
PLE
DOSSIER

Sessió 46, dimarts 17 de desembre de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones. 
Tram. 255-00009/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Substanciació.

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 18 de desembre, a les 10.00 h).

3. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Tram. 261-
00001/12. Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Debat i votació del do-
cument que recull el resultat dels treballs de la comissió (dictamen: BOPC 493, 21).

4. Decret llei 15/2019, del 26 de novembre, pel qual es modifica l’article 13 del Decret 
llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructu-
ra del sector públic de la Generalitat. Tram. 203-00023/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 
485, 23).

5. Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista. Tram. 202-00033/12. Comissió 
d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
488, 7).

6. Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. Tram. 200-00009/12. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 493).

7. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del Govern. Tram. 300-00217/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció. Tram. 300-00219/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la formació professional. Tram. 300-00218/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió Percepció 
sobre el debat territorial a Espanya. Tram. 300-00220/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el model tarifari de l’Autoritat del Transport Metropo-
lità. Tram. 300-00221/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el salari mínim català de referència. Tram. 300-
00223/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els 
pressupostos. Tram. 300-00224/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial. Tram. 300-00222/12. Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans 
com a conseqüència de l’acció de govern. Tram. 302-00173/12. Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00176/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atur. Tram. 302-00174/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge. Tram. 302-
00177/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit 
productiu. Tram. 302-00178/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat  
i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de 
salut. Tram. 302-00175/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció 
de les ludopaties. Tram. 302-00179/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació.



PlE 46
17 de desembre de 2019

3 Dossier

Punt 2 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de 

l’ordre públic i la seguretat ciutadana. Tram. 310-00270/12 Alejandro Fernández 
Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals. Tram. 310-00275/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ordre públic. Tram. 
310-00276/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el foment del consum 
responsable. Tram. 310-00271/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’incident de la planta 
de reciclatge de residus de Montornès del Vallès. Tram. 310-00272/12. Eduard Pujol 
i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el polígon d’Olvan 
(Berguedà). Tram. 310-00273/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’afectació al riu 
Besòs dels vessaments produïts per l’incendi a l’empresa Ditecsa Derpin, a Montor-
nès del Vallès (Vallès Oriental), l’11 de desembre de 2019. Tram. 310-00274/12. Eva 
Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la incineració de resi-
dus. Tram. 310-00279/12. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya insti-
tucional «Ara, el que toca, productes catalans». Tram. 310-00277/12. Anna Caula  
i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de 
la Generalitat. Tram. 310-00278/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00161/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00164/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00160/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00163/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00162/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00159/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 3 | Debat i votació del document que recull el resultat dels 
treballs de la comissió

Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
261-00001/12

DICTAMEN

El text del dictamen de la comissió ha estat publicat en el BOPC 493, pàgina 21, 
del 13.12.2019.
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 15/2019, del 26 de novembre, pel qual es modifica l’article 
13 del Decret llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalització 
i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat
203-00023/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 52646 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.12.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2019, ha pres 
coneixement del Decret llei 15/2019, de 26 de novembre, pel qual es modifica l’article 
13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació 
de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 
8012, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 29 
de novembre de 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de novembre de 2019 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SI-

G19PRE1629 Projecte de decret llei pel qual es modifica l’article 13 del Decret llei 
4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya.»

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

Decret llei 15/2019, de 26 de novembre, pel qual es modifica l’article 
13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització 
i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, preveu que els decrets llei 

són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior promulgo el següent

Decret llei 

Exposició de motius 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, davant el dèficit estructural consta-

tat en les plantilles de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i del cos de 
Bombers de la Generalitat per la manca d’incorporacions de nous efectius, conse-
qüència de les polítiques de contenció de la despesa que l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya ha hagut d’aplicar en els darrers exercicis pressupostaris, va 
aprovar el Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, validat pel Parlament de Catalu-
nya en data 24 d’octubre de 2019, mitjançant el qual va autoritzar la creació de 750 
places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya, i l’Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre, pel qual aprova 
l’oferta parcial d’ocupació pública de les categories de mosso/a, facultatiu/iva i tèc-
nic/a del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i de la categoria 
de bomber/a del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2019.
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D’acord amb l’anterior, el Departament d’Interior ha dictat la Resolució 
INT/2786/2019, de 29 d’octubre, per la qual convoca mitjançant oposició lliure 750 
places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra 
(grup C, subgrup C1). Aquesta convocatòria, com les precedents, així com les cor-
responents a l’accés als cossos especials de bombers, agents rurals, serveis peniten-
ciaris i policia local, estableix una prova física de caràcter obligatori i eliminatòria 
que, des de l’any 1992, ha organitzat, executat i avaluat el Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu de Sant Cugat del Vallès, en endavant CAR.

