 
D'addició d'una nova lletra j) de l'article 4 

«Article 4. Definicions. 

Als efectes exclusius d'aquesta llei, s'entén per: 

[...] 

j) Barris en risc d'exclusió bancaria:  subdivisió d'una ciutat, vila o poble 
amb identitat pròpia i amb reconeixement administratiu municipal i un mí-
nim de 5.000 habitants sense serveis bancaris. » 
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Títol I. Dret d'accés als serveis bancaris a través d'un servei 
de caixer automàtic de proximitat 

Article 5 

TEXT PRESENTAT 

Article 5. Dret d'accés als serveis bancaris a través d'un servei de caixer au-
tomàtic de proximitat 

Totes les persones té dret a accedir als serveis bancaris a través d'un servei 
de caixer automàtic de proximitat, en els termes que estableix aquesta llei, 
amb independència del municipi de residència. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 6 

TEXT PRESENTAT 

Article 6. Servei de caixer automàtic de proximitat en els municipis en risc 
d'exclusió financera 

1. A fi de garantir el dret d'accés als serveis bancaris a través d'un servei de 
caixer automàtic de proximitat, els municipis que es trobin en risc d'exclusió 
financera d'acord amb el que estableix aquesta llei, hauran de disposar, com 
a mínim, d'un caixer automàtic en el seu terme municipal. 

2. En els ens d'àmbit territorial inferior al municipi, el dret d'accés es garan-
teix a través del caixer automàtic del municipi al qual pertanyin, garantit així 
mateix en els termes establerts en l'apartat anterior d'aquest article. 

ESMENES PRESENTADES 

Apartat 1 

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar (6) 
D'addició a l'apartat 1 de l'article 6 

«Article 6 Servei de caixer automàtic de proximitat en els municipis en risc 
d'exclusió financera. 

1. A fi de garantir el dret d'accés als serveis bancaris a través d'un servei de 
caixer automàtic de proximitat, els municipis i barris que es trobin en risc 
d'exclusió financera d'acord amb el que estableix aquesta llei, hauran de dis-
posar, com a mínim, d'un caixer automàtic en el seu terme municipal. » 

Apartat 2 

No hi ha cap esmena presentada. 
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Article 7 

TEXT PRESENTAT 

Article 7. Servei de caixer automàtic 

1. El dret d'accés als serveis bancaris a través d'un servei de caixer automàtic 
de proximitat s'articula a través dels caixers automàtics que s'instal·lin d'a-
cord amb el que estableixen els capítols II i III del títol II d'aquesta llei.  

2. El servei de caixer automàtic es prestarà en condicions d'accessibilitat 
universal, en els termes establerts en el text refós de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Re-
ial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. A aquests efectes, el caixer 
haurà de complir la normativa aplicable en matèria d'accessibilitat. 

3. La instal·lació del caixer automàtic es durà a terme en tot cas d'acord amb 
les normes tècniques que corresponguin i de conformitat amb la normativa 
aplicable en matèria de seguretat i edificació. 

4. El caixer automàtic donarà servei de manera continuada les 24 hores del 
dia, tots els dies de l'any, i disposarà de les característiques i funcionalitats 
tècniques pròpies dels caixers automàtics de les xarxes de caixers automàtics 
de les entitats financeres proveïdores. El servei es prestarà així mateix en les 
llengües cooficials de les comunitats autònomes. 

5. Les entitats financeres proveïdores del servei de caixer automàtic vetllaran 
pel funcionament, manteniment i operativitat continuada del caixer automàtic. 

6. El caixer automàtic prestarà, com a mínim, les funcions d'operativa bàsica 
següents: 

a. Retirada i ingrés de diners en efectiu. 

b. Pagament de rebuts i tributs. 

c. Consultes de moviments i saldos. 

d. Obtenció d'extractes. 

e. Realització de transferències. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 8 

TEXT PRESENTAT 

Article 8. Prohibició de repercussió en les persones usuàries de les despeses 
derivades de l'establiment i manteniment del servei de caixer automàtic de 
proximitat  

Les despeses que derivin de l'establiment i manteniment del servei de caixer 
automàtic de proximitat que estableix aquesta llei no podran repercutir-se en 
les persones usuàries del servei, sense perjudici de les comissions aplicables 
amb caràcter general per les entitats financeres proveïdores pels serveis ban-
caris prestats a través de caixers automàtics.  

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 
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Títol II. Establiment del servei de caixer automàtic en els mu-
nicipis en risc d'exclusió financera 

Capítol I. Relació de municipis en risc d'exclusió financera 

Article 9 

TEXT PRESENTAT 

Article 9. Llista preliminar 

En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Banc 
d'Espanya remetrà al ministeri competent en matèria d'economia una llista 
preliminar amb la relació actualitzada de municipis que es trobin en risc 
d'exclusió financera d'acord amb els criteris que estableix aquesta llei, agru-
pats per província, comunitat i ciutat autònoma. El Banc d'Espanya, si no 
disposés de tota la informació necessària, podrà obtenir-la de les comunitats 
i ciutats autònomes. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 10 

TEXT PRESENTAT 

Article 10. Llista provisional 

En el termini de quinze dies des de la conclusió del termini que estableix 
l'apartat anterior, el ministeri competent en matèria d'economia  publicarà al 
"Butlletí Oficial de l'Estat" la llista provisional de municipis en risc d'exclu-
sió financera, agrupats per províncies, comunitats i ciutats autònomes. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 11 

TEXT PRESENTAT 

Article 11. Consulta als ajuntaments  

Amb la publicació de la llista provisional al "Butlletí Oficial de l'Estat", s'o-
brirà  un tràmit de consulta a fi que els ajuntaments, en el termini d'un mes, 
al·leguin davant del ministeri competent en matèria d'economia el que consi-
derin oportú i remetin, si escau, la documentació que s'estableix a l'article 
següent. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 
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Article 12 

TEXT PRESENTAT 

Article 12. Espais per a la instal·lació dels caixers automàtics 

1. En el mateix termini i tràmit que estableix l'article anterior, i sense perju-
dici del que estableix l'apartat següent, els ajuntaments remetran al ministeri 
competent en matèria d'economia una relació dels espais de titularitat muni-
cipal que es proposin per a la instal·lació dels caixers automàtics.  

2. Quan no es disposi d'un espai de titularitat municipal adequat, en termes 
d'accessibilitat o seguretat, o quan així es consideri oportú, els ajuntaments 
podran proposar, previ acord amb les persones físiques o jurídiques titulars 
dels immobles, la instal·lació dels caixers automàtics en espais de titularitat 
privada oberts al públic en els quals es desenvolupin activitats comercials o 
mercantils.   

3. En la selecció dels espais, els ajuntaments vetllaran perquè les ubicacions 
siguin adequades a fi de garantir un servei de caixer automàtic permanent i 
continuat, en els termes establerts a l'article 7 d'aquesta llei. 

4. La llista dels espais contindrà la informació i documentació següent: 

a. Adreça. 

b. Descripció. 

c. Plànols i fotografies.  

d. En els supòsits previstos a l'apartat 1 d'aquest article, s'indicarà el títol que 
habiliti l'ocupació corresponent d'acord amb la normativa d'aplicació. 

e. En els supòsits previstos a l'apartat 2 d'aquest article, si escau, s'indicarà el 
títol acordat amb les persones físiques o jurídiques titulars dels immobles 
que habiliti l'ocupació corresponent. 

5. Els ajuntaments determinaran, d'acord amb les seves competències, el títol 
en virtut del qual es poden ocupar i utilitzar els espais municipals destinats a 
la instal·lació dels caixers automàtics, i tramitaran els expedients correspo-
nents, que inclouran, si escau, l'atorgament de la llicència corresponent. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 13 

TEXT PRESENTAT 

Article 13. Al·legacions de les comunitats i ciutats autònomes 

Les al·legacions que, si escau, formulin els ajuntaments en el tràmit de con-
sulta que estableix l'article 11 es traslladaran, en el termini de deu dies, pel 
ministeri competent en matèria d'economia a la comunitat o ciutat autònoma 
corresponent a fi que puguin formular al·legacions, en el termini de vint dies. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 
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Article 14 

TEXT PRESENTAT 

Article 14. Llista definitiva 

1. En el termini d'un mes des de la finalització del tràmit de consulta, el mi-
nisteri competent en matèria d'economia  aprovarà, per resolució, la llista 
definitiva de municipis en risc d'exclusió financera. 

2. La llista definitiva de municipis en risc d'exclusió financera contindrà la 
informació següent: 

a. La relació de municipis, agrupats per comunitat autònoma, província i 
ciutat autònoma. 

b. La relació de les ubicacions i adreces dels espais proposats pels ajunta-
ments.  

c. La indicació del títol que habiliti l'ocupació dels espais.  

3. La llista definitiva es publicarà al "Butlletí Oficial de l'Estat". 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 15 

TEXT PRESENTAT 

Article 15. Revisió i actualització 

A fi de garantir el dret d'accés a un servei de caixer automàtic de proximitat, la 
llista definitiva de municipis en risc d'exclusió financera es revisarà i actualit-
zarà cada dos anys, d'acord amb el procediment que preveu aquest capítol. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Capítol II. Instal·lació voluntària 

Article 16 

TEXT PRESENTAT 

Article 16. Propostes d'instal·lació  

1. En el termini d'un mes des de la publicació al "Butlletí Oficial de l'Estat" 
de la llista definitiva de municipis en risc d'exclusió financera, les entitats 
financeres proveïdores podran proposar al ministeri competent en matèria 
d'economia, mitjançant una comunicació electrònica de les previstes en la 
normativa d'aplicació, la instal·lació d'un o diversos caixers automàtics en els 
municipis en risc d'exclusió financera que considerin oportuns.   

2. En cas que un municipi disposi de més d'un espai disponible, les entitats 
financeres proveïdores, en la seva comunicació, podran indicar la seva prefe-
rència per un d'ells, sense perjudici de la instal·lació de dos o més caixers 
automàtics en un mateix espai, si així ho sol·liciten les entitats financeres 
proveïdores. Així mateix, les entitats financeres proveïdores podran proposar 
altres ubicacions d'instal·lació dins del terme municipal del municipi que 
sol·licitin. 
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ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 17 

TEXT PRESENTAT 

Article 17. Relació de propostes 

En el termini d'un mes des de la finalització del termini que estableix l'article 
anterior, el ministeri competent en matèria d'economia publicarà al "Butlletí 
Oficial de l'Estat" la relació de propostes, agrupades per comunitat autòno-
ma, província i ciutat autònoma, amb el contingut següent: 

a. La relació dels municipis seleccionats per les entitats financeres proveïdores. 

b. La relació de les entitats financeres proveïdores proponents. 

c. La relació de l'espai o espais seleccionats per les entitats financeres prove-
ïdores proponents, ja siguin els de titularitat municipal o els de titularitat 
privada, d'acord amb els apartats 1 i 2 de l'article 12 d'aquesta llei. 

d. La indicació del títol que habiliti l'ocupació dels espais seleccionats. 

e. La relació dels municipis no seleccionats per les entitats financeres prove-
ïdores. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 18 

TEXT PRESENTAT 

Article 18. Concurrència de propostes  

En cas que dos o més entitats financeres proveïdores proposin la instal·lació 
d'un caixer automàtic en un mateix municipi, s'entendrà que totes realitzaran 
la instal·lació del seu caixer automàtic en els termes que estableix aquesta 
llei, sense perjudici que les entitats acordin prestar de manera conjunta el 
servei a través d'un caixer automàtic compartit. La prestació compartida del 
servei, si escau, no podrà comportar despeses específiques o comissions 
addicionals per a les persones usuàries del caixer automàtic, en els termes 
del que estableix l'article 8 d'aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 19 

TEXT PRESENTAT 

Article 19. Actuacions preparatòries  

En el termini d'un mes des de la publicació de la relació de propostes, els 
ajuntaments contactaran amb les entitats financeres proveïdores per coordi-
nar l'inici de les actuacions d'instal·lació corresponents, sense perjudici de la 
tramitació per part dels ajuntaments dels expedients que correspongui, en els 
termes de l'apartat 5 de l'article 12 d'aquesta llei. 
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ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 20 

TEXT PRESENTAT 

Article 20. Municipis sense propostes d'instal·lació 

En cas que un municipi no rebi cap proposta d'instal·lació de caixer automàtic 
per part de les entitats financeres proveïdores, s'aplica el règim del capítol III 
d'aquest títol.  

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 21 

TEXT PRESENTAT 

Article 21. Instal·lació del caixer automàtic 

La instal·lació i posada en funcionament del caixer automàtic es realitzarà en 
un termini màxim d'un mes, a comptar des de la notificació de l'últim acte 
administratiu exigible per la normativa aplicable per a la instal·lació de cai-
xers automàtics. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 22 

TEXT PRESENTAT 

Article 22. Despeses derivades de la instal·lació voluntària 

Les despeses derivades de la instal·lació, funcionament i manteniment del 
caixer automàtic aniran a càrrec de l'entitat financera proveïdora corresponent. 

2. En els tributs exigits per la normativa aplicable per a la instal·lació de 
caixers automàtics, el subjecte passiu serà l'entitat financera proveïdora cor-
responent.  

Capítol III. Instal·lació obligatòria 

Secció 1a. Implementació  

Subsecció 1r. Instal·lació obligatòria mitjançant requeriment 
previ 

Article 23 

TEXT PRESENTAT 

Article 23. Requeriment previ 

La instal·lació obligatòria regulada en aquesta subsecció es fonamenta en el 
principi d'equitat. A tal efecte, el nombre de caixers automàtics que corres-
pongui instal·lar i mantenir operatius per cada entitat financera es determina-
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rà equitativament entre totes les entitats financeres, en els termes establerts 
en l'apartat següent.  

2. En els municipis en risc d'exclusió financera que no rebin cap proposta 
d'instal·lació voluntària per part de les entitats financeres proveïdores, la 
instal·lació del caixer automàtic corresponent es durà a terme d'acord amb 
les regles següents: 

a. En el termini d'un mes des de la publicació de la relació de propostes que 
estableix l'article 17 d'aquesta llei, el ministeri competent en matèria d'eco-
nomia dictarà resolució per la qual es requerirà a les entitats financeres pro-
veïdores perquè duguin a terme la instal·lació de caixers automàtics en 
aquells municipis en risc d'exclusió financera que no hagin rebut cap propos-
ta d'instal·lació voluntària. 

b. El criteri per determinar les entitats financeres afectades i el nombre de 
caixers que hauran d'instal·lar i mantenir operatius és la quota de mercat, 
calculada en funció de la seva implantació provincial computada en relació 
amb el seu volum de dipòsits i de préstecs i bestretes. A aquests efectes, el 
Banc d'Espanya remetrà al ministeri competent en matèria d'economia la 
informació necessària per fixar la quota de mercat esmentada. 

c. A partir del que hagi informat el Banc d'Espanya, atenent el percentatge de 
quota de mercat que correspongui a cada entitat financera en l'àmbit provinci-
al, es fixarà el nombre de caixers que aquesta hagi d'assumir amb indicació 
dels municipis corresponents, atenent, com a primer criteri, i fins a cobrir l'es-
mentat percentatge, la proximitat amb altres caixers operats per cada entitat. 

d. A partir del que estableix el punt anterior, s'efectuarà un requeriment 
d'instal·lació, que es publicarà al "Butlletí Oficial de l'Estat", i es concedirà a 
les entitats financeres proveïdores un termini de quinze dies hàbils des de la 
publicació perquè confirmin el ministeri competent en matèria d'economia, 
mitjançant comunicació electrònica, els municipis en els quals duran a terme 
la instal·lació.  

e. No fer la confirmació en el termini o rebutjar la instal·lació requerida es 
considerarà un incompliment als efectes de l'apartat 6 de l'article 26 d'aques-
ta llei. 

f. Confirmada la instal·lació d'acord amb el que preveu l'apartat anterior, 
l'inici de la instal·lació per part de les entitats financeres proveïdores es rea-
litzarà en els termes i el termini establerts a l'article 21 d'aquesta llei.  

g. Als efectes d'aquest article, per instal·lació de caixer automàtic s'entén la 
prestació del servei de caixer automàtic en els termes establerts a l'article 7 
d'aquesta llei.  

3. En cas que la instal·lació no pogués efectuar-se en els termes de l'apartat 2 
d'aquest article, la instal·lació dels caixers automàtics s'efectuarà d'acord 
amb el que estableix la subsecció 2a d'aquesta secció. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 
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Article 24 

TEXT PRESENTAT 

Article 24. Despeses derivades de la instal·lació obligatòria mitjançant re-
queriment previ 

1. Les despeses derivades de la instal·lació, funcionament i manteniment del 
caixer automàtic instal·lat d'acord amb el que estableix aquesta subsecció 
aniran a càrrec de l'entitat financera proveïdora corresponent. 

2. En els tributs exigits per la normativa aplicable per a la instal·lació de 
caixers automàtics, el subjecte passiu serà l'entitat financera proveïdora cor-
responent.  

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Subsecció 2a. Instal·lació obligatòria mitjançant execució 
subsidiària 

Article 25 

TEXT PRESENTAT 

Article 25. Execució subsidiària 

1. En cas que la instal·lació no pogués efectuar-se en els termes establerts en 
la subsecció 1a, el procés d'instal·lació del caixer automàtic es durà a terme 
mitjançant l'execució subsidiària, d'acord amb l'article 102 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques. A aquests efectes, es licitaran els contractes del sector 
públic necessaris per a l'adquisició, instal·lació, funcionament i manteniment 
continu del caixer automàtic. Les despeses derivades d'aquests contractes i 
qualssevol altres derivades de l'execució subsidiària aniran a càrrec del fons 
de garantia que es regula a la secció 2a d'aquest capítol. 

2. Els ajuntaments interessats que el sol·licitin prèviament podran, per dele-
gació del ministeri competent en matèria d'economia, executar subsidiària-
ment la instal·lació del caixer automàtic i, en conseqüència, licitar els con-
tractes necessaris per a la instal·lació corresponent, en els termes de l'apartat 
anterior. Així mateix, es podrà delegar l'execució subsidiària en les associa-
cions d'entitats locals que ho sol·licitin, sempre que disposin d'una central de 
contractació, d'acord amb l'apartat 3 de la disposició addicional cinquena de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

3. Amb la sol·licitud prèvia dels ajuntaments, els departaments competents 
en matèria d'economia de les comunitats autònomes podran, per delegació 
del ministeri competent en matèria d'economia, executar subsidiàriament la 
instal·lació dels caixers automàtics dels ajuntaments del seu àmbit territorial 
que no puguin assumir les funcions i actuacions derivades de l'execució sub-
sidiària corresponent. A aquests efectes, les comunitats autònomes podran 
licitar globalment, per lots i àmbit provincial, els contractes necessaris per a 
la instal·lació corresponent, en els termes de l'apartat 1 d'aquest article.   

4. En cas que l'execució subsidiària no pogués efectuar-se en els termes de 
l'apartat anterior, els ens locals supramunicipals podran, per delegació del 
ministeri competent en matèria d'economia, executar subsidiàriament la ins-
tal·lació dels caixers automàtics dels ajuntaments del seu àmbit territorial. 
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5. En tots els supòsits de contractació previstos en aquest article, i als efectes 
de la reserva de crèdit corresponent, l'Administració pública que executi 
subsidiàriament la instal·lació dels caixers sol·licitarà el traspàs dels fons 
corresponents a l'administració del fons de garantia que s'estableix a la sec-
ció 2a d'aquest capítol. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 26 

TEXT PRESENTAT 

Article 26. Entitats financeres proveïdores referents 

1. Cada caixer automàtic instal·lat d'acord amb el règim establert en aquesta 
subsecció s'assignarà a una entitat financera proveïdora, denominada refe-
rent, que vetllarà pel funcionament, manteniment i operativitat continuada 
del caixer automàtic, en les condicions establertes a l'article 7 d'aquesta llei. 

2. El departament competent en economia de les comunitats i ciutats autò-
nomes determinarà, per resolució, les entitats financeres proveïdores refe-
rents de cada caixer automàtic que s'instal·li d'acord amb el règim establert 
en aquest capítol.  

3. La designació de les entitats financeres proveïdores com a referents es 
realitzarà en funció del criteri de proximitat en relació amb els caixers de la 
xarxa pròpia de l'entitat financera proveïdora. 