L’expertesa del CAR en l’avaluació de l’activitat física, així com la seva natura-
lesa jurídica pública, i el fet que disposi d’instal·lacions perfectament adaptades per 
a la pràctica esportiva que han estat reconegudes per organismes internacionals com 
ara el Comitè Internacional Olímpic, així com d’un equip de professionals titulats 
en educació física del més alt nivell, determinen la seva idoneïtat per realitzar les 
tasques d’organització, d’assessorament, d’execució i de suport tècnic a l’avaluació 
de la capacitat física dels aspirants en els procediments selectius per a l’accés a la 
funció pública dels cossos específics esmentats, amb plena garantia dels principis 
d’imparcialitat i objectivitat que han d’imperar en els procediments de selecció per 
a l’accés a la funció pública i de promoció interna.

Conforme a l’anterior, el decret llei projectat articula la participació del CAR en 
els procediments selectius de cossos funcionarials específics que requereixen valo-
rar la capacitació física. Es tracta, doncs, d’una mesura adoptada en l’exercici de la 
potestat d’autoorganització de l’Administració que correspon a la Generalitat (art. 
150 EAC) i que incideix, de forma indirecta, en matèria d’organització dels proce-
diments d’accés a la funció pública (art. 136 EAC).

D’acord amb l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de ra-
cionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, el CAR és una entitat de dret públic que subjecta la seva activitat al dret 
privat, que es regula per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, gaudeix d’autonomia en la seva organització i de capa-
citat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats. En aquest sentit, l’apar-
tat 3 de l’esmentat precepte, atorga al CAR la condició de mitjà propi instrumental 
i de servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els 
organismes i les entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudica-
dors, als efectes del que preveia l’avui derogada Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic.

Una de les novetats més rellevants de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espa-
nyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,  
de 26 de febrer de 2014, és precisament la regulació dels encàrrecs a mitjans propis, 
ja que imposa nombrosos requisits per tal que una persona jurídica pugui ser con-
siderada mitjà propi. Analitzada l’activitat del CAR d’acord amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, esmentada, s’ha constatat que no permet que sigui considerat mitjà 
propi.

Les anteriors circumstàncies obliguen a tramitar amb caràcter urgent un decret 
llei que modifiqui l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, als efectes de 
 regular les funcions que l’entitat assumeix com a pròpies, en els procediments d’ac-
cés a la funció pública i de promoció interna que requereixen l’avaluació de l’aptitud 
física dels aspirants i suprimir la qualificació del CAR com a mitjà propi.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d’acord 
amb el Govern,
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Decreto: 

Article únic
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, 

de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, que resten redactats de la manera següent: 

«3. En col·laboració amb els departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya o de les entitats locals competents per a la convocatòria i tramitació de 
proves selectives per a l’accés a la funció pública o de promoció interna, correspon 
al Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) l’organització i 
la realització de les proves físiques i, si escau, mèdiques, i el suport tècnic als cor-
responents òrgans de selecció per a l’avaluació dels resultats de les proves esmenta-
des, d’acord amb la normativa vigent.»

«4. Constitueixen ingressos propis del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant 
Cugat del Vallès les aportacions amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques, les aportacions provinents de la prestació de serveis propis i dels con-
venis de col·laboració amb entitats públiques i privades, el producte provinent del 
rendiment del seu patrimoni i, en general, els ingressos provinents de les seves ac-
tivitats.»

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 26 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència
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Punt 5 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

Al President del Parlament
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 

2019, ha estudiat el text de la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acom-
panyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista 
(tram. 202-00033/12) i l’informe de la ponència amb les esmenes recomanades per 
aquesta.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, ha acordat deixar constància que no ha estat acceptada cap esmena i que ha 
estat rebutjat íntegrament el text articulat.

El Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert per l’article 121 del 
Reglament del Parlament ha presentat vot particular (reg. 53061) i ha fet reserva de 
les seves esmenes per defensar-les davant del Ple.

Vot particular

Voto particular para sostener el conjunto del articulado de la 
mencionada proposición de ley rechazado por la comisión 
Este grupo parlamentario sostiene la conveniencia y necesidad de la aprobación 

de esta proposición de Ley definitivamente en el Pleno del Parlamento de Cataluña.
Ante una lacra social injustificada e injustificable como la violencia machista, 

que pone en cuestión el principio esencial de igualdad entre hombres y mujeres, es 
indispensable que los poderes públicos adopten con la máxima celeridad y diligen-
cia medidas concretas para evitar la violencia machista y remediar sus daños. 

Una de estas medidas cuya efectividad ha sido sobradamente demostrada es el 
derecho a disponer de un perro disuasorio y/o terapéutico y a que no se impida de 
manera discriminatoria el acceso de los mismos cuando acompañan a mujeres víc-
timas de violencia machista en diversos espacios de la vida pública. Y es que estos 
animales de compañía no solamente aumentan la protección de las mujeres víctimas 
al actuar como mera barrera protectora ante posibles peligros, sino que también fa-
cilitan con el vínculo emocional que generan una mayor y más pronta recuperación 
integral de las víctimas.

Por todo ello, y a petición de un numeroso grupo de supervivientes de la violen-
cia machista, el grupo parlamentario de Ciutadans propone al Pleno del Parlamento 
de Cataluña la adopción de la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acom-
panyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Text de la proposició de llei

Exposició de motius
La violència masclista és una de les manifestacions més clares de la desigualtat 

en la nostra societat. Es tracta d’un problema global i greu que afecta de manera 
negativa a les seves víctimes, posant en perill la seva salut, la seva dignitat i la seva 
supervivència.

La Resolució de les Nacions Unides «Fortalecimiento de las respuestas en mate-
ria de prevención del delito y justicia penal a la violencia contra la mujer» aprovada 
per la seva Assemblea General de data 21 de desembre de 2010, incorpora la neces-
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sitat que els poders públics assegurin els serveis mèdics, jurídics i socials adequats 
i sensibles per a les víctimes d’aquest tipus de violència.

En els últims anys, la utilització de gossos escortes i/o terapèutics ha tingut un 
gran acolliment, ja que faciliten a les víctimes (i) la recuperació integral, (ii) contri-
bueixen a augmentar la seguretat, (iii) són una mesura terapèutica i (iv) un element 
dissuasiu, servint de protecció davant de possibles atacs del seu agressor. No obs-
tant, i a diferència d’altres col·lectius desfavorits, als quals s’ha reconegut legalment 
el dret d’acompanyament per animals domèstics, les víctimes en situació de violèn-
cia masclista no tenen reconegut aquest dret.

Aquesta manca de reconeixement comporta en la vida quotidiana la dificultat o 
fins i tot l’impediment absolut per part de les víctimes de circular o accedir a edificis 
o establiments, fins i tot de titularitat o ús públic, dificultant les finalitats terapèuti-
ques i preventives d’aquesta mesura i sense que hi hagi cap justificació suficient que 
empari aquestes circumstàncies.

És per aquest motiu, i tenint en compte els beneficis socials dels gossos tera-
pèutics i/o escortes, es presenta aquesta llei amb l’objectiu de reconèixer el dret a 
l’acompanyament per gossos terapèutics i/o escortes a tota víctima de violència mas-
clista en els mateixos termes i condicions, en tot allò que no sigui incompatible amb 
la seva finalitat, que els beneficiaris d’aquest dret per a gossos d’assistència segons 
el previst a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades de gossos d’assistència.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i/o terapèutics a les víctimes de la violència de gènere

Article primer. Es modifica l’article 30 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que passa a 
tenir el següent contingut 
Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva 
1. Les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret 

a rebre de forma immediata de les administracions públiques de Catalunya una pro-
tecció integral, real i efectiva.