4. A fi de garantir el funcionament del caixer automàtic en les condicions 
establertes a l'article 7 d'aquesta llei, les entitats financeres proveïdores refe-
rents exerciran les funcions següents: 

a. Supervisar el funcionament dels caixers automàtics assignats, sense perju-
dici de les obligacions de supervisió i control que correspongui així mateix a 
l'empresa o empreses que prestin el servei de manteniment dels caixers au-
tomàtics. A tal efecte, les entitats financeres proveïdores referents informa-
ran puntualment l'empresa o empreses que prestin el servei de manteniment 
dels caixers automàtics assignats de les incidències que dificultin o impedei-
xin el funcionament adequat del caixer automàtic, sense perjudici de les 
facultats que corresponen en aquest àmbit al responsable del contracte, d'a-
cord amb la legislació en matèria de contractes del sector públic. 

b. Subministrar els bitllets dels caixers automàtics assignats. 

5. Les despeses derivades de l'exercici de les funcions anteriors aniran a 
càrrec de l'entitat financera proveïdora referent, sense perjudici del que esta-
bleix l'article 27 d'aquesta llei. 

6. L'incompliment de les funcions que estableix aquest article comportarà la 
comissió d'una infracció greu als efectes de la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit. En particular, i amb el 
requeriment previ a l'entitat financera per part del ministeri competent en 
matèria d'economia que aquesta haurà d'atendre en el termini d'un mes, es 
consideraran infraccions greus les conductes següents: 

a. No connectar el caixer amb els serveis corporatius de l'entitat financera 
que siguin necessaris per a la prestació del servei bancari bàsic. 
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b. No mantenir el caixer en les condicions necessàries per a la prestació del 
servei bancari bàsic. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 27 

TEXT PRESENTAT 

Article 27. Despeses derivades de la instal·lació obligatòria mitjançant exe-
cució subsidiària 

1. Sense perjudici de les funcions que exerceixen les entitats financeres pro-
veïdores referents, d'acord amb l'article anterior, les despeses derivades de 
l'adquisició, instal·lació, funcionament i manteniment del caixer automàtic 
instal·lat en els termes establerts en aquesta subsecció aniran a càrrec del 
fons de garantia que es regula a la secció 2a d'aquest capítol.  

2. En els tributs exigits per la normativa aplicable per a la instal·lació de 
caixers automàtics, el subjecte passiu serà, per substitució, el fons de garan-
tia que es regula a la secció 2a d'aquest capítol, d'acord amb el que estableix 
l'apartat 3 de l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tri-
butària.  

Subsecció 3a. Prestació del servei a través de caixers automà-
tics mòbils 

Article 28 

TEXT PRESENTAT 

Article 28. Prestació del servei a través de caixers automàtics mòbils 

Sense perjudici del que s'estableix en les subseccions 1a i 2a d'aquesta sec-
ció, atenent les característiques relatives a la ubicació dels municipis, a les 
despeses derivades de la instal·lació i manteniment dels caixers en aquests 
municipis, i amb la garantia prèvia per part de l'entitat financera de la presta-
ció dels serveis bancaris bàsics previstos en aquesta llei durant un mínim de 
tres dies setmanals i en l'horari d'obertura al públic aplicat per les entitats 
financeres als seus clients, el ministeri competent en matèria d'economia 
podrà entendre complertes les obligacions exigides per aquesta llei a les 
entitats financeres mitjançant la prestació del servei a través de caixers au-
tomàtics mòbils. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Secció 2a. Fons de garantia del servei de caixer automàtic en 
els municipis en risc d'exclusió financera 

Article 29 

TEXT PRESENTAT 

Article 29. Creació i configuració 
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1. Es crea el fons de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis 
en risc d'exclusió financera, adscrit a l'Administració General de l'Estat, en 
els termes del capítol VIII del títol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

2. El fons de garantia és únic, però territorialitzat en l'àmbit de comunitats i 
ciutats autònomes en funció de les aportacions realitzades per les entitats 
financeres proveïdores en cada àmbit territorial. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 30 

TEXT PRESENTAT 

Article 30. Objecte 

El fons de garantia té per objecte finançar les operacions necessàries per a la 
instal·lació, funcionament i manteniment dels caixers automàtics en els mu-
nicipis en risc d'exclusió financera que s'instal·lin d'acord amb el règim que 
s'estableix en la subsecció 2a de la secció 1a d'aquest capítol. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 31 

TEXT PRESENTAT 

Article 31. Dotació 

1.La dotació del fons de garantia deriva de les aportacions de les entitats 
financeres proveïdores, en els termes que estableix l'article 32. 

2. La dotació inicial del fons de garantia es calcula segons els criteris següents: 

a. El pressupost d'instal·lació i posada en funcionament d'un caixer automàtic. 

b. El nombre de caixers automàtics que s'han d'instal·lar d'acord amb els 
criteris que estableix aquesta llei. 

c. El pressupost del servei de manteniment integral anual d'un caixer automàtic, 
que es quantifica en un 10% del producte dels conceptes de les lletres a) i b). 

d. Les altres despeses necessàries per al funcionament del caixer, que es 
quantifica en un 2% del producte dels conceptes de les lletres a) i b).  

3. En les dotacions successives, els percentatges establerts en les lletres c) i 
d) de l'apartat anterior s'incrementaran o decreixeran segons el volum real de 
les despeses de manteniment i funcionament dels caixers automàtics a l'exer-
cici anterior. 

4. A partir del segon any de funcionament del fons de garantia, les aportaci-
ons de les entitats financeres proveïdores tindran per objecte finançar les 
despeses de funcionament i manteniment del servei de caixer automàtic, 
sense perjudici de les noves aportacions que derivin, si procedeix, de la revi-
sió de la llista de municipis en risc d'exclusió financera o de necessitats so-
brevingudes. 
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ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Article 32 

TEXT PRESENTAT 

Article 32. Aportacions 

1. Les aportacions de les entitats financeres proveïdores es configuren com a 
prestacions patrimonials de caràcter públic, en els termes de l'article 31.3 de 
la Constitució, i tenen la consideració d'ingressos de dret públic afectats a la 
garantia del dret d'accés a un servei de caixer automàtic de proximitat. 

2. L'aportació de cada entitat financera proveïdora es calcula en funció de la 
seva implantació provincial, computada en relació amb el seu volum de di-
pòsits.  

3. La recaptació de les aportacions es realitzarà d'acord amb la normativa i 
prerrogatives aplicables en l'àmbit de la recaptació dels ingressos de dret 
públic de l'Estat. 

4. Per recaptar les aportacions, el ministeri competent en matèria d'economia 
notificarà la liquidació corresponent a les entitats financeres proveïdores, 
concedint-los un termini voluntari de pagament. L'impagament de les apor-
tacions per part de les entitats financeres proveïdores comportarà l'inici del 
procediment de constrenyiment corresponent. 

Addició de nous títols 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 7 
GP Socialistes i Units per Avançar (7) 
D'addició d'un nou Títol III. 

«Títol III. Dret a la garantia en l'accés als serveis bancaris 

Article 33 Dret a la garantia en l'accés als serveis bancaris. 

El Dret a la garantia en l'accés als serveis bancaris suposa: 

a) El tancament físic d'oficines bancàries no implicarà el tancament dels 
seus caixers externs. 

b) L'increment del personal de recolzament en les oficines bancaries per 
ajudar a les persones amb menors capacitats digitals a realitzar les operati-
ves necessàries  

c) La instal·lació de senyals i indicacions de prioritat en l'ús dels caixers 
automàtics per part de persones vulnerables. 

d) La promoció de la reserva de caixers per a l'ús exclusiu de persones vul-
nerables 

e)  La implantació de tecnologies d'accés a la banca que siguin senzilles, 
comprensibles, inclusives i segures. 

f) L'establiment de mecanismes que garanteixin la màxima seguretat per a 
protegir als usuaris bancaris de robatoris, enganys i estafes on line. 

g) El desenvolupament de les mesures necessàries per tal de garantir l'aten-
ció presencial a les persones grans i a tots aquells col·lectius per als quals, 
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l'accés als serveis financers a través de les noves tecnologies, resulti un mo-
tiu d'exclusió financera.» 

Disposicions addicionals 

Disposició addicional primera 

TEXT PRESENTAT 

Disposició addicional primera. Exclusions 

El que es preveu en aquesta llei no serà d'aplicació als bancs d'inversió ni a 
les entitats financeres la fitxa bancària de les quals no hagi estat atorgada pel 
Banc d'Espanya. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposició addicional segona 

TEXT PRESENTAT 

Disposició addicional segona. Retirada d'efectiu en caixers automàtics 

Sense perjudici del règim de garantia del servei de caixer automàtic que 
estableix aquesta llei, el règim de retirada d'efectiu en caixers automàtics és 
el que s'estableix en la disposició addicional segona del Reial decret llei 
19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents 
en matèria financera. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposició addicional tercera 

TEXT PRESENTAT 

Disposició addicional tercera. Delegació d'atribucions i funcions 

Les atribucions i funcions de l'Administració General de l'Estat que aquesta 
llei no delega en les comunitats, ciutats autònomes i entitats locals, seran 
delegables en aquestes per conveni. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposició addicional quarta 

TEXT PRESENTAT 

Disposició addicional quarta. Caixers automàtics preexistents en els ens 
d'àmbit territorial inferior al municipi 

Sense perjudici del que estableix l'apartat 2 de l'article 6 d'aquesta llei, els 
caixers automàtics que en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin 
instal·lats en els ens d'àmbit territorial inferior al municipi, s'hauran de man-
tenir operatius. A aquests efectes, el manteniment del servei de caixer auto-
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màtic es garantirà, si escau, a través dels règims d'instal·lació establerts als 
capítols II i III del títol II d'aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposició addicional cinquena 

TEXT PRESENTAT 

Disposició addicional cinquena. Caixers automàtics mòbils i agents financers 

Sense perjudici del règim de la prestació del servei de caixer automàtic de 
proximitat que estableix aquesta llei, les entitats financeres proveïdores po-
dran complementar-la i reforçar-la voluntàriament mitjançant la utilització 
de caixers automàtics mòbils i agents financers. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposició addicional sisena 

TEXT PRESENTAT 

Disposició addicional sisena. Modificació de la Llei 44/2002, de 22 de no-
vembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer 

S'afegeix una nova disposició addicional amb el següent redactat:  

«Disposició addicional XXX. Garantia de servei d'atenció presencial 

Les entitats financeres garantiran un adequat servei d'atenció presencial, 
mitjançant oficines habilitades a tal efecte, d'acord amb la distribució territo-
rial mínima que garanteixi un servei universal. 

Reglamentàriament es determinarà el nombre mínim d'oficines d'atenció 
presencial, d'acord amb la distribució territorial i poblacional de l'Estat.  

El ministeri competent elaborarà un mapa de les necessitats territorials en un 
termini màxim de 6 mesos a partir de la entrada en vigor d'aquesta llei, prè-
via consulta i audiència a les Comunitats Autònomes.» 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposicions finals 

Disposició final primera 

TEXT PRESENTAT 

Disposició final primera. Títol competencial 

Aquesta llei s'aprova a l'empara dels apartats 11 i 13 de l'article 149.1 de la 
Constitució espanyola, que atribueixen a l'Estat la competència exclusiva 
sobre les bases de l'ordenació del crèdit, banca i assegurances i sobre les 
bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, res-
pectivament. 
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ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposició final segona 

TEXT PRESENTAT 

Disposició final segona. Desenvolupament normatiu de la llei 

Es faculta el Consell de Ministres i la persona titular del ministeri competent 
en matèria d'economia per dictar les disposicions reglamentàries que siguin 
necessàries per al desenvolupament de la present llei, així com per acordar 
les mesures necessàries per garantir l'execució i la implantació l'efectiva del 
que estableix aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Disposició final tercera 

TEXT PRESENTAT 

Disposició final tercera. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor als vint dies després de la seva publicació al "But-
lletí Oficial de l'Estat". 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 

Exposició de motius 

TEXT PRESENTAT 

Exposició de motius 

L'exclusió financera d'una part de la ciutadania, derivada del tancament 
constant i persistent d'oficines bancàries i caixers automàtics en l'última dè-
cada, s'ha convertit en una realitat indefugible, que afecta especialment 
col·lectius vulnerables i que ha de ser revertida immediatament a favor de la 
igualtat i la justícia social.  

Així, segons les últimes dades publicades pel Banc d'Espanya, es constata 
que el nombre de caixers automàtics havia disminuït l'any 2017 en un 
17,6%, passant dels 61.714, que existien el 2008, als 50.839 l'any 2017, ten-
dència aquesta fortament territorializada i que es manté constant en zones 
rurals o de poca renda per càpita. En aquest sentit, cal ressenyar que, conti-
nuant amb les dades exposades pel Banc d'Espanya, per al 2017 un total de 
4.109 municipis espanyols havien perdut l'única oficina bancària de què dis-
posaven, fet que suposava que un 2,7% de la població espanyola no disposa-
va en l'esmentada data d'aquest servei en el seu municipi. És cert que s'han 
intentat determinades actuacions per pal·liar aquests efectes, les quals tot i 
aconseguir-ho, almenys parcialment, no poden ser considerades suficients; 
entre elles destacaríem els serveis mòbils de caixer automàtic o els convenis 
amb agents financers. 
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D'altra banda, en l'àmbit doctrinal cada vegada és més àmplia la consideració 
que l'accés als serveis bancaris no és una simple conseqüència d'una activitat 
mercantil, sinó un veritable dret de la ciutadania que, si bé no té la conside-
ració de dret fonamental, no per això ha d'ésser obviat pels poders públics i 
menys encara en un context financer i tecnològic en el qual l'accés als serveis 
bancaris s'està convertint en indispensable i bàsic. 

En aquest context, els poders públics han d'articular els instruments necessa-
ris, en aquest cas legals, per revertir la situació i garantir la inclusió financera 
de la ciutadania.  

Així, aquesta llei té per finalitat garantir l'accés als serveis bancaris bàsics a 
través d'un servei de caixer automàtic de proximitat, amb independència del 
municipi de residència. 

Aquesta llei conté trenta-dos articles, ordenats en tres títols; sis disposicions 
addicionals, i tres disposicions finals. 

El títol preliminar, relatiu a les disposicions generals, estableix l'objecte, la 
finalitat, l'àmbit d'aplicació i les definicions dels conceptes de referència de 
la llei.  

Quant al seu àmbit d'aplicació, la llei s'aplica al servei de caixer automàtic 
prestat per les entitats financeres proveïdores de serveis de pagament i de 
retirada d'efectiu que siguin titulars de caixers automàtics en territori espa-
nyol, de les enumerades en els punts 1 a 4 de la lletra a) de l'apartat 1 de la 
disposició addicional segona del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novem-
bre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera. 

Quant al concepte de municipis en risc d'exclusió financera, s'entén, als efec-
tes de la llei, els municipis que no disposin de caixer automàtic en el seu 
terme municipal. 

El títol I, relatiu al dret d'accés a un servei de caixer automàtic de proximitat, 
proclama el dret d'accés corresponent i les condicions de la prestació del 
servei de caixer automàtic, que ha de ser accessible, ininterromput i amb una 
operativa bàsica mínima. 

El títol II, relatiu a l'establiment del servei de caixer automàtic en els muni-
cipis en risc d'exclusió financera, s'estructura en tres capítols, de l'I al III, que 
tenen per objecte regular, respectivament, la relació de municipis en risc 
d'exclusió financera (capítol I), el règim d'instal·lació voluntària dels caixers 
automàtics (capítol II) i, finalment, el règim d'instal·lació obligatòria d'a-
quests caixers (capítol III). Al seu torn, el capítol III del títol II, relatiu a la 
instal·lació obligatòria, s'estructura a dues seccions, la 1a i la 2a, que tenen 
per objecte regular, respectivament, la implementació del procés d'ins-
tal·lació obligatòria (secció 1a) i la creació del fons de garantia del servei de 
caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera (secció 2a). 
Així mateix, la secció 1a del capítol III del títol II s'estructura en tres subsec-
cions, la 1a, la 2a i la 3a, que tenen per objecte regular, respectivament, la 
instal·lació obligatòria mitjançant requeriment previ a les entitats financeres 
(subsecció 1a), la instal·lació obligatòria mitjançant execució subsidiària de 
l'Administració pública (subsecció 2a), i la prestació del servei a través de 
caixers mòbils (subsecció 3a). 

Així, el títol II de la llei té per objecte regular els procediments per determi-
nar la relació de municipis en risc d'exclusió financera i establir els règims 
d'instal·lació corresponents. 



Dossier Ple 33 
28 de juny de 2022 

25 

 

En concret, s'estableixen dos règims d'instal·lació a través dels quals es ga-
ranteix la prestació del servei de caixer automàtic en tots els municipis en 
risc d'exclusió financera: el règim d'instal·lació voluntària, amb caràcter pre-
ferent, i el règim d'instal·lació obligatòria, amb caràcter subsidiari. 

En efecte, el règim preferent és el de la instal·lació voluntària per part de les 
entitats financeres proveïdores, ja que la llei s'assenta en el principi de voluntari-
etat, perquè les entitats puguin instal·lar els seus caixers automàtics en els muni-
cipis que més els convingui des d'un punt de vista comercial o empresarial.  

Així, només si el règim d'instal·lació voluntària no cobrís les necessitats de 
tots els municipis en risc d'exclusió financera, operaria el règim d'instal·lació 
obligatòria, que té, per tant, caràcter subsidiari respecte al règim d'instal·lació 
voluntària. 

El règim d'instal·lació obligatòria s'ordena en dues modalitats d'instal·lació, 
que es tradueixen en dues de les subseccions que configuren la secció 1a del 
capítol III del títol II: la instal·lació obligatòria mitjançant requeriment previ 
a les entitats financeres (secció 1a), i la instal·lació obligatòria mitjançant 
execució subsidiària per l'Administració pública (secció 2a). No obstant 
això, la subsecció 3a del capítol III del títol II preveu que, en determinades 
condicions i en funció de les característiques dels municipis, es pugui prestar 
el servei a través de caixers automàtics mòbils. 

En el marc de la instal·lació obligatòria, destaca particularment el règim 
d'instal·lació mitjançant execució subsidiària per l'Administració pública, 
que es caracteritza per la seva subsidiarietat respecte a la instal·lació obliga-
tòria mitjançant requeriment previ i perquè el finançament de les actuacions 
corresponents per a la instal·lació dels caixers automàtics es finançarà a càr-
rec d'un fons de nova creació, dotat a partir de les aportacions de les entitats 
financeres proveïdores en funció de criteris objectius, denominat fons de 
garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió 
financera, i adscrit a l'Administració General de l'Estat. 

Quant a les disposicions addicionals, la primera estableix l'exclusió de de-
terminades entitats financeres de l'àmbit d'aplicació de la llei; la segona reite-
ra el règim de retirada d'efectiu en caixers automàtics que estableix la legis-
lació aplicable, a la qual es remet; la tercera habilita l'Estat perquè delegui 
les seves atribucions i funcions en les comunitats, ciutats autònomes i enti-
tats locals; la quarta, relativa al règim dels caixers automàtics preexistents en 
els ens d'àmbit territorial inferior al municipi, té per objecte garantir l'exis-
tència de caixers automàtics en aquests àmbits territorials, la cinquena, rela-
tiva als caixers automàtics mòbils i als agents financers, estableix que 
aquests instruments complementen i reforcen la prestació del servei de cai-
xer automàtic que estableix aquesta llei, i la sisena, modifica la Llei 44/2002, 
de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer per garan-
tir l'adequat servei d'atenció presencial en oficina 

Finalment, pel que fa a les disposicions finals, la primera estableix els títols 
competencials de referència; la segona habilita el desenvolupament normatiu 
de la llei, i la tercera estableix el règim de l'entrada en vigor de la llei, que és 
l'ordinari. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 
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Títol de la proposta 

TEXT PRESENTAT 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc 
d'exclusió financera i de garantia en l'accés als serveis bancaris 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha cap esmena presentada. 
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els crite-
ris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revi-
sió dels projectes lingüístics dels centres educatius 

203-00024/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 62648 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.06.2022 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2022, ha 
pres coneixement del Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els 
criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels 
projectes lingüístics dels centres educatius publicat al DOGC 8678A, i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel pro-
cediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el 
dia 31 de maig de 2022. 

A la Mesa del Parlament 

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

Certifico:  

Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 30 de 
maig de 2022 s'ha pres l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller d'Educació, s'aprova la iniciativa SIG22EDU0765 - 
Projecte de decret llei pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, 
l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres edu-
catius.» 