Així mateix, les Administracions Públiques de Catalunya vetllaran, facilitaran i 
col·laboraran, amb ple sotmetiment a les lleis, en la protecció prestada per part de 
persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica de naturalesa i/o com-
posició privada a les dones que es trobin en risc o en situació de violència masclista 
contrastada i/o en l’autoprotecció emprada per aquestes.

2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per mitjans tecnològics com 
per serveis policials, i també per qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de 
les dones.

3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en si-
tuació de violència masclista són: 

a) Facilitar la localització i la comunicació permanent.
b) Proporcionar una atenció immediata a distància.
c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.

Article segon. S’afegeix la següent disposició addicional dotzena a la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, que passa a tenir el següent contingut
Disposició addicional dotzena. Dret a l’acompanyament per gossos terapèutics 

i/o escortes 
1. Tota víctima que hagi estat identificada en situació de violència masclista 

 segons el previst a l’article 33 d’aquesta Llei tindrà dret a ésser usuària de gossos 
terapèutics i/o escortes.
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2. S’entén com gos terapèutic i/o escorta, tot aquell gos ensinistrat en un cen-
tre especialitzat i oficialment reconegut com a tal i que permet i/o facilita a la seva 
usuària el tractament terapèutic que segueixi a conseqüència de la situació de vio-
lència masclista en què es troba i/o facilita la protecció efectiva.

3. La condició d’usuària de gossos terapèutics i/o escortes atorga en tot allò 
que no sigui incompatible per a la seva finalitat els mateixos drets previstos per als 
usuaris de gossos d’assistència a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a 
l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència amb els mateixos re-
quisits, condicions i càrregues indicats en aquesta norma.

4. Sens perjudici de la responsabilitat del seu propietari, la condició d’usuària 
de gossos terapèutics i/o escortes comporta l’assumpció de les limitacions dels drets 
atorgats i dels deures, obligacions i responsabilitats que tant les lleis generals com 
la normativa especial aplicable comporten. En especial, les usuàries assumeixen els 
deures, obligacions i responsabilitats previstos a la normativa aplicable en matèria 
de sanitat animal, animals potencialment perillosos i/o transport d’animals.

5. La Generalitat de Catalunya i les corporacions locals de Catalunya, mitjan-
çant els seus òrgans competents o entitats competents, pot establir, en els termes que 
considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable, prestacions socials a 
favor de dones en situació de violència masclista consistent en la cessió temporal o 
indefinida de l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

Article tercer. S’afegeix la següent disposició final a la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 
passa a tenir el següent contingut
Disposició final sisena
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos la  

normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos tera-
pèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.

Article quart. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya a excepció d’aquelles mesures que suposin un aug-
ment de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, 
que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a 
l’exercici pressupostari següent a l’entrada en vigor de la present normativa.

Esmenes reservades

Esmena 1
GP de Ciutadans (9)
D’addició d’un nou apartat 3 bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
que s’afegeix en virtut de l’article segon de la Proposició de llei 

3 bis. Les administracions públiques, juntament amb tots els actors implicats, 
vetllaran en tot moment pel compliment de la normativa sobre la protecció d’ani-
mals i vetllar pel compliment del Conveni Europeu sobre Protecció d’Animals de 
Companyia.

Esmena 2
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’un nou apartat 4 bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
que s’afegeix en virtut de l’article segon de la Proposició de llei 

4 bis. Amb referència a l’accés dels gossos en llocs públics o d’ús públic s’estarà 
a la regulació actual autonòmica i estatal en matèria de gossos d’assistència: 
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a) El dret d’accés, permanència i deambulació comporta la permanència, il·li-
mitada, constant i sense traves del gos d’assistència al costat de la persona usuària. 
No obstant això, el responsable o titular de l’espai o lloc d’ús públic que s’estigui 
utilitzant podrà sol·licitar a la persona usuària del gos d’assistència l’exhibició del 
carnet acreditatiu de la unitat de vinculació.

b) L’accés, deambulació i permanència dels gossos de protecció en els termes 
establerts en la present llei no podrà implicar cap despesa per part de la persona 
usuària, més enllà de l’abonament de la contraprestació d’un servei específic eco-
nòmicament avaluable.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article tercer, que afegeix un nou article 30 bis a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent 

Article tercer. S’afegeix un nou article 30 bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut

Article 30 bis. Deure de disponibilitat de recursos i mitjans per fer efectiva la 
protecció integral de les víctimes a càrrec de les administracions públiques

1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’elaborar 
i implementar i dotar pressupostàriament de manera suficient, les polítiques públi-
ques que garanteixin de manera efectiva el dret de protecció efectiva de l’article 30.

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’un nou article quart, que afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb el 
contingut següent 

Article quart. S’afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut: 

Article 30 ter. Deure de les administracions públiques d’autoritzar l’ús de gossos 
terapèutics i escortes i vetllar pel compliment dels requisits i obligacions relatius a 
l’ensinistrament i certificació i de les obligacions a càrrec dels usuaris establerts  
a la normativa aplicable 

1. Correspondrà a l’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya 
establir, de conformitat amb la normativa general aplicable, aplicar i vetllar pel 
compliment dels requisits, deures i obligacions en cadascun dels següents àmbits: 

I. La formació necessària i la capacitació tècnica per a l’ensinistrament dels gos-
sos terapèutics i/o escorta.

II. L’autorització acreditativa de la condició de gos terapèutic i/o escorta.
III. La formació necessària a les usuàries per fer efectiu i ajustat a la normativa 

vigent en matèria de violència de gènere, així com fer efectiu el dret d’acompanya-
ment amb el degut i l’íntegre compliment del deure de perseguir el major benestar 
dels animals d’acompanyament.

Esmena 5
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un nou article, el cinquè, que afegeix un nou article 30 quater a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent 

Article cinquè. S’afegeix un nou article 30 quater a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent con-
tingut: 
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Article 30 quater. Deure de les administracions públiques de disposar dels mit-
jans d’una oferta formativa suficient per garantir la formació.

1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’aprovar 
i posar a disposició de les persones interessades una oferta formativa suficient per 
garantir el compliment de les obligacions legals vigents en els següents àmbits: 

a) La capacitació dels tècnics que duguin a terme l’ensinistrament dels gossos.
b) El coneixement de les usuàries per fer efectiu el dret de protecció per part dels 

gossos.
2. A efectes d’impartir l’oferta en compliment del previst en l’apartat 1, l’Admi-

nistració autonòmica haurà de col·laborar amb les administracions locals i de les 
entitats privades amb experiència i prestigi en la respectiva matèria.

Esmena 6
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou article, el sisè, que afegeix un nou article 30 quinquies a la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent 

Article sisè. S’afegeix un nou article 30 quinquies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent con-
tingut: 

Article 30 quinquies. Principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per 
gossos escorta i terapèutics 

1. Els principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per gossos escorta 
i terapèutics són: 

a. Protecció efectiva de la usuària
b. Recuperació integral de la usuària.
c. Major benestar i seguretat de la usuària.
d. Benestar dels animals.
2. L’actuació de l’Administració haurà d’inspirar-se en la màxima efectivitat  

i compliment d’aquests principis rectors.

Esmena 7
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’un nou article, el setè, que afegeix un nou article 30 sexies a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent 

Article setè. S’afegeix un nou article 30 sexies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut: 

Article 30 Sexies. Deure específic de vetllar pel benestar animal 
1. Les administracions públiques tenen el deure de protegir els animals i vetllar 

per la seva protecció per part de les persones usuàries, d’acord amb les normes vi-
gents vetllant pel benestar animal.

2. En tot cas, les administracions públiques vetllaran especialment a l’efecte que 
les persones usuàries dels animals d’acompanyament els mantinguin sempre en con-
dicions òptimes de benestar, seguretat i d’higiene.

Esmena 8
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’un nou article, el vuitè, que afegeix un nou article 46.bis de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent 

Article vuitè. S’afegeix un nou article 46.bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut: 
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Article 46 bis. Deure de promoció de polítiques públiques que facin efectiu el dret 
d’acompanyament 

1. L’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya i les administra-
cions locals, mitjançant els seus òrgans competents o entitats competents, establiran 
en els termes que considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable polí-
tiques públiques que ampliïn l’accés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta a favor 
de dones en situació de violència masclista.