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

Decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els crite-
ris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revi-
sió dels projectes lingüístics dels centres educatius 

El president de la Generalitat de Catalunya 

L'article 67.6.a de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els de-
crets 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 

L'article 131 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
competències en matèria d'educació i l'article 143.1 la competència exclusiva 
en matèria de llengua pròpia; per tant, pot determinar el règim lingüístic del 
sistema educatiu amb la finalitat de garantir la integració i la cohesió social, 
així com la normalització lingüística del català, i de l'aranès a l'Aran. Així, 
d'acord amb l'article 35.2 de l'Estatut, que regula el sistema educatiu a Cata-
lunya, es garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llen-
gua habitual en iniciar l'ensenyament, assolir en completar l'educació obliga-
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tòria el compliment del deure i l'exercici del dret de conèixer amb suficiència 
oral i escrita el català i el castellà. 

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que la manca 
de normalització de la llengua catalana, la seva dimensió relativament reduï-
da en el context internacional i la composició lingüística diversa del país, 
exigeixen una política lingüística que ajudi eficaçment a normalitzar la llen-
gua pròpia del país i, alhora, que garanteixi escrupolosament els drets lin-
güístics de tota la ciutadania. 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, regula el règim lingüístic deri-
vat de l'Estatut d'autonomia de Catalunya en el títol II, del règim lingüístic 
del sistema educatiu de Catalunya, que encara no ha estat objecte d'un des-
plegament, ja que no es disposava dels informes, els estudis i les enquestes 
necessaris per dur a terme aquest desplegament. 

L'element nuclear del model lingüístic escolar de Catalunya és el projecte 
lingüístic del centre. En aquest sentit, l'article 14 de la Llei d'educació de-
termina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons pú-
blics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 
que emmarqui el tractament de les llengües al centre. El projecte lingüístic 
ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i l'ús de les llengües en el 
centre. 

En l'elaboració del projecte lingüístic no es pot eludir la diversitat cultural i 
lingüística de l'alumnat del propi centre. La realitat heterogènia dels dife-
rents centres del sistema educatiu de Catalunya s'ha de tenir en compte a 
l'hora de fixar els criteris sobre el tractament de les llengües, sense fer abs-
tracció de la diversitat social i cultural de l'entorn de cada centre educatiu i 
tot tenint en compte que aquests han de disposar d'un cert marge de decisió. 
Per aquest motiu, l'elaboració dels projectes lingüístics dels centres i la regu-
lació de l'ensenyament i l'ús de les llengües que s'hi inclogui ha de conside-
rar necessàriament criteris objectius com ara l'entorn sociolingüístic del cen-
tre, els objectius de normalització lingüística del català, i de l'aranès a l'Aran, 
el respecte a la diversitat cultural i lingüística i els nivells de coneixements 
lingüístics de l'alumnat que s'acreditin mitjançant proves i avaluacions peri-
òdiques, tot mantenint el català com a centre de gravetat del servei públic 
educatiu de Catalunya. 

En aquest escenari, si bé en primera instància correspon a cada centre efec-
tuar l'anàlisi dels factors socials i culturals de l'entorn que han de servir de 
base per elaborar el projecte lingüístic, el departament competent en matèria 
d'educació l'ha de validar i vetllar per tal de garantir que el projecte lingüístic 
s'ajusta a la legalitat i als objectius de normalització lingüística correspo-
nents a la realitat sociolingüística general, del centre educatiu i del seu en-
torn. 

No obstant això, en diversos casos, els projectes lingüístics de centre han 
estat objecte de debat i controvèrsia jurídica en els darrers temps, i això ha 
alterat el desenvolupament normal de l'activitat escolar i l'estabilitat i la se-
guretat jurídica tant del professorat com de l'alumnat. En conseqüència, la 
Generalitat de Catalunya ha endegat diverses iniciatives amb la finalitat pri-
mordial d'aprovar un marc normatiu estable que proporcioni seguretat jurídi-
ca i respongui a l'objectiu d'assolir el compliment de l'ensenyament i ús de 
les llengües oficials en els centres educatius sostinguts amb fons públics en 
funció de les necessitats educatives de l'alumnat i la realitat sociolingüística 
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del centre i sempre en els termes recollits a l'Estatut, a la Llei de política 
lingüística i a la Llei d'educació de Catalunya. 

Entre d'altres iniciatives, s'han impulsat els tràmits necessaris per dur a terme 
un desenvolupament normatiu del règim lingüístic del sistema educatiu regu-
lat al títol II de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i, a aquest efec-
te, s'ha dut a terme la consulta pública prèvia a la redacció del projecte nor-
matiu per tal de poder atendre les preocupacions i necessitats de la 
ciutadania i de tots els actors implicats en el moment de redactar la norma. 
Així mateix, s'han encarregat diversos estudis sobre la realitat sociolingüísti-
ca als centres educatius de Catalunya, en la mesura que aquestes dades són 
decisives per conèixer l'escenari de partida respecte al grau d'assoliment de 
l'objectiu d'aconseguir l'ensenyament i ús de les llengües oficials en cadas-
cun dels centres del sistema educatiu de Catalunya. 

Ateses les circumstàncies exposades, la necessitat extraordinària i urgent 
d'aprovar aquest Decret llei rau en l'exigència de comptar de forma immedia-
ta i amb l'antelació suficient amb el marc normatiu adequat per poder prepa-
rar el proper curs escolar 2022-2023. Els instruments legislatius d'urgència o 
tramitació ràpida existents, com ara les tramitacions urgents o la tramitació 
per lectura única, no permeten garantir que s'aprovin les mesures que s'esta-
bleixen en aquest Decret llei amb la immediatesa necessària. L'únic instru-
ment normatiu que en permet l'aprovació amb la celeritat requerida és el 
decret llei. 

En conseqüència aquest Decret llei es dicta amb la finalitat de fixar els crite-
ris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projec-
tes lingüístics dels centres educatius públics i dels centres educatius privats 
sostinguts amb fons públics. 

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 del conseller d'Educació i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Article 1. Objecte 

Aquest Decret llei té per objecte fixar els criteris aplicables a l'elaboració, 
l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres 
educatius públics i dels centres educatius privats sostinguts amb fons pú-
blics, a l'efecte d'establir els aspectes relatius a l'organització de l'ensenya-
ment i l'ús de les llengües oficials en cada centre. 

Article 2. Criteris i objectius bàsics 

L'organització de l'ensenyament i l'ús de les llengües als centres educatius 
públics i als centres educatius privats sostinguts amb fons públics es fona-
menta en els criteris i objectius bàsics següents:  

a) Les determinacions de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d'educació, així com la resta de disposicions legals aplicables, en par-
ticular en relació amb el català com a llengua pròpia, llengua normalment 
emprada, llengua vehicular i d'aprenentatge i llengua d'ús normal en l'acolli-
da de l'alumnat. 
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b) La garantia que l'alumnat assoleixi el domini oral i escrit del català i el 
castellà al final de l'ensenyament obligatori. 

c) La necessària anàlisi de l'entorn sociolingüístic dels centres, de l'entorn 
general i dels objectius de normalització lingüística per garantir l'eficàcia 
dels projectes educatius i lingüístics. 

d) La inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en 
l'ensenyament i l'ús de les llengües. 

Article 3. Elaboració, aprovació i revisió dels projectes lin-
güístics 

1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han 
d'elaborar un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües 
al centre, amb el contingut previst legalment, mitjançant les estratègies edu-
catives i els recursos didàctics adients per assolir globalment les competèn-
cies lingüístiques previstes en la normativa aplicable seguint els criteris fi-
xats pel departament competent en matèria d'educació. 

2. L'elaboració i aprovació dels projectes lingüístics s'ha d'adequar als crite-
ris i objectius bàsics previstos en l'article anterior i a les previsions del pro-
jecte educatiu de cada centre. 

3. El projecte lingüístic ha de tenir en compte les necessitats educatives i la 
diversitat cultural i lingüística de l'alumnat per tal d'assolir els objectius de 
normalització lingüística del català, i de l'aranès a l'Aran, atenent els recur-
sos del centre, inclosos els de caràcter digital. 

4. El projecte lingüístic del centre s'ha de revisar i modificar, si s'escau, en 
funció del coneixement oral i escrit i de l'ús de les llengües que l'alumnat 
acrediti en les diferents etapes educatives. Aquesta revisió s'ha de fer mitjan-
çant proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en perío-
des no superiors als dos anys. 

Article 4. Validació dels projectes lingüístics 

1. Sens perjudici de l'autonomia dels centres educatius, el departament com-
petent en matèria d'educació ha de validar en un període no superior als 30 
dies que el projecte lingüístic s'adequa a la normativa vigent i instar-ne la 
modificació en cas contrari. El departament competent en matèria d'educació 
assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que 
valida. 

2. Els centres han de col·laborar en el procés de seguiment i avaluació del 
projecte lingüístic proporcionant els indicadors i la informació que els reque-
reixi el departament competent en matèria d'educació per tal de fer-lo efectiu. 

Disposicions addicionals 

Primera. Els projectes lingüístics i les mesures singulars que s'hagin adoptat i 
que no s'ajustin als criteris i objectius bàsics que estableix aquest Decret llei 
han d'ésser revisats en el termini més breu possible durant el curs 2022-
2023, amb caràcter general dins dels primers sis mesos, per tal que puguin 
adaptar-s'hi. 

Segona. El departament competent en matèria d'educació ha de facilitar l'as-
sessorament que li sol·licitin els centres educatius en el procés d'elaboració, 
aprovació i, si s'escau, revisió dels projectes educatius, així com en la presa 
de decisions que puguin afectar-los de forma rellevant. 
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Tercera. Al territori de l'Aran, els projectes lingüístics han de tenir en comp-
te l'aranès, com a llengua pròpia de l'Aran i com a llengua vehicular i d'apre-
nentatge habitual als seus centres educatius, d'acord amb la normativa regu-
ladora. 

Disposició transitòria 

Les determinacions relatives a la tramesa i validació del projecte lingüístic 
dels centres que s'estableixen en aquest Decret llei s'han d'aplicar a partir de 
l'inici del curs 2022-2023. 

Disposició final 

Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari 
Oficial 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, 30 de maig de 2022 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Josep 
Gonzàlez Cambray, conseller d'Educació 
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Punt 4 | Debat de totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania 

202-00006/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 4382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

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 estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent:  

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol,  de la renda garantida de ciutadania 

Exposició de motius 

L'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que les persones 
o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, 
d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen. 

Atesa la situació de crisi econòmica i d'emergència social a Catalunya, es va 
impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la renda garantida de ciutada-
nia per promoure una llei que donés compliment a l'article 24.3 de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya. En aquest sentit, el 20 de juliol de 2017, el Parla-
ment de Catalunya va aprovar la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania, amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida 
digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, 
per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. 

En aquets 3 anys de vigència, la llei ha viscut alguna modificació i també el 
seu desplegament reglamentari, però continua no donant resposta al gruix de 
les unitats familiars que pateixen de situacions de risc de pobresa. 

La irrupció de la pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat un nou 
creixement en la taxa de risc a la pobresa, tant a Catalunya com a la resta de 
l'Estat espanyol. Això ha fet accelerar l'aprovació d'una prestació de garantia 
de rendes per part del nou govern espanyol. 

El passat 1 de juny el BOE va publicar el Reial Decret Llei 20/2020, de 29 
de maig, pel qual estableixen l'ingrés mínim vital (IMV). És una prestació de 
la Seguretat Social que permetrà garantir ingressos a les famílies que es tro-
ben en situació de pobresa a tot l'Estat. 

La seva aprovació no fa desaparèixer la norma catalana, sinó que seran dues 
prestacions de garantia d'ingressos compatibles. Això obliga a fer alguns 
canvis necessaris per fer efectiva la complementarietat en tots els casos i per 
a augmentar l'eficàcia de la suma de dues apostes importants per a protegir 
les famílies que ho necessiten. 

La modificació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania que es planteja 
en aquesta Proposició de llei pretén resoldre aquests buits per a facilitar la 
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complementarietat de les dues prestacions de garantia de rendes, i maximitzar 
les possibilitats d'arribar a col·lectius no atesos fins ara per la renda garantida 
de ciutadania, aconseguir una major atenció a les situacions sobrevingudes de 
pobresa i augmentar la protecció a totes les famílies beneficiàries. 

Alhora, i per a complir amb els mandats aprovats pel Parlament que cap euro 
del Pressupost previst per a la renda garantida de ciutadania no deixi de des-
tinar-se a aquest propòsit, tot i l'estalvi de despesa que es pot tenir per efecte 
de l'entrada en vigor de l'Ingrés Mínim Vital, la Proposició de llei planteja 
canvis en diversos aspectes de la renda garantida de ciutadania per a millorar 
la seva capacitat de protecció, tant en cobertura de persones en situació de 
pobresa que se'n vegin beneficiades, com en quantitat aportada a cada unitat 
familiar. En especial destaca la voluntat d'ampliar la cobertura de les famíli-
es amb fills a càrrec (per ser una millor eina de lluita contra la pobresa infan-
til, molt elevada al nostre país), d'eliminar condicionalitats i traves d'accés 
existents fins al moment en la RGC, d'ampliar la complementarietat amb les 
rendes del treball i de crear una nova prestació complementària de la RGC 
que permeti cobrir les necessitats bàsiques d'accés a l'habitatge. 

Amb aquest context i aquests objectius, la proposició de llei consta de 42 
articles que modifiquen l'articulat i disposicions addicionals, finals i transitò-
ries i afegeix dos annexos a la llei per a detallar les quantitats de la prestació 
bàsica de la Renda Garantida i de la prestació econòmica complementaria 
per habitatge. 

Article 1. De modificació de l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que queda re-
dactat de la següent manera 

Article 2. Finalitat i tipus de prestacions de la renda garantida de ciutadania 

1. La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa 
econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garanti-
da de dret subjectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la 
persona i el seu apoderament i superar les condicions que l'han dut a necessi-
tar aquesta prestació. 

2. La renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu, en els termes que 
estableix la llei, que consta de dues prestacions econòmiques i una prestació 
de serveis:  

a) Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que esta-
bleix aquesta llei, per cobrir les necessitats bàsiques sense incloure les des-
peses d'accés a l'habitatge. 

b) Una prestació complementària per habitatge amb l'objecte de cobrir les 
necessitats relacionades amb l'accés a l'habitatge de les persones titulars de 
la renda garantida de ciutadania. 

c) Una prestació de serveis per a les persones que siguin beneficiàries de les 
prestacions econòmiques en forma de polítiques actives per facilitar itinera-
ris, accions i serveis d'inclusió i integració social per a les persones que 
necessiten acompanyament i suport de caràcter social, i també polítiques 
actives d'ocupació que garanteixin el dret de les persones a ésser ocupables. 
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Article 2. De modificació dels apartats 2 i 3 i addició d'un 
apartat 4  a l'article 3 de la Llei 14/2017, de la renda garanti-
da de ciutadania,  que queden redactats de la següent manera 

Article 3. Característiques de les prestacions de la renda garantida de ciuta-
dania 

1. La prestació garantida, a què fa referència l'apartat 2.a de l'article 2, és una 
prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars 
que no disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida 
digna. 

2. La prestació complementària per habitatge, a què fa referència l'apartat 
2.b de l'article 2, és una prestació econòmica periòdica i finalista, de caràc-
ter temporal, destinada a les persones i unitats familiars que tenen greus 
problemes per fer front al pagament dels costos per accedir a l'habitatge o 
allotjament on viuen. 

3. La prestació de serveis de l'article 2 apartat 2 lletra c) es configura com 
un dret de les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques de la 
renda garantida de ciutadania que en cap cas no pot regular-se reglamentà-
riament com una condició per accedir a les prestacions econòmiques. 

4. La renda garantida de ciutadania, atenent l'objecte i la finalitat de la pres-
tació, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció, en cap dels 
tipus de prestació que la conformen. 

Article 3. De modificació de l'article 4 de la Llei 14/2017, de 
la renda garantida de ciutadania, supressió de l'apartat 1, 
modificació de l'apartat 4 i 5, addició de nou apartat 6, que 
queden redactats de la següent manera 

Article 4 Compatibilitats i caràcter complementari i subsidiari de la renda 
garantida de ciutadania 

1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les 
rendes del treball a temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llin-
dar de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. Inicialment, només 
és compatible per a les famílies monoparentals amb fills a càrrec i l'aplicació 
de la compatibilitat fineix amb la generalització de la compatibilitat de la 
renda garantida de ciutadania amb totes les rendes del treball derivades de 
contracte a temps parcial. 

En aquest cas, la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania és 
per l'import de la diferència entre les rendes del treball i l'import de la pres-
tació. 

2. La renda garantida de ciutadania és subsidiària de tots els ajuts, els subsi-
dis, les prestacions o les pensions de qualsevol administració a què puguin 
tenir dret els titulars o beneficiaris de la prestació, i la renda garantida de 
ciutadania constitueix la darrera xarxa de protecció social. 

3. La renda garantida de ciutadania també és subsidiària dels ingressos de 
qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o beneficiaris de la presta-
ció, llevat dels ingressos de les prestacions a què fa referència l'apartat 4. 

4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el 
llindar econòmic, les prestacions econòmiques o en espècie, públiques i pri-
vades de dependència o discapacitat, de beques escolars de menjador i 
transport, d'urgència per a evitar desnonaments, de beques públiques per a 
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estudiar (de batxillerat o universitàries) i les que existeixin o es puguin esta-
blir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutada-
nia. Tampoc no es computen com a ingressos per a determinar el llindar 
econòmic els ajuts econòmics no regulars i puntuals per part de familiars fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades l'indica-
dor de renda de suficiència de Catalunya, que siguin acreditats degudament. 

5. Els perceptors d'ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació i els 
perceptors de pensions contributives i no contributives per invalidesa i per 
jubilació de la seguretat social no tenen dret a la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania, sens perjudici del que regula la disposició 
addicional tercera sobre els supòsits de complementarietat. que els hi siguin 
complementats amb un complement de renda garantida de ciutadania per 
l'import necessari per a arribar a la quantia de la renda garantida de ciuta-
dania vigent en cada moment i, si s'escau, la prestació complementària per 
habitatge, d'acord amb la Disposició addicional Tercera de la present Llei. 

6. Els perceptors de la prestació de l'ingrés mínim vital, prestació no contri-
butiva del sistema de la Seguretat Social, tenen dret a que els hi sigui com-
plementat amb un complement de renda garantida de ciutadania per l'im-
port necessari per a arribar a la quantia de la renda garantida de 
ciutadania vigent en cada moment i, si s'escau, la prestació complementària 
per habitatge, d'acord amb la Disposició addicional Tercera de la present 
Llei. 

Article 4. D'addició d'un l'article 4bis a la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania 

Article 4 bis. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania i la seva 
compatibilitat amb les rendes del treball per compte aliè o per compte propi 
i altres ingressos de rendes immobiliàries o mobiliàries 

1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb 
les rendes del treball per compte aliè o per compte propi i altres ingressos 
de rendes immobiliàries o mobiliàries quan els ingressos siguin inferiors al 
llindar de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. En aquest cas, 
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania és per l'import 
de la diferència entre les rendes del treball, mobiliàries o immobiliàries, i 
l'import de la prestació regulada a l'article 2 apartat 2. lletra a). 

2. La generalització i l'efectivitat de la compatibilitat de la renda garantida 
de ciutadania amb les rendes del treball assalariat a temps parcial es produ-
irà amb efectes del dia d'entrada en vigor de la present Llei. 

3. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb el treball assa-
lariat a temps complert es produirà d'acord amb allò que estableix la Dispo-
sició transitòria Segona sense perjudici de l'aplicació d'allò que preveu l'a-
partat 5 de l'article 10 i l'apartat 2bis de l'article 18. 

4. Les persones que fins a la data d'entrada en vigor de la Llei 14/2017, de 
20 de juliol de la Renda garantida de ciutadania fossin beneficiàries de la 
renda mínima d'inserció i l'estiguin compatibilitzant amb rendes de treball o 
altres ingressos de rendes immobiliàries o mobiliàries en els termes esta-
blerts legalment, continuaran gaudint de la compatibilitat. 

5. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d'in-
crement com a conseqüència d'una reducció del temps de treball contractat 
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per mitjà del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per 
raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu. 

6. En el cas que els beneficiaris de la renda garantida de ciutadania acce-
deixin a nous ingressos derivats de rendes de treball s'aplicarà la formula 
d'estímul als nous ingressos que es defineix a l'article 18 apartat 2bis de la 
present llei. 