2. Les polítiques públiques que estableixin els poders públics obligats per aquest 
article podran establir prestacions socials amb la finalitat d’ampliar i facilitar l’ac-
cés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

Esmena 9 
GP de Ciutadans (1)
De modificació de la numeració de l’article tercer de la Proposició de llei, que 
passa a ésser l’article novè, pel qual s’afegeix una disposició final sisena de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Article novè. Pel qual s’afegeix la següent disposició final sisena de la Llei 5/2008 
de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista que passa a tenir 
el següent contingut,

El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 
la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos 
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.

Esmena 10 
GP de Ciutadans (2)
De modificació de la numeració de l’article quart de la Proposició de llei, que 
passa a ésser la disposició final única de la Proposició de llei

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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Punt 6 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica
200-00009/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

Al president del Parlament
La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de desembre 

de 2019, ha estudiat el text del Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de 
l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid  
de carboni dels vehicles de tracció mecànica (tram. 200-00009/12), l’informe de la 
ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel 
que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica (tram. 200-00009/12)

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, a l’empara de les competències de la Generalitat en 

matèria de medi ambient i de creació d’impostos propis, reconegudes pels articles 
144 i 202 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, respectivament, per mitjà de la Llei 
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, va crear l’impost so-
bre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Posterior-
ment, la regulació d’aquest impost es va incorporar a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic.

Alguns dels preceptes d’aquesta llei, com ara de l’article 40 al 50, que regulen 
l’impost, van ésser objecte de recurs d’inconstitucionalitat per part del president del 
Govern de l’Estat davant el Tribunal Constitucional, el qual, per mitjà de la Sentèn-
cia del TC 87/2019, ha validat el tribut.

La posada en marxa de la implantació efectiva de l’impost, però, ha posat en evi-
dència algunes mancances de la regulació vigent que en fan necessària la modifica-
ció legislativa, com ara la regulació d’una quantificació alternativa de les emissions 
de diòxid de carboni per als vehicles la fitxa tècnica dels quals no inclou aquesta 
informació.

Pel que fa a la gestió de l’impost, s’ha optat per incloure a la Llei el padró de con-
tribuents, regulat per l’article 47, i el règim de pagament, regulat per l’article 47 bis, 
per a aprovar al més aviat possible, en compliment del principi de seguretat jurídica, 
les regles que han de permetre al contribuent satisfer un impost que, tot i que es va 
crear el 2017, per diferents motius no se n’ha pogut aprovar cap llei ni reglament de 
desplegament. Aquesta mesura, per tant, resulta proporcional i raonable per a donar 
resposta a la situació del tribut.

La Llei s’estructura en dotze articles, una disposició addicional, una disposició 
derogatòria i una disposició final.

En primer lloc, amb la finalitat d’homogeneïtzar conceptes i de garantir una ma-
jor seguretat jurídica, l’article 1 adapta les referències nominals dels vehicles a la 
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normativa de la Unió Europea. Aquesta adaptació es trasllada, així mateix, a l’arti-
cle que regula la quota (que és modificat per l’article 5). Amb aquesta mateixa fina-
litat, l’article 3 modifica la definició de determinades exempcions.

L’article 2 concreta el punt de connexió dels vehicles de les persones jurídiques, 
a l’efecte de llur subjecció a l’impost.

Una de les modificacions més rellevants de la Llei és la que incorpora l’article 
4, amb l’addició d’un nou article, el 43 bis, a la Llei 16/2017, per a regular la base 
imposable de l’impost. Aquesta es fixa en el volum d’emissions, en grams de diòxid 
de carboni per quilòmetre, detallat en el certificat (fitxa tècnica)? expedit pel fabri-
cant o importador del vehicle. En el cas que no es disposi d’aquesta dada perquè es 
tracta de vehicles d’una certa antiguitat, s’estableixen unes fórmules específiques 
per a calcular-la, tenint en compte les diferents tipologies de combustibles i con-
siderant determinades propietats tècniques dels vehicles (la cilindrada, la potència 
neta, l’antiguitat, el pes, etcètera). Aquestes fórmules s’han obtingut a partir de l’ex-
plotació estadística de la informació de les bases de dades disponibles del parc de 
vehicles de Catalunya.