Article 5. D'addició d'un nou apartat 4 a l'article 6 de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Article 6. Unitat familiar 

4. Llars amb més d'una unitat familiar. 

1. En els casos en què s'acrediti degudament la situació excepcional, es pot 
concedir en una mateixa llar més d'una prestació de la renda garantida de 
ciutadania a més d'una unitat familiar, quan els seus membres es trobin en 
alguna de les circumstàncies següents:  

a) Acolliment provisional de familiars de fins a segon grau de consanguini-
tat o afinitat, en casos excepcionals derivats d'una situació d'atur de llarga 
durada, o tenir a càrrec fills menors d'edat. 

b) Situacions derivades de desnonaments. 

c) Situacions que s'esdevinguin per violència masclista. 

d) Altres situacions que l'òrgan tècnic consideri segons l'excepcionalitat de 
la urgència social de les persones, a proposta dels serveis socials de refe-
rència. 

2. En el cas d'acolliments familiars en situació excepcional, tal com es defi-
neix en aquest article, els ingressos de la part de família que acull no es 
computen ni es dedueixen. 

Article 6. De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l'article 7  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que 
resten  amb el següent redactat 

Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania 

1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, 
les persones que compleixen els requisits següents:  

a) Ésser majors de vint-i-un anys, o de divuit anys si es troben en alguna de 
les situacions següents:  

– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec. 

– Ésser òrfenes dels dos progenitors. 

– Haver estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la llar. 

– Tenir la condició de persona en situació de risc social; s'entén com a tal la 
persona que es trobi en una situació molt limitadora de la seva autonomia 
personal i integració social, derivada d'uns entorns socioeconòmics, famili-
ars i comunitaris especialment conflictius o plens de mancances. Aquesta 
circumstància requereix un informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis 
públics que en facin l'atenció i el seguiment. 

– Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament. 

b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest 
requisit no s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupa-
ment familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als 
catalans retornats, ni a les persones i unitats familiars que acreditin fefaent-
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ment estar empadronats o poden demostrar el seu veïnatge des d'un mínim 
de 3 anys abans de fer la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania. La 
Generalitat regularà en 6 mesos els requeriments d'acreditació fefaent. 

c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els dotze mesos 
immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del 
que estableix l'article 23 apartat 2.b. No es tenen en compte per al còmput 
d'aquest període les absències justificades inferiors a un mes. 

Queden excloses del compliment d'aquest requisit:  

– Les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència per evitar 
maltractaments envers elles mateixes o els seus fills. 

– Les persones víctimes d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans si se-
gueixen un acord de treball vinculat a un procés d'emancipació i apodera-
ment, amb un pronòstic de sortida en un termini no superior a 12 mesos, 
d'acord amb l'informe corresponent dels professionals del treball social i de 
suport social al servei residencial. 

2. No tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que es troben 
en alguna de les circumstàncies següents:  

a) Les persones que han cessat voluntàriament llur activitat laboral dins dels 
dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació. 

b) Les persones afectades per un acomiadament o per una altra situació anà-
loga quan tinguin dret a una indemnització o prestació equivalent. En qual-
sevol cas, aquestes persones tenen dret a la concessió provisional de la renda 
garantida de ciutadania fins que percebin la indemnització laboral. Un cop 
percebuda la indemnització, han de tornar les prestacions de la renda garan-
tida de ciutadania com a màxim fins a l'import de la prestació que han perce-
but, sens perjudici d'actualitzar la sol·licitud d'accés ala renda garantida de 
ciutadania si es compleixen els requisits. 

c) Les persones que han percebut dins els darrers cinc anys qualsevol presta-
ció pública declarada indeguda per resolució administrativa ferma, per cau-
ses que els són atribuïbles. Per a poder tornar a sol·licitar la renda garantida 
de ciutadania en aquesta circumstància ha d'haver transcorregut, com a mí-
nim, un any des de la presentació de la sol·licitud denegada. 

d) Les persones que no han interposat una reclamació judicial amb relació a 
una pensió d'aliments o compensatòria a la qual tenen dret però que no per-
ceben, se n'exceptuen les dones que acreditin ser víctimes de violència mas-
clista en els àmbits de la parella o la família o altres casos que es determi-
nin per reglament. 

e) Les persones o unitats familiars que disposen de béns mobles o immobles 
suficients el valor o rendiments dels quals asseguren els mínims d'una vida 
digna segons el que disposa aquesta llei, llevat de l'habitatge habitual. 

3. Tenen dret a la renda garantida, excepcionalment, les persones que no com-
pleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies ex-
traordinàries per les quals es troben en una situació d'especial necessitat. 

S'entén per situació d'especial necessitat o urgència, d'acord amb la defini-
ció establerta en l'article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, qualsevol 
contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d'una persona i 
que li impedeix fer front a les despeses essencials per al manteniment propi 
o de les persones que integren la unitat familiar a la qual pertany; persones 
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que necessiten una actuació de suport i urgència per causes objectives alie-
nes a la seva voluntat, pels motius següents:  

a) Imminència de desnonament o pèrdua de l'habitatge. 

b) Violència masclista. 

c) Malalties greus sobrevingudes. 

d) Risc dels menors d'edat a càrrec. 

e) Joves i adolescents en risc d'exclusió social imminent que pugui atemptar 
contra la seva vida o salut o que pateixin violència o maltractament, per la 
seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

f) Persones que són víctimes d'explotació sexual o del tràfic d'éssers humans. 

g) Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en risc 
d'exclusió social imminent. 

4. Les situacions descrites a l'apartat 3 d'aquest mateix article s'acrediten 
mitjançant l'informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis socials públics 
competents i de l'òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadania. 

Article 7. D'addició d'un nou apartat 3 bis a l'article 8 de la 
Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania 

Article 8. Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat familiar a 
la renda garantida de ciutadania. 

3 bis. El Govern podrà demanar certificats de patrimoni i de rendes dels titu-
lars i beneficiaris en els seus països d'origen o anterior país de residència. 

Article 8. De supressió dels apartats 3 i 4 i modificació de l'a-
partat 5 de l'article 10 de la Llei 14/2017, de la renda garanti-
da de ciutadania, que queda redactat de la següent manera  

Article 10. Durada del dret a percebre les prestacions 

3. La prestació complementària d'activació i inserció es percep des de l'inici 
del dret a la prestació, juntament amb la prestació garantida i no condiciona-
da, amb la subscripció del compromís corresponent. La prestació és objecte 
de revisió al cap de dotze mesos i se'n determina la continuïtat en funció dels 
informes preceptius. 

4. L'incompliment per les administracions públiques competents de l'obliga-
ció de proposar el corresponent pla individual d'inserció laboral o d'inclusió 
social no pot comportar la pèrdua de la prestació econòmica per part del 
titular o dels beneficiaris que hi puguin accedir. Si l'incompliment és impu-
table al titular o beneficiari, s'extingeix aquesta prestació, sens perjudici del 
dret a tornar-la a sol·licitar al cap de dotze mesos. 

5. En el cas que un destinatari de la renda garantida de ciutadania accedeixi a 
un lloc de treball a jornada completa, continua percebent prestació comple-
mentària d'activació i inserció durant sis mesos la renda garantida de ciuta-
dania d'acord amb allò que estableix l'article 18 apartat 2 bis. 

Article 9. D'addició de nou apartat h a l'apartat 2, modificació 
de l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei 14/2017, de la renda 
garantida  de ciutadania  

Article 11. Obligacions dels destinataris de la prestació econòmica 

1. Els titulars i, si s'escau, els beneficiaris de la prestació de la renda garanti-
da de ciutadania tenen les obligacions següents:  
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[...] 

h) Sol·licitar qualsevol altre ajut o bonificació al que tingui dret d'altres 
administracions o entitats, el titular o els beneficiaris, sens perjudici del que 
regula la nova Disposició addicional Desena. La Generalitat publicarà 
anualment i comunicarà telemàticament al titular la llista mínima d'ajuts 
que ha de comprovar si hi accedeix o hi pot accedir. La Generalitat desple-
garà un simulador telemàtic per facilitar aquesta tasca. 

3. No es podran establir altres obligacions que les que fixa aquesta llei. 

Article 10. De modificació dels apartats 1 i 3 de l'article 12 de 
la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que res-
ten redactats de la següent manera  

Article 12. Modificació i revisió de la prestació. 

1. El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de 
la persona titular de la renda garantida de ciutadania, o d'algun dels membres  
de la unitat familiar, comporta la disminució o l'augment de la prestació eco-
nòmica garantida i de la prestació complementària d'activació i inserció, 
mitjançant la revisió corresponent per l'òrgan competent. 

2. L'òrgan competent per a la gestió de la renda garantida ha de fer una revi-
sió biennal, com a mínim, del compliment dels requisits per part dels benefi-
ciaris de la prestació, sens perjudici de la supervisió permanent i de les revi-
sions que es considerin oportunes. 

3. La modificació de la quantia de la prestació econòmica de la renda garan-
tida i de la prestació complementària d'activació i inserció a què fa referència 
l'apartat 1 té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes 
en què s'ha produït el canvi de les circumstàncies que la justifiquen. En el 
cas que es produeixi una modificació d'import a la baixa, el titular de la pres-
tació econòmica ha de retornar, si escau, la quantitat percebuda indeguda-
ment des del dia 1 del mes següent al mes en què s'ha produït la variació. Si 
la modificació és a l'alça, l'òrgan competent ha d'abonar, com a endarreri-
ment, les diferències pendents de percebre des del dia 1 del mes següent al 
mes en què s'ha produït la variació. 

Article 11. De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l'article 13 
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que 
queda redactat de la següent manera  

Article 13. Suspensió de la prestació 

1. La percepció de la renda garantida de ciutadania se suspèn per qualsevol 
de les causes següents:  

a) Per l'obtenció d'un treball temporal a jornada completa, sens perjudici del 
que estableix l'article 10.5. 

b) Per la percepció, amb caràcter temporal, d'ingressos econòmics, no salari-
als, per un import igual o superior a l'indicador de renda de suficiència de 
Catalunya aplicable en cada moment. 

c) Per l'incompliment injustificat dels requeriments de l'òrgan competent per 
a la gestió de la prestació quan aquest òrgan vulgui comprovar si continuen 
existint els requisits per a tenir-hi dret. En aquest cas, la durada màxima de 
la suspensió és de dos mesos, transcorreguts els quals es declara l'extinció 
del dret si continua l'incompliment. 
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d) Per no haver sol·licitat qualsevol altra prestació o ajut econòmic, contribu-
tiu o no contributiu, a què la persona tingui dret, des que li fou aprovada la 
prestació de la renda garantida de ciutadania, segons la llista facilitada per 
la Generalitat segons article 11 h), i sense perjudici d'allò que preveu la 
Disposició addicional Desena apartat 5 de la present Llei. 

2. La prestació complementària d'activació i inserció se suspèn per l'incom-
pliment de qualsevol de les obligacions que estableixen els apartats 2 i 3 de 
l'article 11, i també per l'incompliment per part del beneficiari del pla d'in-
clusió social o d'inserció laboral. 

3. La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garan-
tida de ciutadania i de la prestació complementària d'activació i inserció té 
efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes en què es dicta 
la resolució de suspensió. La suspensió es manté mentre continuen existint 
les circumstàncies que hi han donat lloc, però en cap cas per un període con-
tinuat de més de dotze mesos, període després del qual s'extingeix la presta-
ció i es pot tornar a sol·licitar. 

Article 12. De modificació de l'apartat 1 de l'article 14 de la 
Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que queda 
redactat de la següent manera 

Article 14. Extinció del dret a rebre la prestació 

1. El dret de percebre la prestació de la renda garantida de ciutadania i de la 
prestació complementària d'activació i inserció regulada a l'article 2, apartat 
2, lletra a) s'extingeix per les causes següents:  

[...] 

Article 13. De modificació dels apartats 1 i 2, addició d'un 
apartat 2 bis, supressió dels apartats 3, 4 i 5 i addició d'un 
apartat 6 a l'article 18 de la Llei 14/2017, de la renda garan-
tida de ciutadania  

Article 18. Quantia de la prestació econòmica 

1. L'import màxim de la prestació econòmica de la renda garantida de ciuta-
dania, regulada a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 2 i el llindar d'ingres-
sos per a percebre la prestació, inclosa la quantitat corresponent a la presta-
ció complementària d'activació i inserció, és, quan es tracti d'una unitat 
familiar d'un sol membre, del 100% de la quantia de l'indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC). 

2. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garan-
tida de ciutadania consti de dos membres, l'import màxim mensual, inclosa 
la quantitat corresponent a la prestació complementària d'activació i inserció, 
és del 150 % de la quantia de l'indicador de renda de suficiència de Catalu-
nya llevat de quan el titular de la unitat familiar monoparental compatibilitza 
la prestació amb el treball a temps parcial, en què el segon membre percep, 
inicialment, l'import fixat per l'apartat 3. si  el segon membre és major d'e-
dat, i del 150 % de l'IRSC més 100 euros mensuals  si el segon membre és 
menor d'edat. 

A partir del tercer membre de la unitat de convivència la quantia de la pres-
tació serà diferent en funció de si es tracta d'una persona menor o adulta i 
és la que s'indica a l'annex 1 de la present Llei. 

2 bis. Renda garantida de ciutadania reduïda per l'activació i la inserció. 
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a) Si durant el temps en que s'esta cobrant la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania regulada a l'article 2 apartat 2 lletra a) d'a-
questa llei, les persones titular o beneficiàries obtenen noves rendes deriva-
des del treball per compte propi o aliè a jornada completa, la quantia de la 
prestació econòmica es reduirà, en atenció als nous ingressos obtinguts, en 
les següents quanties:  

– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania 
es reduirà mensualment en un màxim d'un 25% quan les noves rendes deri-
vades del treball siguin d'una quantia d'entre un i un i mig salari mínim 
interprofessional per catorze mensualitats. 

– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania 
es reduirà mensualment en un màxim d'un 35% quan les noves rendes deri-
vades del treball siguin d'una quantia d'entre un i mig i dos salaris mínim 
interprofessional per catorze mensualitats. 

– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania 
es reduirà mensualment en un màxim d'un 50% quan les noves rendes deri-
vades del treball siguin d'una quantia superior a dos salaris mínim interpro-
fessional per catorze mensualitats. 

b) La quantia reduïda de la renda garantida de ciutadania que es derivi de 
l'aplicació de la fórmula de l'anterior apartat a) es cobrarà durant 6 mensu-
alitats completes de treball. 

c) La revisió es farà trimestralment amb dades la AEAT i la Seguretat Soci-
al. Qualsevol diferència es liquidarà en la declaració anual posterior del 
IRPF. 

d) Si durant el temps en que s'esta cobrant la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania regulada a l'article 2 apartat 2 lletra a) d'a-
questa llei, les persones titular o beneficiàries obtenen noves rendes deriva-
des del treball en quantia inferior al Salari mínim interprofessional per ca-
torze mensualitats, la quantia de la renda garantida de ciutadania és 
reduirà, tenint en compte les noves rendes, en la quantia necessària per 
arribar fins al 100 % de la seva quantia, de forma equiparable a la compati-
bilitat del treball a temps parcial amb la renda garantida de ciutadania. 

3. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garan-
tida de ciutadania consti de més de dos membres, s'incrementa l'import mà-
xim mensual en cent euros per membre, fins al cinquè membre,  

4. La prestació complementària d'activació i inserció té un import mensual 
de cent cinquanta euros, i es modifica en la mateixa proporció en què variï 
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. 
Només tenen dret a aquesta quantitat els titulars i beneficiaris que subscri-
guin el compromís de seguir el pla d'inserció laboral o d'inclusió social i 
compleixin les activitats detallades en el  pla de treball. El compliment del 
pla és avaluable periòdicament i de manera individualitzada. 

5. L'import total de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutada-
nia no pot excedir en cap cas del 182 % de l'indicador de renda de suficiència 
de Catalunya vigent en cada moment ni pot ésser inferior al 10 % d'aquest 
indicador. 

6. A partir de 1 de gener de 2021 els imports econòmics de la prestació eco-
nòmica de la renda garantida de ciutadania regulada a la lletra a) de l'a-
partat 2 de l'article 2 són els que s'indiquen a l'annex 1 de la present Llei. 
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Article 14. De modificació de l'article 20 de la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la 
següent manera 

Article 20. Acords d'inclusió social i laboral 

1. Les administracions públiques, en l'àmbit de llurs competències en matè-
ria de formació i ocupació, han d'impulsar i aplicar mesures orientades a 
afavorir i facilitar la incorporació a l'ocupació de persones o grups que, per 
llurs característiques, no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en con-
dicions d'igualtat, especialment les persones destinatàries de la renda ga-
rantida de ciutadania. 

2. Els serveis de les administracions públiques tenen la responsabilitat d'as-
segurar el volum i la qualitat dels serveis associats als plans d'inclusió en 
funció de llurs competències. 

3. Les persones titulars i beneficiaries de la renda garantida de ciutadania 
tenen dret a accedir als plans d'inserció, formació i ocupació que els hi si-
guin oferts. 

4. Aquests plans s'hauran de dissenyar atenent-ne les característiques, les 
necessitats i les possibilitats específiques, i s'ha d'evitar d'incloure-hi actua-
cions o mesures innecessàries a fi de fomentar l'autonomia dels beneficiaris. 

5. En l'execució d'aquests plans, que hauran d'incloure mesures socials, 
formatives, laborals, educatives, de salut o d'habitatge, entre altres, hi po-
dran participar les entitats d'iniciativa social. 

Article 15. D'addició d'un nou article 20bis a la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania  

Article 20 bis. La prestació econòmica complementària per habitatge com a 
dret subjectiu. 

1. La prestació econòmica complementària per habitatge, regulada a l'apar-
tat 2.b de l'article 2 de la present Llei, és una prestació econòmica periòdi-
ca, de caràcter temporal, finalista, destinada a les persones i unitats de con-
vivència beneficiàries de la prestació de la renda garantida de ciutadania 
per fer front a les necessitats relacionades amb el lloguer de l'habitatge o 
allotjament habitual. De fet és un complement econòmic articulat a la pres-
tació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

2. La prestació econòmica complementària per habitatge és un dret subjec-
tiu de totes aquelles persones i unitat de convivència beneficiàries de la ren-
da garantida de ciutadania i que compleixen els requisits específics per ac-
cedir-hi. 

Article 16. D'addició d'un nou article 20 ter a la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania:  

Article 20 ter. Característiques de la prestació econòmica complementària 
per habitatge. 

1. La prestació econòmica complementària per habitatge s'ha de destinar 
única i íntegrament a cobrir les necessitats relacionades amb el lloguer de 
l'habitatge o accés a l'allotjament habitual, en qualsevol de les formes que 
pugui adoptar: lloguer, sub o coarrendament, lloguer d'habitacions, etc. 

2. La prestació econòmica complementària per habitatge és incompatible 
amb qualsevol altre ajut econòmic públic o privat del mateix caràcter que 
pugui existir amb la mateixa finalitat. 



Dossier Ple 33 
28 de juny de 2022 

43 

 

3. La prestació econòmica complementària per habitatge és intransferible  i 
inembargable. 

Article 17. D'addició d'un nou article 20 quarter a la Llei 
14/2017,  de la renda garantida de ciutadania  

Article 20 quarter. Requisits per accedir a la prestació econòmica comple-
mentària per habitatge. 

1. Tenen dret a la prestació econòmica complementària per habitatge:  

a) Les persones i unitats de convivència que son beneficiàries de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

b) Les persones i unitats de convivència que han de fer front al lloguer de 
l'habitatge o allotjament habitual, on s'està empadronat. 

2. No tenen dret a la prestació econòmica complementària per habitatge:  

a) Les persones i unitats de convivència que son propietàries d'un altre ha-
bitatge. 

b) Les persones i unitats de convivència que son beneficiàries d'ajuts públics 
o privats del mateix caràcter que pugui existir amb la mateixa finalitat. 

3. Si en un mateix habitatge o allotjament conviuen dues unitats de convi-
vència beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania, la prestació complementària per habitatge es calcularà com si 
es tractés d'una sola unitat familiar i es repartirà de forma proporcional 
entre cada una. 

Article 18. D'addició d'un nou article 20 quinquies a la Llei 
14/2017,  de la renda garantida de ciutadania  

Article 20 quinquies. Obligacions de les persones perceptores de la presta-
ció econòmica complementària per habitatge. 

Les persones perceptores de la prestació econòmica complementària per 
habitatge hauran de complir amb les següents obligacions:  

a. Les obligacions regulades a aquesta Llei per a les persones beneficiàries 
de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

b. Estar inscrit en el registre de sol·licitant d'habitatge públic amb excepcions 

c. Destinar l'import íntegre de la prestació econòmica complementària per 
habitatge exclusivament al pagament dels costos d'accés a l'habitatge. 

d. Justificar periòdicament i documentalment el pagament del lloguer. 

Article 19. D'addició d'un nou article 20 sexies a la Llei 
14/2017,  de la renda garantida de ciutadania:  

Article 20 sexies. Quantia de la prestació econòmica complementària per 
habitatge. 

La quantia de la prestació complementària per l'accés a l'habitatge regulada 
a l'article 2 apartat 2 lletra b) és la que consta a l'annex 2 de la present Llei. 

El cost objectiu base o quantia de la prestació complementària per l'accés a 
l'habitatge que consta a l'annex 2 de la present Llei es multiplicarà per un 
factor de correcció depenent de la comarca o la ciutat de més de 50.000 
habitants de residència en el moment de la sol·licitud, i estimat segons un 
indicador de rendes de lloguer publicat per la Generalitat. Les quanties dels 
ajuts i els factors de correcció s'actualitzaran anualment en funció de l'evo-
lució dels costos del lloguer de l'habitatge estimats per la Generalitat a ni-
vell comarcal i de ciutat de més de 50.000 habitants. 
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Article 20. D'addició d'un nou article 20 septies a la Llei 
14/2017,  de la renda garantida de ciutadania:  

Article 20 septies. Pagament de la prestació econòmica complementària per 
habitatge 

La prestació econòmica complementària per habitatge es fa efectiva des d'el 
primer dia del mes en que s'ha presentat la sol·licitud i el seu pagament es fa 
a mensualitats vençudes i de forma simultània al pagament de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

Article 21. Addició d'un nou article 20 octies a la Llei 
14/2017,  de la renda garantida de ciutadania:  

Article 20 octies. Durada del dret a percebre la prestació econòmica com-
plementària per habitatge. 

El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge es 
mantindrà mentre es sigui titular de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania i s'hagi de fer front a les necessitats relacionades 
amb el lloguer de l'habitatge o allotjament habitual. 

Article 22. Addició d'un nou article 20 novies a la Llei 
14/2017,  de la renda garantida de ciutadania:  

Article 20 novies. Suspensió i extinció del dret a percebre la prestació eco-
nòmica complementària per habitatge. 

1. El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge 
es suspendrà per:  

a) La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda ga-
rantida de ciutadania. 

b) Quan no s'acrediti degudament el pagament del lloguer de l'habitatge o 
allotjament habitual. 

2. El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge 
s'extingirà per:  

a) L'extinció del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garan-
tida de ciutadania. 

b) Quan no es destini la prestació econòmica complementària per habitatge 
a fer front a les necessitats relacionades amb el lloguer de l'habitatge o 
allotjament habitual. 

c) En cas d'accedir a l'ús d'un habitatge públic de lloguer social. 

d) Per resolució expressa i ferma, en aquest sentit, d'un expedient sanciona-
dor. 

Article 23. D'addició d'un nou article 20 decies a la Llei 
14/2017,  de la renda garantida de ciutadania 

Article 20 decies. Procediment, tramitació i resolució de la sol·licitud de la 
prestació econòmica complementària per habitatge. 

1. La sol·licitud de la prestació econòmica complementària per habitatge 
s'ha de fer en el mateix moment que es sol·liciti la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania o en un moment posterior, i davant del mateix 
òrgan administratiu. 

2. La tramitació de la sol·licitud de la prestació econòmica complementària 
per habitatge es farà pel mateix òrgan que tramiti la sol·licitud de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania. Aquesta tramitació s'ha de fer 
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en el termini màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud i en cas 
de no dictar-se resolució administrativa expressa s'entendrà estimada. 

3. La resolució administrativa correspondrà dictar-la al mateix òrgan que 
resolgui la sol·licitud de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania 

Article 24. De modificació dels apartats a i b del punt 2 de 
l'article 23 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciuta-
dania, que resta redactat de la següent manera  

Article 23. Òrgan de seguiment de la renda garantida de ciutadania 

2. La comissió duu a terme funcions d'avaluació i seguiment de l'aplicació i 
el funcionament de la renda garantida de ciutadania. Concretament, les se-
güents:  

a) Analitzar l'evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els 
efectes sobre el mercat de treball, i, específicament, la compatibilitat de la 
renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps complert, 
per tal d'informar sobre el procés de generalització amb totes les rendes de 
treball derivades de contractes a temps complert, en el marc dels treballs 
parlamentaris a que fa referència la Disposició transitòria Segona apartat 2 
de la present Llei. 

b) Avaluar el possible efecte crida que s'hagi produït i, si s'escau, constatar 
que s'ha produït un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds 
de la renda garantida de ciutadania de persones acabades de censar a Catalu-
nya. Si és així, informar de manera favorable perquè s'ampliï el requisit de 
residència prèvia fins a un total de trenta-sis mesos. En aquest cas, s'habilita 
el Govern perquè per reglament pugui ampliar el període de vint-i-quatre 
mesos de residència legal fins a trenta-sis mesos, per a tenir dret a la presta-
ció. 

Article 25. De modificació dels apartats 1 i 2 de l'article 25 de 
la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que 
queda redactat de  la següent manera 

Article 25. Presentació de les sol·licituds 

1. Les sol·licituds de prestació de la renda garantida de ciutadania i de la 
prestació complementària per habitatge previstes a l'article 2 d'aquesta llei 
poden ésser presentades pel titular o per una tercera persona que el representi 
legalment. 

2. En el moment de la sol·licitud, i en el cas que es vulgui accedir a la pres-
tació complementària d'activació i inserció, s'ha de signar un compromís de 
seguir el pla individual d'inclusió social o d'inserció laboral. 

Article 26. De modificació dels apartats 1 i 5 de l'article 26 de 
la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que res-
ta redactat de la següent manera  

Article 26. Resolució administrativa de les sol·licituds 

1. L'administració pública competent ha de dictar una resolució expressa 
denegant o atorgant la prestació les prestacions regulades a l'article 2 apar-
tat 2. lletres a) i b) en el termini de quatre dos mesos a comptar de la data 
d'entrada de la sol·licitud al registre. 
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2. Un cop transcorregut el termini a què fa referència l'apartat 1 sense que 
s'hagi notificat la resolució a la persona interessada, s'ha d'entendre estimada 
la sol·licitud. 

3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s'aplica a la resolució administrativa 
de pròrroga a què fa referència l'article 10.2. 

4. El dret d'accés a la renda garantida de ciutadania té efectes econòmics des 
de la data de presentació de la sol·licitud. 

5. En el termini de tres mesos a comptar de la data de la resolució d'atorga-
ment de la prestació econòmica regulada a l'article 2 apartat 2 lletra a) s'ha 
de proposar i acordar el pla individual d'inserció laboral o d'inclusió social 
corresponent. quan ha estat sol·licitat l'accés a la prestació complementària 
d'activació i inserció. 

Article 27. De modificació de l'apartat 2 de l'article 27 de la 
Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resta 
redactat de la següent manera  

Article. 27. Recursos administratius i judicials contra les resolucions. 

2. Contra les resolucions administratives que posen fi al procediment admi-
nistratiu es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la juris-
dicció contenciosa administrativa social. 

Article 28. Modificació de la Disposició addicional tercera de 
la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que res-
ta redactat de la següent manera 

Disposició addicional Tercera. Prestacions complementàries 

1. Es modifica l'article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:  

«Article 21. Prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pensi-
ons  i les prestacions estatals 

»1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les 
pensions i les prestacions estatals. 

»2. Els beneficiaris d'una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del 
sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a 
càrrec de la Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca 
la present llei. La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de 
l'aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que estableix la dispo-
sició transitòria tercera de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d'és-
ser la necessària per a arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania 
vigent en cada moment, inclosa la prestació complementària d'activació i in-
serció, i, si s'escau, la prestació complementària per habitatge. 

»3. Els beneficiaris d'una pensió no contributiva d'ingrés mínim vital del 
sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a 
càrrec de la Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que 
marca la present llei. La quantia de la prestació complementària és la que 
es derivi de l'aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que es-
tableix la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d'ésser la necessària 
per a arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en 
cada moment, inclosa, si s'escau, la prestació complementària per habitatge. 

»4. Els beneficiaris d'ajuts, prestacions i pensions diferents d'aquells a què es 
refereix l'apartat 2, sempre que siguin inferiors als imports fixats en el llindar 
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d'ingressos per a l'accés a la renda garantida de ciutadania i que compleixin 
la resta de requisits que marca la Llei de la renda garantida de ciutadania, 
reben un complement econòmic, de caràcter subsidiari a l'ajut, prestació o 
pensió que percebin, per a equiparar llur nivell de prestacions al dels percep-
tors de la renda garantida de ciutadania, i, si s'escau, la prestació comple-
mentària per habitatge, en les condicions, circumstàncies i quanties que esta-
bleix la Llei de la renda garantida de ciutadania. 

»5. Són causes d'extinció de la prestació complementària, a més de les esta-
blertes amb caràcter general, les següents:  

»a) Deixar de rebre la prestació objecte del complement, sense perjudici del 
dret a percebre les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciuta-
dania; en cas de produir-se aquesta circumstància, es produirà una novació 
d'ofici per tal que en cap moment es deixi de percebre la renda garantida de 
ciutadania. 

»b) Ésser usuari d'una prestació econòmica o de serveis d'acolliment resi-
dencial, sanitari o de naturalesa anàloga, sempre que aquesta prestació sigui 
finançada amb fons públics, o estar internat en un centre penitenciari en rè-
gim ordinari o tancat.» 

2. Les prestacions econòmiques complementàries regulades per aquesta dis-
posició tenen efectes des del 15 de setembre de 2017. 

3. Les sol·licituds de les prestacions econòmiques complementàries regula-
des per aquesta disposició, i, si s'escau, els pagaments corresponents, es fan 
d'acord amb el que estableix el Decret 123/2007, del 29 de maig. 

Article 29. De supressió de la Disposició addicional cinquena  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania 

Disposició addicional Cinquena. Llars amb més d'una unitat familiar. 

S'han de regular per reglament els casos en què resideix en una mateixa llar 
més d'una unitat familiar destinatària de la renda garantida de ciutadania. 
Mentre no es fa el desplegament reglamentari, l'òrgan de gestió tècnica de la 
renda garantida de ciutadania ha de valorar les circumstàncies dels casos de 
residència de més d'una unitat familiar en una mateixa llar. 

Article 30. D'addició d'una nova Disposició addicional desena  
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició Addicional Desena. Complementació i articulació de l'ingrés 
mínim vital del sistema de la Seguretat Social amb la Renda Garantida de 
Ciutadania. 

1. Les prestacions econòmiques, contributives i no contributives, de protec-
ció social de l'Administració de l'Estat són complementades per la renda 
garantida de ciutadania, en les condicions regulades per la present Llei. 

2. Les persones i unitats de convivència beneficiàries de la prestació econò-
mica d'ingrés mínim vital del sistema de la Seguretat Social tenen dret a una 
prestació complementària de la renda garantida de ciutadania, sempre que 
compleixin la resta de requisits que marca la present llei. La quantia de la 
prestació complementària de la renda garantida de ciutadania és la que es 
derivi de l'aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que esta-
bleix aquesta Llei, i ha d'ésser la necessària per a arribar a la quantia de la 
renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa, si s'escau, la 
prestació complementària per habitatge. 
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3. Les persones i unitats de convivència que, amb efectes de 1 de juny de 
2020, hagin accedit a la prestació econòmica de l'ingrés mínim vital en apli-
cació de la Disposició Transitòria Primera apartat 1 del Reial Decret Llei 
20/2020, de 29 de maig, i que ja siguin beneficiàries de la prestació econò-
mica de la renda garantida de ciutadania, tenen dret a que l'Administració 
de la Generalitat, d'ofici, els hi modifiqui la quantia de la prestació econò-
mica per adaptar-la a allò que preveu l'apartat 2. de la present Disposició 
Addicional. 

4. Les persones i unitat de convivència que, amb efectes de 1 de juny de 
2020, hagin accedit a la prestació econòmica de l'ingrés mínim vital en apli-
cació de la Disposició Transitòria Primera apartat 1 del Reial Decret Llei 
20/2020, de 29 de maig, i que no siguin beneficiàries de la prestació econò-
mica de la renda garantida de ciutadania, tenen dret a presentar la sol·li-
citud per accedir a la prestació complementària de la renda garantida de 
ciutadania regulada a l'apartat 2 de la present Disposició Addicional. 

5. Les persones i unitats de convivència que, a 1 de juny de 2020, ja siguin 
beneficiàries d'una prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania 
no han de sol·licitar l'ingrés mínim vital, sens perjudici de que la Generali-
tat pugui remetre a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, d'acord amb la 
Disposició Transitòria Primera apartat 10 del Reial Decret Llei 20/2020, de 
29 de maig, les dades necessàries per que pugui determinar si tenen dret a 
l'ingrés mínim vital, i tenen dret a continuar cobrant les prestacions econò-
miques de la renda garantida de ciutadania. La Generalitat podrà remetre, 
a aquests sols efectes, aquestes dades sense autorització expressa de les 
persones beneficiàries de la renda de garantia ciutadana. 

6. Les persones i unitats de convivència que vulguin accedir a la renda ga-
rantida de ciutadania hauran d'acreditar suficientment haver fet la sol·li-
citud de la prestació econòmica de l'ingrés mínim vital. L'Administració de 
la Generalitat podrà requerir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social si 
la persona que sol·licita la renda garantida de ciutadania ha presentat o no 
una sol·licitud de l'ingrés munim vital. 

a) L'Administració de la Generalitat tramitarà la sol·licitud i, en cas de 
complir els requisits per accedir a la renda garantida de ciutadania, dictarà 
resolució administrativa, i en cas de no complir-los en dictarà una de dene-
gatòria. 

b) Si els hi és reconegut el dret a l'ingrés mínim vital accediran a la presta-
ció econòmica de la renda garantida de ciutadania d'acord amb l'apartat 2 
de la present Disposició Addicional. 

c) Si els hi és denegada la prestació econòmica de l'ingrés mínim vital, po-
dran accedir, prèvia sol·licitud, a la renda garantida de ciutadania, si com-
pleixen els requisits regulats a aquesta Llei. 

7. La gestió de la renda garantida de ciutadania i de l'ingrés mínim vital 
correspon a l'Agència Catalana de Protecció social, creada per Llei 
21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència catalana de protecció social. 

Article 31. De supressió de la Disposició transitòria segona  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició transitòria Segona. Termini i efectes. 

El termini de resolució per a les sol·licituds que es presentin en el termini de 
dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei és de cinc 
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mesos. La resolució estimatòria, expressa o tàcita, del dret a la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania té efectes des del 15 de se-
tembre de2017. 

Article 32. De supressió de la Disposició transitòria tercera  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania 

Disposició transitòria Tercera. Desplegament i quantia de la prestació. 

1. Les quanties econòmiques de la prestació de la renda garantida de ciuta-
dania s'han de desplegar de manera gradual, entre la data d'entrada en vigor 
d'aquesta llei i fins a la plena implantació l'1 d'abril de2020. El requisit de 
carència d'ingressos inferior és d'entre el 85% del principi (15 de setembre 
de 2017) i el 100% de l'indicador de renda de suficiència al final d'aquest 
període. 

2. Per a cadascun dels períodes que s'indiquen a la taula següent són aplica-
bles el llindar de pobresa i la quantia de la prestació que s'hi estableix, en 
funció de la persona o persones que formen part de la unitat familiar i sem-
pre en les quanties que es derivin del tant per cent de l'indicador de renda de 
suficiència de Catalunya vigent en cada moment:  

Membres  
de la unitat 
familiar 

  2017, 
15 de setembre 

2018, 
15 de setembre 

2019, 
15de setembre 

2020, 
1 d'abril 

Import % Irsc Import % Irsc Im-
port 

% Irsc Import % Irsc 

1 adult 564 85 604 91 644 97 664 100 

2 adults 836 126 896 135 956 144 996 150 

3 911 137 971 146 1.031 155 1.096 165 

4 986 148 1.046 157 1.106 166 1.196 180 

5 1.061 160 1.121 169 1.181 178 1.208 182 

 

Article 33. De supressió de la Disposició transitòria quarta  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició transitòria Quarta. Compatibilitats 

1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del 
treball a temps parcial es produeix de manera progressiva i gradual i fineix 
amb la generalització de la complementarietat amb totes les rendes derivades 
de contractes a temps parcial per a totes les persones que no disposin d'una 
quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a 
atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import cor-
responent de la renda garantida de ciutadania. A aquestes persones se'ls 
complementen els ingressos fins arribar a aquest import. 

2. A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei, la renda garantida de 
ciutadania és compatible ambles rendes del treball a temps parcial en els 
casos següents:  

a) Famílies monoparentals amb fills a càrrec. En aquest cas, l'import de la 
prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre 
les rendes del treball i l'import de la prestació, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria tercera. També inicialment, la segona persona de la 
unitat familiar només té dret a percebre, en concepte de fills a càrrec, l'import 
fixat per a la tercera persona en la taula de la disposició transitòria tercera, és 
a dir, entre 75 i 100 euros mensuals, d'acord amb el desplegament previst. 
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b) Persones que fins a la data d'entrada en vigor d'aquesta llei siguin benefi-
ciàries de la renda mínima d'inserció i l'estiguin compatibilitzant amb rendes 
de contractes de treball a temps parcial en els termes establerts legalment. En 
aquest cas, l'import de la prestació de la renda garantida de ciutadania con-
sisteixen la diferència entre les rendes del treball i l'import de la prestació, 
d'acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera. 

c) Perceptors de la renda garantida de ciutadania que obtinguin un contracte 
de treball a temps parcial amb uns ingressos inferiors a l'import corresponent 
de la renda garantida de ciutadania. En aquest cas, l'import de la prestació de 
la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes 
del treball i l'import de la prestació, d'acord amb el que estableix la disposi-
ció transitòria tercera, inicialment durant sis mesos. 

3. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d'in-
crement com a conseqüència d'una reducció del temps de treball contractat 
per mitjà del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per 
raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu. 

Article 34. D'addició d'una nova Disposició transitòria segona  
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició transitòria Segona. Implementació de la comptabilitat de la ren-
da garantida de ciutadania i el treball assalariat. 

1. La generalització i l'efectivitat de la compatibilitat de la renda garantida 
de ciutadania amb les rendes del treball assalariat a temps parcial es produ-
irà amb efectes del dia d'entrada en vigor de la present Llei. 

2.-La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania i el treball assala-
riat a temps complert regulada a l'article 4bis de la present llei, s'haurà de 
fer efectiva una vegada se'n regulin els detalls a través d'un grup de treball 
que haurà d'estar format pels membres de la Comissió de Govern de la Ren-
da Garantida i representants de tots els Grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya. 

Article 35. De supressió de la Disposició transitòria cinquena  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició transitòria Cinquena. Sol·licituds de la renda mínima d'inserció 
pendents de resolució o suspeses. 

Les sol·licituds presentades a l'empara de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d'inserció, que es trobin pendents de resolució o suspeses en 
la data d'entrada en vigor de la present llei es resolen amb el sistema de pro-
tecció que estableix la present llei. 

Article 36. De supressió de la Disposició transitòria sisena  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició transitòria Sisena. Vigència de les atribucions de la Comissió 
Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció i de l'òrgan tècnic. 

Mentre no es desplega reglamentàriament la comissió a què fa referència 
l'article 22.4 i l'òrgan a què fa referència l'article 22.5, les funcions d'aquesta 
comissió i d'aquest òrgan s'atribueixen a la Comissió Interdepartamental de 
la Renda Mínima d'Inserció i a l'òrgan tècnic de la renda mínima d'inserció 
establerts per la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. 
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Article 37. De supressió de la Disposició transitòria setena  
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania 

Disposició transitòria Setena. Absències justificades. 

Mentre no es desplega reglamentàriament aquesta llei, es consideren absèn-
cies justificades, a l'efecte de l'aplicació del que estableix l'article 7.1.c, les 
que estableix la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. 

Es deroga la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, amb 
les excepcions que estableixen les disposicions transitòries de la present llei. 

Article 38. D'addició d'una nova Disposició transitòria tercera  
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició transitòria Tercera. Compatibilitat de les prestacions reconegu-
des fins al 15 de desembre del 2020. 