Per altra banda, amb l’objectiu de millorar i simplificar la gestió de l’impost, l’ar-
ticle 7 modifica la data de meritació, que passa a ésser el 31 de desembre de cada 
any o el darrer dia del període impositiu, quan aquest no coincideix amb l’any na-
tural.

El desplegament del procediment per al pagament de l’impost es recull en els ar-
ticles 8, 9 i 10. Tal com estableix la Llei 16/2017, la gestió de l’impost es fa per mitjà 
del sistema de padró, la regulació del qual s’ajusta a la normativa tributària general. 
Cal destacar que es preveu l’exposició del padró provisional de l’1 a 15 de maig de 
l’any natural posterior al de meritació i del definitiu de l’1 al 15 de setembre següent; 
el període de pagament es fixa de l’1 al 20 de novembre.

A més, l’article 6 estableix una bonificació per als contribuents que domiciliïn el 
pagament de l’impost.

Finalment, tenint en compte la situació de demora en l’aplicació de l’impost i  
de la modificació de la data de meritació, es determina la no-exigibilitat de l’impost 
per a l’exercici del 2018. Pel que fa a l’exercici del 2019, que es merita el 31 de desem-
bre d’acord amb aquesta llei, només resulta exigible per als vehicles de les categori-
es M1 i N1, i es manté la tarifa aprovada per la Llei 16/2017 per a aquest exercici; en 
canvi, per a les motocicletes, es disposa l’exigibilitat de l’impost amb efectes del 31 de 
desembre de 2020.

Article 1. Modificació de l’article 41 de la Llei 16/2017
Es modifica l’article 41 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 41. Fet imposable
»1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni 

dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories 
següents: 

»a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats prin-
cipalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin vuit seients com 
a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (ve-
hicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies 
amb una massa màxima no superior a 3,5 tones), d’acord amb el que disposen la 
Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 5 de setembre, per 
la qual es crea un marc per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, 
sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles, 
i el Reglament (UE) núm. 678/2011 de la Comissió, del 14 de juliol, que substitueix 
l’annex II i modifica els annexos IV, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, per la qual es crea un marc per a l’homologació dels 
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vehicles de motor i dels remolcs, els sistemes, els components i les unitats tècniques 
independents destinats a aquests vehicles.

»b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicle-
tes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats), 
d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 168/2013 del Parlament Europeu  i 
del Consell, del 15 de gener, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o tres  
rodes i dels quadricicles, i a la vigilància del mercat d’aquests vehicles.

»2. A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies pú-
bliques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en el Registre general 
de vehicles a què fa referència el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial 
decret 2822/1998, del 23 de desembre, mentre no n’hagin estat donats de baixa de 
manera definitiva o temporal per robatori, i els vehicles proveïts de permisos tem-
porals.

»3. No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa 
en el Registre general de vehicles per l’antiguitat del model, puguin ésser autoritzats 
a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades a 
vehicles d’aquesta naturalesa.»

Article 2. Modificació de l’article 42 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 42 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 42. Subjecte passiu
»1. Són subjectes passius de l’impost: 
»a) Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fis-

cal a Catalunya.
»b) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídi-

ca que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició 
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin 
titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

»c) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídi-
ca que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició 
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin ti-
tulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un esta-
bliment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d’acord amb les dades que 
consten en el Registre general de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

»2. Als efectes del que estableix aquest article, s’entén per titular del vehicle la 
persona identificada amb aquesta condició en el Registre general de vehicles.»

Article 3. Modificació de l’article 43 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 43 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 43. Exempcions
»1. Resten exempts de l’impost: 
»a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats 

locals exempts de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.
»b) Els vehicles amb matrícula del cos diplomàtic o d’oficina consular i del seu 

personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Regla-
ment general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, del 23 de desembre.

»c) Els vehicles amb matrícula d’organització internacional i del seu personal 
tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reglament ge-
neral de vehicles.

»d) Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en 
tractats o convenis internacionals.
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»e) Els vehicles incorporats en el Registre general de vehicles amb els codis de 
classificació per criteri d’utilització número 43 (ambulància), 44 (servei mèdic) i 45 
(funerari) de l’annex II del Reglament general de vehicles.