Per als perceptors de la prestació de la renda garantida de ciutadania vi-
gent i reconeguts fins al 15 de desembre del 2020, en el cas de ser titulars de 
l'ingrés mínim vital amb posterioritat al reconeixement de la prestació de la 
renda garantida de ciutadania, el reconeixement dels efectes retroactius de 
la prestació estatal que preveu la disposició transitòria segona del Reial 
decret llei 20/2020, de 29 de maig, és compatible i no deduïble amb la pres-
tació de la renda garantida de ciutadania, com a màxim quatre mesos. 

Article 39. D'addició d'una nova Disposició final quarta a la 
Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania  

Disposició final Quarta 

1. El Govern haurà d'aprovar, en el termini màxim de 5 mesos des de l'a-
provació d'aquesta Llei, la Ordre que reguli, d'acord amb l'article 20 sexies 
i les quanties ja establertes a l'Annex 2 de la present Llei, l'indicador de 
rendes de lloguer i els coeficients correctors en atenció a la població de les 
ciutats i pobles de Catalunya per tal de fer efectiva la prestació econòmica 
complementaria per habitatge. 

2. La prestació econòmica complementaria per habitatge es farà efectiva a 
les sol·licituds de renda garantida de ciutadania que es sol·licitin a partir de 
l'entrada en vigor de la present Llei, i amb els efectes que s'apliquin a la 
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

Article 40. D'addició d'una nova Disposició final cinquena  a 
la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania 

Disposició final Cinquena 

En el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei el Govern, 
sense perjudici de l'efectivitat immediata de les previsions d'aquesta Llei, 
haurà de modificar el Decret 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciu-
tadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es deter-
mina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials 
de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al 
reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic per 
adaptar-lo a les previsions d'aquesta Llei. 
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Article 41. Addició d'un annex 1 a la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania 

Annex 1. Quanties de la prestació econòmica regulada a l'article 2 apartat 2 
lletra a) de la present llei i del llindar econòmic per accedir-hi. 

Amb efectes d'1 de gener de 2021 les quanties de la prestació econòmica 
regulada a l'article 2 apartat 2 lletra a) de la present llei i del llindar eco-
nòmic per accedir-hi, i, sens perjudici de l'increment de l'IRSC que, en el seu 
cas, comportaria un increment automàtic, són:  

Una persona adulta (1)   664 € 

Un persona adulta i una menor (2) 1.096 € 

Una persona adulta i dues menors (3) 1.196 € 

Una persona adulta i tres o més menors (4) 1.296 € 

Dues persones adultes (2)   996 € 

Dues persones adultes i una menor (3) 1.196 € 

Dues persones adultes i dues menors (4) 1.296 € 

Dues persones adultes i tres o més menors (5) 1.396 € 

Tres persones adultes (3) 1.096 € 

Tres persones adultes i una menor (4) 1.296 € 

Tres persones adultes i dues o més menors (5) 1.396 € 

Quatre persones adultes (4) 1.296 € 

Quatre persones adultes i una menor (5) 1.396 € 

Altres  (5) 1.396 € 

 

Article 42. D'addició de l'annex 2 a la Llei 14/2017,  de la 
renda garantida de ciutadania:  

Annex 2. Quanties de la prestació econòmica complementaria per habitatge 
regulada a l'article 2, apartat 2, lletra b) 

1. Amb efectes de 1 de gener de 2021 els imports base de la prestació eco-
nòmica complementària per habitatge regulada a l'article 2, apartat 2, lletra 
b) són en unitats familiars:  

1 membre 220 € 

2 membres 308 € 

3 membres 352 €s 

4 membres 396 € 

5 membres 440 € 

 

2. El cost objectiu base s'actualitzarà anualment i es multiplicarà per un 
factor de correcció depenent de la comarca o la ciutat de més de 50.000 
habitants de residència en el moment de la sol·licitud, i estimat segons l'in-
dicador de rendes de lloguer publicat per la Generalitat anualment. 
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Disposició final. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressu-
postos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l'entrada 
en vigor de la Llei de Pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari 
immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021 

David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP 
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Punt 5 | Debat de totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de pre-
venció i control ambiental de les activitats, per la regulació 
de l'activitat de cuina industrial vinculada a la venda a dis-
tància de plats preparats 

202-00017/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 9689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de 
llei següent i sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única:  

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
per la regulació de l'activitat de cuina industrial vinculada a 
la venda a distància de plats preparats 

Exposició de motius 

El desenvolupament del sector de la restauració amb lliurament a domicili i, 
en paral·lel, de les aplicacions informàtiques que agreguen l'oferta de serveis 
de restauració i gestionen el seu lliurament a domicili, ha propiciat la prolife-
ració d'empreses que ofereixen els seus plats cuinats i altres productes als 
clients sense comptar amb establiments propis en els que es puguin consumir 
aquests productes. A la vegada, cadenes i franquícies del sector de la restau-
ració s'han adaptat a l'increment de demanda de lliurament de menjar i begu-
da a domicili. El resultat ha estat el naixement d'una nova modalitat d'activi-
tat econòmica, diferent tant a la restauració pròpiament dita, com als 
establiments tradicionals de menjar preparat per endur. 

Es tracta del fenomen de les anomenades cuines obscures o cuines fantasma, 
locals que sovint comparteixen diverses d'aquestes empreses de restauració, 
en els que s'instal·len nombrosos equipaments de cuina professional, amb 
capacitat per donar sortida a milers de comandes al dia, amb llargs horaris 
d'activitat continuada, sense instal·lacions destinades al consum dels ali-
ments i begudes per part dels clients, ja que el sentit de la instal·lació és do-
nar sortida a les comandes rebudes via aplicacions informàtiques, principal-
ment, i facilitar-les als repartidors que les lliuraran a domicili. 

Es tracta d'una activitat, així, més pròpia de la indústria que no pas de la 
restauració. Genera impactes de diversa tipologia per raó del seu funciona-
ment, inclosos els relatius a la mobilitat associada a l'activitat, sorolls, emis-
sions, etcètera. 

Cal una regulació de l'activitat que garanteixi que l'esmentada activitat com-
pleixi el planejament urbanístic municipal, que eviti els conflictes que es 
produeixen pel seu desenvolupament en zones destinades principalment a 
usos residencials i comercials, associats a les seves externalitats negatives, i 
que respongui a la naturalesa industrial o quasi industrial de l'activitat, esta-



Dossier Ple 33 
28 de juny de 2022 

55 

 

blint els mecanismes d'intervenció prèvia de l'administració més adients per 
assegurar l'acompliment de les finalitats enunciades en l'article 2 de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activi-
tats. 

Proposició de llei 

Article 1 

Es modifica l'article 36 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, que queda redactat amb el tenor literal 
següent:  

«Article 36. Finalitats de la llicència ambiental 

Els objectius de la llicència ambiental són:  

[...] 

c) Garantir que l'activitat compleixi el planejament urbanístic municipal.» 

Article 2 

Es modifica l'apartat 7 de l'Annex II (Activitats sotmeses al règim de llicèn-
cia ambiental), de la Llei 20/2009, que queda redactat amb el tenor literal 
següent:  

«Annex II. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental 

[...] 

7. Indústria alimentària i del tabac 

[...] 

7.10. Establiments amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de 
plats preparats amb venda a distància, per internet o qualsevol altre mitjà 
telemàtic, sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, 
les circumstàncies següents: a) que estigui fora de polígons industrials, b) 
que estigui situada a menys de 500m d'una zona residencial, c) que ocupi 
una superfície d'almenys 200 m2.» 

Disposició final. Entrada en vigor 

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

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-
Units 
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les po-
lítiques de reducció d'emissions i de transició ecològica 

302-00160/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 64120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d'emissions i de 
transició ecològica (tram. 300-00182/13). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya reconeix l'impacte positiu de les Zones de Bai-
xes Emissions (ZBE) com a eina de consens per a la protecció de la salut 
pública i la qualitat de l'aire davant el tràfic privat i manifesta el seu suport al 
seu desplegament en tots els municipis de més de 20.000 habitants. 

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

2. Prioritzar, en les inversions vinculades a la mobilitat:  

a) Les inversions en infraestructures i polítiques de foment del transport 
públic davant el transport privat. 

b) Planificar i aprovar, conjuntament amb les administracions locals impli-
cades, la implementació d'aparcaments d'enllaç (Park & Ride) per afavorir la 
connectivitat entre el transport privat i públic en les principals ciutats del 
país així com en les entrades i sortides de les zones de baixes emissions. 

3. Aprovar, abans d'acabar l'any, l'impost sobre les emissions portuàries de 
grans vaixells (article 39 de la Llei 16/2017 del canvi climàtic). 

4. Impulsar juntament amb l'Estat i les administracions locals i portuàries 
pertinents, un acord per a regular les arribades als principals ports de Catalu-
nya —Barcelona i Tarragona— amb l'objectiu d'establir un topall màxim 
d'arribada de creuers i creueristes que garanteixi una reducció significativa 
de l'impacte ambiental, la contaminació i la massificació turística així com 
una reducció de les estades inferiors a un dia i l'aposta per un turisme de 
major durada i qualitat. 

5. Vetllar pel compliment dels acords, els terminis i el finançament de l'elec-
trificació del Port de Barcelona. 

6. Presentar al Parlament, abans que acabi l'actual període de sessions, la 
nova Llei de turisme de Catalunya. 

7. Presentar al Parlament, abans d'acabar l'any 2022, un estudi sobre:  

a) L'impacte del canvi climàtic sobre l'actual model de turisme a Catalunya. 
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b) L'impacte sobre l'economia local, les ciutats i el canvi climàtic de l'actual 
model de turisme de creuers. 

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022 

David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65601, 65604, 65623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
28.06.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 65601) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, 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 polítiques de 
reducció d'emissions i de transició ecològica (tram. 302-00160/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 3 

3. Aprovar l'impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells (article 
39 de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic), amb mecanismes 
que incentivin la inversió en innovació i sostenibilitat de les flotes per la 
reducció de CO2, NOx, òxids de sofre i partícules en suspensió. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4 

4. Impulsar juntament amb l'Estat i les administracions locals i portuàries 
pertinents, un acord per a regular les arribades als principals ports de Catalu-
nya -Barcelona i Tarragona- amb l'objectiu d'establir un topall màxim d'arri-
bada de creuers i creueristes de trànsit (durada inferior a vuit hores) que 
garanteixi una reducció significativa de l'impacte ambiental, la contaminació 
i la massificació turística així com una reducció de les estades inferiors a un 
dia i l'aposta per un turisme de major durada i qualitat.  

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022 

Alícia Romero Llano Juan Luis Ruiz López 
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. 65604) 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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 polítiques de reducció d'emissions i de transició 
ecològica (tram. 302-00160/13). 

Esmena 1 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició al punt 2a 

2. Prioritzar, en les inversions vinculades a la mobilitat:  

a) Les inversions en infraestructures i polítiques de foment del transport 
públic amb combustible no fòssil davant el transport privat. 

Esmena 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició al punt 4 

4. Impulsar juntament amb l'Estat i les administracions locals i portuàries 
pertinents, un acord per a regular les arribades als principals ports de Catalu-
nya -Barcelona i Tarragona- amb l'objectiu d'establir un topall màxim d'arri-
bada de creuers i creueristes que garanteixi una reducció significativa de 
l'impacte ambiental, la contaminació i la massificació turística així com una 
reducció de les estades inferiors a un dia i l'aposta per un turisme de major 
durada i qualitat. Dins la planificació de regularització de les arribades, 
prioritzar els vaixells que es puguin connectar a la xarxa eléctrica, tan els 
creuers com els vaixells de mercaderies. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

Eulàlia Reguant i Cura Dani Cornellà Detrell 
Portaveu del GP CUP-NCG Portaveu adjunt del GP CUP-NCG 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 65623) 

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 les polítiques de reducció d'emissions i de transició 
ecològica (tram. 302-00160/13). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició al punt 4 

Impulsar juntament amb l'Estat i les administracions locals i portuàries perti-
nents, un acord per a regular les arribades als principals ports de Catalunya-
Barcelona i Tarragona- amb l'objectiu d'establir un topall màxim d arribada 
de creuers i creueristes que garanteixi una reducció significativa de l impacte 
ambiental, la contaminació i la massificació turística així com una reducció 
de les estades inferiors a un dia un balanç positiu entre el seu impacte eco-
nòmic, laboral i ambiental, així com l'increment de les estades considerades 
de port base i l'aposta per un turisme de major durada i qualitat. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició al punt 5 

Vetllar pel compliment dels acords, els terminis i el finançament de l'electri-
ficació del Port de Barcelona, del Port de Tarragona i dels Ports de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició al punt 6 

Presentar al Parlament al sector turístic i als diferents grups parlamentaris, 
abans que acabi l'actual període de sessions aquest any, la nova llei de Tu-
risme de Catalunya el Compromís Nacional per un Turisme Responsable. 
Aquest compromís derivarà en la nova llei de turisme. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació de tot el punt 7 

7. Redactar i aprovar, si escau, durant aquesta legislatura, l'Estratègia Ca-
talana d'Adaptació al Canvi Climàtic i el Quart Informe del canvi climàtic, 
que inclouen el sector del turisme i analitzen l'impacte que ocasiona el mo-
del turístic sobre l'economia local i les ciutats. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'orde-
nació territorial necessària per a garantir la sobirania alimen-
tària 

302-00167/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG 

Reg. 64128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada 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 Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l'ordenació territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària 
(tram. 300-00183/13). 

Moció 

Son moltes les accions que el Parlament de Catalunya pot portar a terme per 
treballar per una efectiva sobirania alimentària, si bé amb la present moció 
ens fixem en dos àmbits específics: per una banda, que s'actuï contra l'acapa-
rament de terres per part de grans corporacions i, per altra banda, que es doti 
als terrenys agrícoles de la necessària protecció jurídica enfront les constants 
amenaces pel creixement de les ciutats (zones agràries periurbanes). 

En un context caracteritzat per la crisi alimentària, de petits agricultors que 
amb prou feines subsisteixen per falta de rendibilitat de les seves explotaci-
ons, existeixen tota una sèrie d'actors empresarials que no paren any rere any 
de superar els seus propis beneficis. Des de fa anys assistim a la destrucció 
dels sistemes alimentaris més locals en favor d'un mercat agroalimentari 
mundial controlat de manera monopolista per entramats societaris. El relat 
que la globalització abaratirà els costos perquè comportarà més producció és 
erroni, no existeix lliure mercat sinó un mercat monopolístic i poc transpa-
rent. 

Des de la pandèmia, i sobretot, amb l'increment dels preus dels aliments i els 
cicles inflacionistes, està escampant-se per Catalunya el fenomen de la «ube-
rització del camp». Els fons d'inversió compren terrenys agrícoles i posteri-
orment els lloguen als agricultors o, en altres casos, deleguen la gestió de les 
terres a empreses de gestió agrícola que formen part d'aquest entramat mo-
nopolístic. A tot això s'hi ha de sumar la falta de relleu generacional davant 
l'envelliment dels petits agricultors per la falta de verdaderes polítiques pú-
bliques de suport a la pagesia des de fa anys. 

Si no s'atura aquest fenomen, s'incrementarà el despoblament de les zones 
rurals i la destrucció de seu teixit social i professional. L'experiència de l'en-
trada massiva dels fons d'inversió en l'àmbit de l'habitatge ha contribuït de 
forma clara en la situació d'emergència habitacional en la que ens trobem. La 
seva entrada en l'acumulació de terres agrícoles suposarà un retrocés en la 
construcció d'autosuficiència alimentària. Cal treballar per la sobirania ali-
mentària, «perquè l'alimentació sigui quelcom més que una mercaderia, es 
posin en valor als productors, es redueixi la distància entre productor i con-
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sumidor, es gaudeixi del control a nivell local, es promogui el coneixement i 
les habilitats tradicionals, es maximitzin les contribucions als ecosistemes i 
rebutgi l ús intensiu d'energies de monocultiu» (Gordillo i Méndez) 

Per altra banda, l'article 5 de la Llei de Política territorial de 1983 ja va esta-
blir que el Pla Territorial General de Catalunya havia d'incloure la definició 
de les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que és necessari con-
servar o ampliar per les seves característiques d'extensió, situació i fertili-
tat. Tot i aquesta previsió, dotze anys després, quan es va dictar el Pla Terri-
torial General de Catalunya l'any 1995, no s'hi van definir les terres d'ús 
agrícola o forestal. Més tard, els diferents Plans Territorials Parcials dictats a 
partir de 2010 es van limitar a fer una aproximació parcial a la preservació 
dels sòls d'interès agrícola, situant-los dins la categoria dels sistemes d'espais 
oberts però sense dotar-los d'una plena cobertura jurídica en termes de pre-
servació i priorització. Posteriorment, la Llei 3/2012 de 22 de febrer, que 
modificava la Llei d'Urbanismes de 2010, va introduir una Disposició Addi-
cional Setena «Pla Territorial Sectorial agrari» segons la qual «El govern, 
en el plaç d'un any a partir de l'entrada en vigor de la present llei, ha d'ini-
ciar els treballs per l'elaboració del Pla Territorial Sectorial Agrari». 
Aquest Pla no es va dictar mai. Més de set anys més tard, l'any 2019, es va 
aprovar la Llei d'Espais Agraris de Catalunya, llei que preveu com a instru-
ments de planificació territorial sectorial agrària el Pla Territorial Sectorial 
Agrari de Catalunya i els Plans Territorials Sectorials Agraris específics. A 
data d'avui, tampoc se n'ha dictat cap. 

A tot això cal afegir que la que ha de ser la nova Llei de Territori, el que ha 
de ser el nou marc regulador de les polítiques territorials a Catalunya i de la 
que el 2017 es publicava l'avantprojecte, no avança. 

Donada aquesta situació d'infraprotecció dels espais agrícoles per la falta 
d'elaboració del plantejament exigit legalment, cal prendre mesures urgents. 

El Parlament de Catalunya declara:  

1. Mostra el seu rebuig a l'accés per part dels fons d'inversió i capital extern 
a la agricultura i en especial, a la compra de terrenys agrícoles per les conse-
qüències en despoblament de les zones rurals, la destrucció de teixit social i 
professional i es compromet a prendre les iniciatives legislatives necessàries 
per impedir el seu accés als terrenys agrícoles. 

2. Demana als fons d'inversió i de capital extern a la agricultura que cedeixin 
aquelles terres agrícoles que hagin adquirit als petits professionals del món 
agrari. 

3. Constata que en l'accés a la terra ha de prioritzar-se persones joves amb 
projectes d'agricultura ecològica i de proximitat, i que la producció, el pro-
cessament, la distribució i el consum es trobin sota el control de les comuni-
tats i no de les companyies transnacionals i que aconseguir-ho ha de ser una 
prioritat de país. 

4. Constata la necessitat de preservar tota la superfície agrícola útil existent 
dels processos urbanitzadors. 

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

5. Que faci les modificacions pertinents en la legislació urbanística per esta-
blir que:  
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5.1. S'introdueixi el concepte de sobirania alimentària dins els principis ge-
nerals que han de guiar l'actuació urbanística i s'hi faci referència alhora de 
definir el «concepte de desenvolupament urbanístic sostenible». 

5.2. S'introdueixi que el planejament urbanístic ha de preservar els valors del 
«sòl de valor agrícola» en comptes dels «sòls d'alt valor agrari». 

5.3. S'introdueixi la necessitat que els plans d'ordenació urbanística munici-
pal facin reserva suficient de terrenys agrícoles per al compliment del l'ob-
jectiu de sobirania alimentària, determinant la localització concreta de les 
reserves. 

5.4. S'introdueix la necessitat que s'acompanyi una «memòria agrària» com a 
documentació obligatòria de qualsevol pla d'ordenació urbanística municipal 
que contingui la definició dels objectius marcats pel municipi en termes de 
sobirania alimentària, les reserves per fer-la efectiva i altres actuacions ne-
cessàries per garantir-la. 

6. S'insti urgentment a la Conselleria corresponent per iniciar els treballs 
d'elaboració del Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya per tal que el 
Govern pugui procedir a la seva aprovació definitiva en els propers dos me-
sos. 

7. S'iniciï en el termini màxim de dos mesos els treballs per l'elaboració de la 
llei d'ordenació del territori de Catalunya. 

8. S'acordi immediatament una moratòria urbanística respecte qualsevol 
planejament que afecti a espais agraris que s'estengui fins a la aprovació del 
Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya als efectes d'evitar la desapari-
ció d'espais agraris i la degradació dels que encara estan actius. 

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada GP 
CUP-NCG 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 65622) 

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 l'ordenació territorial necessària per a garantir la 
sobirania alimentària (tram. 302-00167/13). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició al punt 1 

1. Mostra el seu rebuig a la seva voluntat de protegir i fomentar la figura de 
l'explotació agrària familiar per evitar l'accés per part dels fons d'inversió i 
capital extern a la agricultura i en especial, a la compra de terrenys agrícoles 
per les conseqüències en despoblament de les zones rurals, la destrucció de 
teixit social i professional i es compromet a prendre les iniciatives legislati-
ves necessàries per impedir el seu accés als terrenys agrícoles. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició al punt 2 

2. Demana fer difusió de la importància de l'existència de les explotacions 
agràries familiars per al manteniment del medi i la reducció del despobla-
ment amb l'objectiu de limitar l'accés als fons d'inversió i de capital extern a 
la compra de a la agricultura que cedeixin aquelles terres agrícoles que hagin 
adquirit als petits professionals del món agrari. 

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

3. Constata que és important establir les condicions per prioritzar l'accés a 
la terra a les persones joves i a les persones que hi viuen, que siguin profes-
sionals, per assegurar que la terra queda en mans de persones lligades al 
sector i a la terra, fomentant l'associacionisme i el cooperativisme per in-
corporar al sector primari a la cadena de transformació i comercialització. 

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

4. Constata la necessitat d'avançar en l'anàlisi d'afectacions agràries que 
preveu la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, per fer una valoració 
de l'impacte que pot tenir la urbanització del sòl sobre la superfície i l'activitat 
agrària de la zona, establint mesures correctores i compensatòries. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació a l'apartat 1 del punt 5 

5.1. S'introdueixi, dins dels principis generals que han guiar l'actuació ur-
banística, el principi d'utilització sostenible del territori i medi ambient. 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició a l'apartat 2 del punt 5 

5.2. S'introdueixi que el planejament urbanístic, dins dels Espais oberts, ha 
de preservar i millorar els valors del "sòl de valor agrícola" en comptes deis 
"sòls d'alt valor agrari" sòls més aptes per les activitats agrícoles. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició a l'apartat 3 del punt 5 

5.3. S'introdueixi la necessitat que els plans d'ordenació urbanística munici-
pal facin reserva suficient de terrenys agrícoles per al compliment del l'ob-
jectiu de sobirania alimentaria, determinant la localització concreta de les 
reserves vetllin perquè es preservin suficients terrenys agrícoles. 

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

8. Vetllar per a que el nou Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya 
inclogui les propostes necessàries als efectes d'evitar la desaparició d'espais 
agraris i la degradació dels que encara estan actius. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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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 l'impuls 
de les polítiques del Govern amb relació a les persones desa-
paregudes sense causa aparent i la desaparició forçada de 
menors 

302-00161/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 64122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

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 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques del Go-
vern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent i la desa-
parició forçada de menors (tram. 300-00184/13). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya constata que, tot i les accions realitzades en els 
darrers anys per impulsar accions en matèria de desaparició de persones 
sense causa aparent i desaparició forçada de menors, cal avançar per millo-
rar-ne l'eficàcia en la prevenció, resolució dels casos i acompanyament a les 
famílies. 

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

2. Redactar i presentar, en el termini d'un any, una proposició de llei integral 
de persones desaparegudes que regularà tots els serveis relacionats amb les 
persones desaparegudes sense causa aparent, les desaparicions forçoses de 
majors i menors d'edat. 

3. Aprovar, en el termini màxim de 3 mesos, el reglament que desenvolupi la 
Llei 16/2020, de 22 de desembre, de la desaparició forçada de menors a Ca-
talunya. 

4. Modificar, en el termini màxim de tres mesos, el codi civil català, per a 
incloure la figura de l'assistent en la gestió del patrimoni de la persona desa-
paregudes. 

5. Crear, en el termini màxim de 6 mesos, l'oficina de persones desaparegu-
des sense causa aparent i desaparició forçada de menors, com a òrgan de 
gestió centralitzat depenent del Departament d'Interior, amb la finalitat de la 
coordinació efectiva i permanent de les accions en relació amb les persones 
desaparegudes, i que englobarà l'oficina d'atenció a les famílies de desapare-
guts i la unitat central de persones desaparegudes. 

6. En tant no es constitueixi l'oficina de persones desaparegudes, redactar un 
protocol d'actuació de les àrees bàsiques policials en els casos de denuncies 
de desaparició de persones, i nomenar un responsable en cadascuna d'elles. 

7. Aprovar, en el termini màxim d'un any, un pla estratègic en matèria de 
persones desaparegudes i de desaparicions forçades de menors que haurà de 
donar un nou enfocament i impulsar activitats de prevenció i sensibilització a 
la ciutadania, promoure la formació en tots els nivells, l'adaptació de mesu-
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res tecnològiques per a la recerca i resolució de casos, i especialment, l'aten-
ció a les famílies de les persones desaparegudes i per tant al tercer sector 
social, pel període 2023-2025. 

8. Publicar anualment un informe comprensiu de les desaparicions de perso-
nes sense causa aparent i de desaparicions forçades de menors, amb el nom-
bre màxim d'indicadors respecte les denúncies i expedientes en la matèria, 
del que se n'haurà de retre comptes en la comissió d'interior del Parlament de 
Catalunya. 

9. Elaborar, difondre i publicar informació de manera periòdica, de caràcter 
general o estadística, sobre els casos de persones desaparegudes coneguts, en 
col·laboració amb entitats, i mitjans de comunicació públics i privats. 

10. Crear, en el termini màxim de 9 mesos, la taula de treball sobre persones 
desaparegudes sense causa aparent i desaparició forçada de menors, compo-
sada pels Consellers o Conselleres titulars dels Departaments d'Interior, Jus-
tícia, Salut, Drets Socials i Educació, el cap de l'àrea d'investigació de la 
Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, repre-
sentants de les Associacions de Familiars de Persones Desaparegudes i de 
menors desapareguts i un representant de cadascun dels grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya. 

11. Signar convenis de col·laboració amb les entitats que així ho desitgin per 
tal de coordinar la tasca que fan amb l'administració, i establir una línia de 
suport i d'assessorament a les associacions i organitzacions no governamen-
tals que assisteixen a les famílies de les persones desaparegudes. 

12. Crear un sistema d'alertes de persones desaparegudes amb coordinació 
amb el sistema estatal i europeus, per exemple, l'alerta Amber. 

13. Signar els acords que siguin necessaris per a crear interoperabilitat entre 
les bases de persones desaparegudes del cos de Mossos d'Esquadra amb les 
bases de dades de Salut, per poder tenir accés a les dades mèdiques de les 
persones desaparegudes o per rebre un avís si es fa servir la targeta sanitària. 

14. Signar els acords que siguin necessaris perquè el Cos de Mossos d'Es-
quadra pugui rebre una alerta immediata si alguna persona de la base de 
dades de persones desaparegudes, adquireix un medicament o producte far-
macèutic a les farmàcies. 

15. Signar, en el termini màxim de 3 mesos, un acord de col·laboració amb 
l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors per a què els Mossos 
d'Esquadra puguin tenir accés al banc d'ADN propi que té l'entitat. 

16. Signar els acords que siguin necessaris perquè el cos de Mossos d'Es-
quadra pugui rebre una alerta immediata si alguna persona de la base de 
dades de persones desaparegudes utilitza el Document Nacional d'Identitat 
i/o el carnet de conduir. 

17. Aprovar un protocol de prevenció dels col·lectius amb risc de desapari-
ció, a través d'un programa de formació i informació adreçat als serveis soci-
als de base, Centres d'Assistència Primària i professionals que tracten les 
persones amb disfuncions neurodegeneratives, conductes de risc, autolíti-
ques, etc. 

18. Facilitar a les persones amb disfuncions neurodegeneratives, conductes 
de risc, etc., dispositius de geolocalització permanent. 
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19. Incloure en els plans de formació de l'escola de Policia de Catalunya 
(ISPCl) cursos adreçats a la prevenció i investigació de persones desapare-
gudes. 

20. Signar convenis de col·laboració amb els col·legis professionals de l'àm-
bit jurídic i psicològic, per a oferir serveis especialitzats a les famílies de 
persones desaparegudes en els àmbits respectius. 

21. Signar amb el Tribunal Superior de Justícia, d'un acord i protocol d'actu-
ació perquè els Mossos d'Esquadra puguin accedir al telèfon mòbil del desa-
paregut i a la seva geolocalització i la IP amb un procediment ràpid i àgil 
d'acord amb les circumstàncies de la desaparició. 

22. Signar acords amb les principals companyies operadores de serveis mòbils 
perquè aquestes puguin facilitar al Cos de Mossos d'Esquadra accés al telèfon 
mòbil de la persona desapareguda i a la seva geolocalització i la seva IP. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65367, 65625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65367) 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques del Govern amb relació a 
les persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de 
menors (tram. 302-00161/13). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un punto preliminar 1 

Preliminar 1. El Parlamento de Cataluña da apoyo a las acciones encamina-
das a resolver los casos de bebés robados que se dieron durante el franquis-
mo y en los años inmediatamente posteriores, como una medida de reparaci-
ón del dolor causado. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De adición de un punto preliminar 2 

Preliminar 2. El Parlamento de Cataluña constata que, como no podría ser 
de otro modo en un Estado Social y Democrático de Derecho, las desaparici-
ones forzosas de mayores y menores de edad que puedan producirse actual-
mente deben ser tratadas como delitos penales de secuestro, debiendo ser 
encomendada a los tribunales de justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad en sus funciones de policía judicial la investigación y esclarecimiento 
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del delito y la imposición de las penas que eventualmente correspondan. 
Asimismo, constata que también es competencia de los tribunales y los Cu-
erpos y Fuerzas de Seguridad aclarar las circunstancias de las desapariciones 
sin causa aparente, siempre teniendo en cuenta el derecho que asiste a toda 
persona mayor de edad que no tenga sus facultades mentales manifiestamen-
te disminuidas de residir y relacionarse donde y con quien prefiera. 

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022 

Ignacio Martín Blanco 
Portavoz del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 65625) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques del Govern amb relació a 
les persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de 
menors (tram. 302-00161/13). 

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

2. Redactar i presentar durant aquesta legislatura, un projecte de llei inte-
gral de persones desaparegudes que regularà tots els serveis relacionats 
amb les persones desaparegudes sense causa aparent i les desaparicions 
forçoses de majors. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 3 

3. Desplegar reglamentàriament la Llei 16/2020, de 22 de desembre, de la 
desaparició forçada de menors a Catalunya, durant l'any 2022, tal com es 
va aprovar a la Resolució 309/IV, del Parlament de Catalunya. 

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

4. Encarregar a la Comissió de Codificació de Catalunya del Departament 
de Justícia que, en el termini de sis mesos, estudiï i, si s'escau, faci una pro-
posta de modificació del Codi civil català, per crear o preveure una figura 
jurídica perquè vetlli, protegeixi i, si s'escau, gestioni el patrimoni de les 
persones desaparegudes. 
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Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 5 

5. Crear, en el termini màxim de 6 mesos, durant l'any 2022, l'oficina de 
persones desaparegudes sense causa aparent i l'Oficina de la Víctima de la 
Desaparició Forçada de Menors de Catalunya, com a òrgan de gestió cen-
tralitzat depenent del Departament d'Interior, amb la finalitat de la coordina-
ció efectiva i permanent de les accions en relació amb les persones desapa-
regudes, i que englobarà l'oficina d'atenció a les famílies de desapareguts i la 
unitat central de persones desaparegudes, prèvia assignació dels recursos 
personals i materials que resultin necessaris perquè dugui a terme les funci-
ons que l'esmentada llei li encomana, tal com es va aprovar a la Resolució 
309/IV, del Parlament de Catalunya.  

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

6. Redactar un protocol d'actuació en els casos de denúncies de desaparició 
de persones, adreçat a les àrees bàsiques policials, oficines d'atenció a les 
víctimes del delicte, centres d'atenció primària i equips d'atenció a la infàn-
cia, i nomenar un responsable en cadascuna d'elles de coordinació entre 
tots els serveis i per a la interlocució amb les famílies. 

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 7 

7. Aprovar, en el termini màxim d'un any, dos plans estratègics, un en matè-
ria de persones desaparegudes i un altre de desaparicions forçades de me-
nors, que hauran de donar un nou enfocament i impulsar activitats de pre-
venció i sensibilització a la ciutadania, promoure la formació en tots els 
nivells, I'adaptació de mesures tecnològiques per a la recerca i resolució de 
casos, i especialment, l'atenció a les famílies de les persones desaparegudes i 
per tant al tercer sector social, pel període 2023-2025.  

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

8. Publicar anualment Elaborar un informe comprensiu de les desaparicions 
de persones sense causa aparent i de desaparicions forçades de menors, amb 
el nombre màxim d'indicadors respecte les denúncies i expedientes en la 
matèria, del que se n'haurà de retre comptes en la comissió d'interior del 
Parlament de Catalunya. 
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Esmena 8 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió del punt 9 

9. Elaborar, Difondre i publicar informació de manera periòdica, de caràcter 
general o estadística, sobre els casos coneguts de persones desaparegudes, en 
col·laboració amb entitats, i mitjans de comunicació públics i privats. 

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

10. Crear, en el termini màxim de 3 mesos, la taula de treball sobre persones 
desaparegudes sense causa aparent i desaparició forçada de menors, compo-
sada pels Consellers o Conselleres titulars dels Departaments d'Interior, Jus-
tícia, Salut, Drets Socials i Educació, el cap de l'àrea d investigació de la 
Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, repre-
sentants de les Associacions de Familiars de Persones Desaparegudes i de 
menors desapareguts i un representant de cadascun dels grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.  

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

11. Signar convenis de col·laboració amb les entitats que així ho desitgin per 
tal de coordinar la tasca que fan amb l'administració., i establir una línia de 
suport i d'assessorament a les associacions i organitzacions no governamen-
tals que assisteixen a les famílies de les persones desaparegudes. 

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

12. Crear un sistema d'alertes de persones desaparegudes amb coordinació 
amb el sistema estatal i europeus, per exemple, l'alerta Amber. 

Esmena 12 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 13 

13. Signar Definir els acords que, d'acord amb la planificació estratègica 
que s'elabori, siguin necessaris per a crear interoperabilitat entre les bases de 
persones desaparegudes del cos de Mossos d'Esquadra amb obtenir informa-
ció rellevant de les bases de dades de Salut, per poder tenir accés a informa-
ció que faciliti la localització d'una persona desapareguda les dades mèdi-
ques de les persones desaparegudes o per rebre un avís si es fa servir la 
targeta sanitària. 
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Esmena 13 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 14 

14. Signar Definir els acords que, d'acord amb la planificació estratègica 
que s'elabori, siguin necessaris perquè el Cos de Mossos d'Esquadra pugui 
obtenir informació rebre una alerta immediata que faciliti la recerca si algu-
na persona de la base de dades de persones desaparegudes., adquireix un 
medicament o producte farmacèutic a les farmàcies. 

Esmena 14 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 15 

15. Establir els canals de comunicació adients per demanar la Signar, en el 
termini màxim de 3 mesos, un acord de col·laboració d'organitzacions, asso-
ciacions i entitats implicades en la desaparició de persones amb l'Observa-
tori de les Desaparicions Forçades de Menors per a què els Mossos d'Esqua-
dra puguin tenir accés a informació d'interès per a les investigacions al banc 
d'ADN propi que té l'entitat. 

Esmena 15 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 16 

16. Signar Definir els acords que, d'acord amb la planificació estratègica 
que s'elabori, Signar els acords que siguin necessaris perquè el cos de Mos-
sos d'Esquadra pugui rebre una alerta immediata si alguna persona de la base 
de dades obtenir informació d'altres administracions públiques de persones 
desaparegudes utilitza el Document Nacional d'Identitat i/o el carnet de con-
duir. 

Esmena 16 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 17 

17. Estudiar aAprovar un protocol de prevenció dels col·lectius amb risc de 
desaparició, a través d'un programa de formació i informació adreçat als 
serveis socials de base. Centres d'Assistència Primària i professionals que 
tracten les persones amb disfuncions neurodegeneratives, conductes de risc, 
autolítiques, etc. 

Esmena 17 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 18 

18. Estudiar i valorar la facilitació Facilitar a les persones amb disfuncions 
neurodegeneratives, conductes de risc, etc., dispositius de geolocalització 
permanent.  
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Esmena 18 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 19 

19. Continuar oferint en els plans de formació de l'escola de Policia de Ca-
talunya (EPC) de l'ISPC cursos adreçats a la prevenció i investigació de 
persones desaparegudes. 

Esmena 19 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 21 

21. En el marc de la planificació estratègica que s'elabori, definir els acords 
amb el Tribunal Superior de Justícia, perquè els Mossos d'Esquadra puguin 
accedir les comunicacions de persones desaparegudes i a la seva geolocalit-
zació i la IP amb un procediment ràpid i àgil d'acord amb les circumstànci-
es de la desaparició.  

Esmena 20 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició del punt 22 

22. En el marc de la planificació estratègica que s'elabori valorar la viabili-
tat d'establir Signar acords amb les principals companyies operadores de 
serveis mòbils perquè aquestes puguin facilitar al Cos de Mossos d'Esquadra 
accés al telèfon mòbil de la persona desapareguda i a la seva geolocalització 
i la seva IP.  

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

Marta Vilalta i Torres Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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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 con-
tractació pública 

302-00162/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 64123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la contractació pública (tram. 300-
00185/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, en 
el termini d'un any, un Projecte de Llei de Contractació Pública del Sector 
Públic Català, el qual:  

a. Es converteixi en la norma que reguli de manera unificada els criteris de 
contractació del conjunt del Sector Públic Català. 

b. Incorpori mecanismes per impulsar i facilitar l'accés de les PIMES a la 
contractació pública del sector públic català, incidint en aquells que permetin 
la simplificació de les obligacions d'informació dels licitadors, l'obligació 
generalitzada de la divisió de lots de l'objecte de contracte, la proporcionali-
tat dels criteris de solvència exigibles d'acord amb l'objecte, dimensions i 
complexitat tècnica del contracte i la incentivació en la incorporació de les 
clàusules de foment de la subcontractació a PIMES de caràcter social o in-
novador. 

c. Incideixi, amb absolut respecte als criteris de transparència i eficiència, en 
la simplificació dels procediments de contractació. 

d. Desenvolupi el marc normatiu del model de col·laboració públic-privada 
més enllà de les concessions, establint mecanismes que incentivin la partici-
pació d'empreses per tal d'aprofitar la capacitat i experiència del sector privat 
per la consecució de polítiques públiques de qualitat. 

e. Ampliï de clàusules laborals, socials i mediambientals exigibles als licita-
dors en totes les fases del contracte, les quals han de ser vigilades i exigides, 
des de la selecció de licitadors fins a la seva execució, incloent la possibilitat 
d'exclusió d'un procediment, el rebuig d'una oferta o la resolució d'un con-
tracte ja adjudicat, en cas d'incompliment d'aquestes clàusules. 

f. Incorpori les mesures en matèria de foment de la innovació en la contrac-
tació pública, que es troben disperses en diferents normatives, directrius o 
codis de bones pràctiques, per tal de donar seguretat jurídica als operadors i 
d'optimitzar el funcionament dels serveis públics, aconseguint una major 
eficiència en la despesa. 

g. Reguli els criteris, requisits i regles específiques en la selecció de proveï-
dors pel que fa a serveis d'àmbit sanitari i social (serveis d'internament, d'a-
tenció primària, d'atenció sociosanitària, salut mental i atenció a les drogo-
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dependències etc..) clarificant els límits entre les formes de gestió contractu-
als i no contractuals (convenis i concerts). 

Palau del Parlament, 9 de juny de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65616, 65621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022 

CORRECCIÓ D’ERRADES 

Reg. 65765 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.06.2022 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 65616) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la contractació pública 
(tram. 302-00162/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
D'addició al punt b 

b. Incorpori mecanismes per impulsar i facilitar l'accés de les PIMES i enti-
tats de l'economia social i solidària a la contractació pública del sector pú-
blic català, incidint en aquells que permetin la simplificació de les obligaci-
ons d'informació dels licitadors, l'obligació generalitzada de la divisió de lots 
de l'objecte de contracte, la proporcionalitat dels criteris de solvència exigi-
bles d'acord amb l'objecte, dimensions i complexitat tècnica del contracte i la 
incentivació en la incorporació de les clàusules de foment de la subcontrac-
tació a PIMES de caràcter social o innovador 

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

d. Desenvolupi el marc normatiu del model de col·laboració públic-privada i 
públic-comunitària més enllà de les concessions, establint mecanismes que 
promoguin la participació d'aquelles empreses del sector privat que perme-
tin incorporar capacitat i experiència per la consecució de polítiques públi-
ques de qualitat que incentivin la participació d'empreses per tal d'aprofitar 
la capacitat i experiència del sector privat per la consecució de polítiques 
públiques de qualitat 
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Esmena 3 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una lletra H 

H. Determini que en els processos de contractació pública es garantirà l'apli-
cació, per part de les empreses que participin, l'aplicació del conveni sectori-
al de referència, o el d'empresa en cas que contingui millores, i de les corres-
ponents clàusules de subrogació laboral. 

Esmena 4 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una lletra I 

I. Estableixi en els processos de contractació publica l'exclusió de les empre-
ses que hagin incomplert les lleis de morositat europees i espanyoles, pel 
qual les empreses han de pagar en un termini màxim de 60 dies, i, en el seu 
cas, penalitzant aquelles empreses adjudicatàries que incompleixin aquesta 
obligatorietat. 

Esmena 5 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una lletra J 

J. Impulsi mesures que afavoreixin que la contractació pública contribueixi a 
la promoció dels valors propis de l'economia social i solidària i, en especial, 
la democràcia a l'empresa. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 65621, 65765) 

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 contractació pública (tram. 302-00162/13). 

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

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Generalitat a presentar, en 
el termini de divuit mesos, un Projecte de Llei de Contractació Pública del 
Sector Públic Català, el qual: 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt *a* 

Es converteixi en la norma que reguli de manera unificada la contractació 
pública del conjunt del Sector Públic Català. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació, addició i supressió del punt *e* 

Reguli les clàusules laborals, socials i mediambientals, així com aquelles 
que fan referència a la responsabilitat social empresarial en la presa de 
decisions, per a garantir que son vigilades i exigibles als licitadors ampliant 
l'abast i facilitant-ne la incorporació, en totes les fases del contracte, les 
quals han de ser vigilades i exigides, des de la selecció de licitadors fins a la 
seva execució, incloent la possibilitat d'exclusió d'un procediment, el rebuig 
d'una oferta o la resolució d'un contracte ja adjudicat, en cas d'incompliment 
d'aquestes clàusules; per tal d'assegurar que l'administració pública te les 
eines necessàries per a garantir models de contractació pública que com-
peteixin en benestar social i ambiental que generen, i no només en el preu 
més baix. 

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

Estableixi les bases i els principis generals de les formes d'actuació conne-
xes i amb incidència en la contractació pública, de manera coherent amb les 
normes sectorials específiques de l'àmbit sanitari i social (serveis d'interna-
ment, d'atenció primària, d'atenció sociosanitària, salut mental i atenció a les 
drogodependències etc..). clarificant els límits entre les formes de gestió 
contractuals i no contractuals (convenis i concerts). 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició d'un nou apartat 

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de modificació de la legis-
lació bàsica de l'Estat per tal de clarificar i simplificar els processos de con-
tractació pública, tot identificant i eliminant aspectes innecessaris de trami-
tació interna per a tal de permetre un desenvolupament normatiu adaptat a 
les diferents administracions públiques i que aquestes puguin exercir plena-
ment les seves competències en matèria de contractació. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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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 les ba-
lances fiscals i el dèficit d'inversions 

302-00166/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 64127 i 64399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

Reg. 64399 / Coneixement: Presidència del Parlament, 15.06.2022 

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 les balances fiscals i el dèficit d'inversions (tram. 300-00187/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya constata, una vegada més, el baix nivell d'execu-
ció de les inversions de l'Estat a Catalunya i lamenta les seves conseqüències 
en la competitivitat de l'economia catalana i del benestar dels catalans. 
És per això que, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Exigir al Govern de l'Estat que liquidi de forma urgent els imports no exe-
cutats en infraestructures durant el 2021 per destinar-lo a infraestructures. 

2. Exigir al govern de l'Estat les dades necessàries, per calcular les balances 
fiscals dels exercicis 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. 

3. Un cop es disposi d'aquesta informació, calcular i publicar les balances 
fiscals, d'acord amb el que estableix la Llei 10/2012 de publicació de les 
balances fiscals. 

5. Calcular quin seria el pressupost de la Generalitat de Catalunya sense 
dèficit fiscal, tenint en compte les balances fiscals calculades fins al moment. 

6. Exigir al govern de l'Estat a comprometre's a un calendari d'execució, per 
un termini màxim de 4 anys, sobre les inversions prioritàries definides pel 
Consell General de Cambres de Catalunya i que suposa un import total de 
prop de 15.000 M€. 

7. Instar al Govern de l'Estat al traspàs integral i complert de Rodalies de 
Catalunya a la Generalitat de Catalunya que inclogui el finançament, els 
trens, el personal, les vies, les catenàries, etc. 

8. Que encarregui al Consell General de Cambres de Catalunya, el seguiment 
periòdic del compliment d'infraestructures i reti comptes semestralment en 
seu parlamentaria. 

El Parlament de Catalunya:  

9. Manifesta la necessitat que els grups parlamentaris que donen suport al 
punt 1 es comprometin a no donar suport a nous Pressupostos Generals de 
l'Estat fins que no es liquidin les inversions pendents d'execució dels anys 
2021 i 2022. 

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65348, 65615, 65624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
28.06.2022 

CORRECCIÓ D’ERRADES 

Reg. 65890 / Coneixement: Presidència del Parlament, 29.06.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65348) 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d'inversions (tram. 
302-00166/13). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un punto preliminar 

Preliminar. El Parlamento de Cataluña constata que el concepto de "balanza 
fiscal" es contrario a la misma esencia del Estado del Bienestar, que consiste 
en redistribuir renta vía impuestos de los que más tienen hacia los que menos 
tienen, y que su utilización como arma de confrontación política es propia de 
partidos ultraderechistas que intentan así disimular su instintiva aversión a 
cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022 

Ignacio Martín Blanco 
Portavoz del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 65615) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el 
dèficit d'inversions (tram. 302-00166/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De supressió i addició del punt 1 

1. Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el Govern de l'Es-
tat de la creació d'una oficina de control i seguiment de l'execució de les 
inversions en infraestructures, amb representació de l'administració de l'es-
tat, de la Generalitat i de les administracions locals i que disposi els meca-
nismes de participació dels agents econòmics i socials de Catalunya. 
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Esmena 2 
GP d'En Comú Podem 
De supressió i addició del punt 5 

5. Instar al Govern de la Generalitat a presentar al Parlament una proposta 
de finançament de Catalunya, suficient, justa i solidària abans de fi d'any 
per tal de consensuar una posició per a la negociació d'un nou model de 
finançament que substitueixi l'actual model caducat el 2014. 

Esmena 3 
GP d'En Comú Podem 
D'addició lletra b punt 5 

5.b. La proposta de nou model de finançament ha de permetre avançar en la 
superació dels dèficits fiscals generats per l'actual model i disposar de ma-
jors recursos per tal de millorar la construcció d'un Estat de Benestar i 
abordar les transformacions ecològiques i digitals, així com la millora de 
l'autogovern i la potenciació d'una administració local de proximitat i com-
promesa. 

Esmena 4 
GP d'En Comú Podem 
De supressió i addició punt 6 

6. Instar al Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l'Estat 
l'establiment d'un marc de negociació entre la representació de l'adminis-
tració de l'estat, la Generalitat i les administracions locals d'un pla estratè-
gic d'infraestructures de mitjà i llarg termini, amb un calendari d'execució 
dels propers 4 anys de les inversions que es considerin prioritàries, i que 
haurà de comptar amb la participació dels agents econòmics i socials de 
Catalunya. 

Esmena 5 
GP d'En Comú Podem 
De supressió del punt 9 

9. Manifesta la necessitat que els grups parlamentaris que donen suport al 
punt 1 es comprometin a no donar suport a nous Pressupostos Generals de 
l'Estat fins que no es liquidin les inversions pendents d'execució dels anys 
2021 i 2022.» 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

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

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 65624, 65890) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d'inversions (tram. 302-
00166/13). 
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Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 6 

6. Elaborar, en un termini de tres mesos i amb la participació d'agents soci-
als, econòmics i polítics, un llistat d'inversions prioritàries per a Catalunya i 
exigir a el govern de l'Estat a comprometre's en un calendari d'execució en 
un màxim de 4 anys.  

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 8 

8. Impulsar, en el si de la Generalitat, una comissió de seguiment periòdic 
de l'execució de les infraestructures pressupostades per l'Estat a Catalunya 
que informi semestralment a el Parlament de Catalunya.  

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 9 

9.  Fa palesa la necessitat imperiosa, per garantir el benestar dels ciutadans 
de Catalunya, de que es liquidin les inversions pendents d’execució dels 
anys 2021 i 2022. En aquest sentit, manifesta la necessitat que els grups 
parlamentaris, des del respecte al pluralisme i atenent als objectius que són 
compartits: tant el de vetllar pel benestar dels ciutadans de Catalunya, com 
els d’assolir la fi de la repressió, l’amnistia i l’exercici del dret a l’auto-
determinació, es comprometen a articular i prendre les millors decisions per 
a la seva consecució. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els jut-
jats de pau com a garants del servei de justícia de proximitat 

302-00163/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 64124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

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 els jutjats de pau com a garants del servei de justícia de proximitat 
(tram. 300-00186/13). 

Moció 

El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic 
de Justícia que està en tràmit a les Corts Generals contempla suprimir la 
figura dels jutges de pau. 

A Catalunya, els jutges de pau són un instrument de la justícia que amb un 
marcat caràcter tradicional i molt propi del nostre país han demostrat al llarg 
de la història la seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. 

Actualment, els jutjats de pau són presents a 898 dels 947 municipis, abas-
tant pràcticament tot el territori de Catalunya. Són, alhora, un model de justí-
cia molt propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de 
la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i 
tenen una actuació basada sobretot en la mediació. 

Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i 
són competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 

La figura del jutge de pau és l'única institució de justícia que és plenament 
democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat 
popular, i gaudeix per això d'una major confiança i respecte dels veïns. Per 
aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social 
sobre la que exerceixen les seves responsabilitats. 

L'eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències recone-
gudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i, per tant, una laminació de 
l'autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, 
l'encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa 
més ineficient i menys eficaç. 

Ens trobem, doncs, amb un nou intent d'uniformització del Govern espanyol, 
un atac directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allu-
nya el ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa 
la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l'opinió dels mu-
nicipis. 

El Parlament de Catalunya:  

1. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges de pau en tant 
que garants d'un model de justícia de proximitat arreu del territori. 
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2. Insta el Govern de la Generalitat a:  

a) Treballar per evitar l'eliminació dels Jutjats de Pau, tot defensant la seva 
permanència en els municipis de Catalunya. 

b) Instar el govern espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Dipu-
tats i del Senat a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència 
Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els 
jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions. 

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva 
política per a donar suport als treballadors inscrits al règim 
especial de treballadors autònoms 

302-00164/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 64125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la seva política per a 
donar suport als treballadors inscrits al règim especial de treballadors autò-
noms (tram. 300-00180/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Diseñar un plan de subvención para los trabajadores autónomos catalanes 
que se reincorporan a su actividad tras su permiso de paternidad/maternidad 
y a aquellos autónomos que se inscriben por primera vez como autónomos 
agrarios. 

2. Negociar con el Gobierno de España la ampliación de la cuantía y el ti-
empo de duración máximo de la subvención relativa al plan de auto-
ocupación de gente joven encuadrado en el marco de políticas públicas del 
programa REACT-UE. 

3. Potenciar y expandir la cobertura de las medidas públicas de formación 
profesional dirigidas a los trabajadores por cuenta propia. Mejorar los cana-
les de información de prestaciones y formación disponibles en el Servicio de 
Empleo de Cataluña (SOC), mientras exista este organismo público. 

4. Incorporar nuevas estimaciones e información en el Plan Estadístico de 
Cataluña en relación con las encuestas relativas al trabajo autónomo. El ob-
jetivo de estas incorporaciones es la mejora de la retroalimentación entre la 
política pública y la realidad empresarial y laboral de Cataluña. 

5. Mejorar la financiación del programa Consolida't, actualizado a través de 
la Resolució EMT/3133/2021, de 15 d'octubre, para mejorar la consolidaci-
ón, fortalecimiento y reinvención del trabajo autónomo. 

6. Impulsar un paquete de ayudas económicas destinadas a estimular la in-
novación en las personas trabajadoras autónomas. Con esta medida se pre-
tende impulsar el desarrollo de actividades económicas con carácter científi-
co y técnico por personas trabajadoras autónomas que concluyan en el 
registro de patentes o diseños industriales. 

7. Incrementar sustancialmente las líneas de financiación que impulsa el 
Instituto de Finanzas de Cataluña (ICF) que tienen como destinatarios profe-
sionales autónomos. 
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8. Promocionar y divulgar la importancia de la cultura emprendedora y em-
presarial como anclaje clave para lograr crecimiento económico sostenido, 
diversificación del tejido productivo e innovación tecnológica. 

9. Agilizar los trámites burocráticos y administrativos en relación a las gesti-
ones que tienen que realizar los trabajadores por cuenta propia en Cataluña 
dentro de los servicios públicos de la Generalidad. 

10. Seguir renovando las líneas de apoyo económico a los autónomos vincu-
ladas a la Covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto socio-económico 
derivado de la subida de los costes de suministros y la incipiente ralentizaci-
ón económica. 

11. Destinar parte de la recaudación que recibe la Generalidad de Cataluña 
vía Impuesto Especial sobre Hidrocarburos e Impuesto Especial sobre la 
Electricidad a ayudar a los trabajadores autónomos a hacer frente el notable 
crecimiento de los precios de los suministros energéticos. 

12. Hacer todas las gestiones necesarias orientadas a que una parte sustancial 
de los fondos EU-Next Generation vayan destinados al fomento y consolida-
ción del trabajo autónomo en Cataluña. 

13. Impulsar todas las acciones necesarias, en interlocución con los ayunta-
mientos de la región, para combatir y erradicar el denominado «top manta». 

14. Poner en marcha un plan de subvenciones para la contratación realizada 
por personas trabajadoras autónomas con hijos o hijas menores de 3 años a 
su cargo para que trabajen en su actividad económica o profesional. 

15. Impulsar los cambios legislativos necesarios para impedir la instauración 
de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona y abrir una línea especial 
de subvenciones para ayudar a financiar la renovación del parque móvil de 
furgonetas y camiones cuyos titulares sean trabajadores autónomos. 

16. Impulsar, junto a los ayuntamientos catalanes, un estudio para analizar la 
excesiva carga fiscal que sufren los trabajadores autónomos para su posterior 
y drástica reducción. 

17. Reforzar las políticas de seguridad ciudadana a fin de mejorar la imagen 
y proyección internacional de las principales ciudades turísticas de Cataluña, 
acción que redundará en beneficio de los trabajadores autónomos vinculados 
al sector comercial y hostelero. 

18. Impulsar los cambios legales y urbanísticos oportunos con el objetivo de 
reducir sustancialmente los plazos municipales para la obtención de licencias 
de obras y de actividad. 

19. Modificar el proceso de licitación de contratación pública de la Generali-
dad de Cataluña con el objetivo de reforzar y aumentar considerablemente la 
adjudicación de contratos a trabajadores autónomos y microempresas. 

20. Hacer los trámites necesarios para que los trabajadores autónomos, de 
manera inmediata, simple y masiva, también se puedan beneficiar de los 
denominados «kits digitales». 

Palacio del Parlamento, 13 de junio de 2022 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, GP VOX 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65366) 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la seva política per a donar suport als treballadors 
inscrits al règim especial de treballadors autònoms (tram. 302-00164/13). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo punto 21 

21. Establecer un programa de ayudas que permita ampliar un año la tarifa 
plana de las cuotas de autónomos, con el objetivo de estimular y ayudar a 
consolidar su actividad, ante la situación de incertidumbre e inflación que 
están soportando. 

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022 

Ignacio Martín Blanco 
Portavoz 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 la 
desinversió crònica de l'Estat a Catalunya 

302-00165/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 64126 i 64175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Ernest Maragall i Mira, diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Re-
publicana, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la desinversió crònica de l'Estat a Catalunya (tram. 300-00188/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya  

1. Denuncia la discriminació permanent i sistemàtica de Catalunya i el con-
junt dels Països Catalans en la execució pressupostaria. Una discriminació 
estructural que es repeteix independentment de qui estigui al capdavant del 
Govern de l'Estat. 

2. Constata que aquesta discriminació sistemàtica impacta negativament en 
el conjunt de l'economia catalana i que la paralització d'inversions estratègi-
ques com l'accés ferroviari a l'aeroport del Prat, l'impuls del corredor medi-
terrani, o el manteniment i modernització de rodalies, es tradueix en menys 
oportunitats econòmiques, una inadmissible pèrdua de competitivitat pel 
teixit productiu i les persones treballadores, i en molt menys benestar per al 
conjunt de la ciutadania de Catalunya. 

3. Considera especialment greu la incapacitat d'executar les inversions pres-
supostades per part de RENFE - ADIF, imprescindibles per a fer front a 
l'emergència climàtica i garantir la qualitat de vida de les persones treballa-
dores de Catalunya 

4. Manifesta que aquesta infra-execució ferroviària no es pot compensar 
oferint promeses de priorització infraestructures viàries de mobilitat obsole-
tes, sense consens i inapropiades en un context d'emergència climàtica i de 
col·lapse dels combustibles fòssils. 

5. Per tant, considera imprescindible que el Ministeri de Transports, mobili-
tat i agenda urbana estableixi mecanismes i mesures que garanteixin que el 
pressupostat i no executat en 2021 s'executi al llarg del 2022 i, com a molt 
tardar, el 2023 i formuli públicament abans de tres mesos la planificació i 
concreció de les actuacions corresponents. 

6. Exigeix el traspàs del finançament i de l'execució i titularitat del conjunt 
del sistema ferroviari a la Generalitat de Catalunya incloent rodalies, mitja 
distancia i alta velocitat, per garantir la transformació cap a la mobilitat sos-
tenible i la priorització del transport públic. Així com el traspàs de la gestió 
de l'aeroport del prat, per assegurar que el seu futur es decideix sobre con-
sens territorials i condicionat a criteris ambientals i socials. 
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7. Es reafirma en el seu compromís en avançar cap a un estat propi que per-
meti a Catalunya gestionar amb plenitud els seus propis recursos per a garan-
tir la prosperitat i el benestar de la seva ciutadania i en que l'exercici del dret 
a decidir per part de la ciutadania de Catalunya es la millor garantia contra 
l'arbitrarietat i discriminació sistemàtica per part de l'Estat Espanyol. 

8. Insta a el Govern de la Generalitat a, en un termini d'un més, a quantificar 
les xifres d'inversió pressupostada i no executada des de l'any 2014 fins a 
2021, i exigir a l'estat un fons de compensació per a corregir les pèrdues 
econòmiques generades per aquesta discriminació sistemàtica que inclogui 
l'import pressupostat i no executat de 2014 fins a 2019, ampliant-ho a 2020 i 
2021 en cas que l'Estat sigui incapaça d'executar aquestes inversions al llarg 
de 2022 i 2023. 

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022 

Marta Vilalta i Torres, portaveu; Ernest Maragall i Mira, diputat GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65349) 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l'Estat a Catalunya (tram. 
302-00165/13). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un punto preliminar 

Preliminar. El Parlamento de Cataluña constata que el procés ha dado lugar 
a una década perdida en materia de infraestructuras públicas, causada por la 
exclusiva focalización de los gobiernos separatistas en su batallita preferida, 
a la que han dedicado todo su tiempo y esfuerzos y el dinero público que han 
gestionado. Ello ha conllevado que, año tras año, el desorden presupuestario, 
la ausencia de coordinación entre los departamentos del Govern, la falta de 
planificación de nuevos proyectos, la nula capacidad de interlocución con el 
Gobierno de España y el desdén hacia las administraciones locales se hayan 
coaligado para imposibilitar la realización de nuevas infraestructuras y la 
mejora de las ya existentes. El parón en la obra pública es, por tanto, una de 
las más nítidas encarnaciones del desastre a que ha conducido el procés a 
Cataluña. 

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022 

Ignacio Martín Blanco 
Portavoz del GP Cs 
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