»f) Els vehicles incorporats en el Registre general de vehicles amb el codi de 
classificació per criteri d’utilització número 01 (persones de mobilitat reduïda)  
de l’annex II del Reglament general de vehicles, amb el benentès que els subjectes 
beneficiaris d’aquesta exempció no en poden gaudir per a més d’un vehicle simul-
tàniament.»

Article 4. Addició de l’article 43 bis a la Llei 16/2017 
S’afegeix un article, el 43 bis, a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 

amb el text següent: 
«Article 43 bis. Base imposable 
»1. La base imposable de l’impost està constituïda per les emissions de diòxid de 

carboni dels vehicles inclosos en les categories a què fa referència l’article 41, mesu-
rades en grams de diòxid de carboni per quilòmetre.

»2. A l’efecte de l’apartat 1, la base imposable coincideix amb les emissions ofi-
cials de diòxid de carboni que consten en el certificat expedit pel fabricant o l’im-
portador del vehicle.

»3. En el cas dels vehicles de categoria M1 i N1, per als quals no es pugui de-
terminar la base imposable d’acord amb el que estableix l’apartat 2, perquè no es 
disposa de les emissions oficials de diòxid de carboni, la base imposable es calcula 
per aplicació de la fórmula següent, amb el límit mínim de 35 g CO2/km i el límit 
màxim de 499 g CO2/km: 

»a.1) En el cas de vehicles de categoria M1 amb combustible dièsel: 
»BI = 0,01642 x CC + 0,0114 x MMX + 0,05745 x MOM + 0,005106 x TR + 

3,471 x T - 37,15
»a.2) En el cas de vehicles de categoria N1 amb combustible dièsel: 
»BI = 0,01144 x CC + 2,699 x PF + 0,02635 x PN + 0,02562 x MMX + 0,03115 

x MOM + 2,922 x T - 25,64
»b) En el cas de vehicles amb combustible gasolina: 
»BI = 0,01149 x CC + 3,879 x PF + 0,04008 x MOM + 0,009541 x TR + 2,605 

x T + 4,35
»c) En el cas de vehicles híbrids elèctrics (HEV): 
»BI = 0,8533 x PF + 0,1909 x PN + 0,02794 x MMX + 0,3922 x T + 14,28
»d) En el cas d’altres vehicles no inclosos en les lletres anteriors: 
»BI = 0,03399 x CC + 0,06862 x PN + 0,04134 x TR + 1,996 x T + 18,89
»on: 
»– BI són emissions de CO2 expressades en unitats de grams per quilòmetre.
»– CC és la cilindrada del vehicle expressada en unitats de centímetres cúbics.
»– PF és la potència fiscal del vehicle expressada en unitats de cavalls fiscals.
»– PN és la potència neta màxima del vehicle expressada en unitats de qui-

lowatts.
»– MMX és el pes màxim del vehicle expressat en quilograms.
»– MOM és la massa d’ordre en marxa expressada en quilograms.
»– TR és la tara del vehicle expressada en quilograms.
»– T és l’antiguitat del vehicle, que es calcula segons la fórmula següent: 
»T = (M - P) / 365,25 
»on: 
»– M és la data corresponent al 31 de desembre del primer exercici de meritació 

de l’impost.
»– P és la data de la primera matriculació del vehicle.»
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Article 5. Modificació de l’article 44 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 44. Quota tributària
»1. La quota íntegra s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions 

oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules se-
güents: 

»a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 95 g/km 0,00

Més de 95 g/km i fins a 120 g/km 0,70

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,85

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 1,00

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 1,20

Més de 200 g/km 1,40

»b) Vehicles de la categoria N1
Emissions oficials de diòxid de 

carboni
Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km 0,00

Més de 140 g/km 0,70

»2. La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra les bonificacions establer-
tes per l’article 45.»

Article 6. Modificació de l’article 45 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 45 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 45. Bonificacions
»1. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric, d’acord amb el que disposa 

l’annex XVIII del Reglament general de vehicles, gaudeixen de la bonificació del 
100% de la quota íntegra.

»2. Si es domicilia el pagament dels rebuts a què fa referència l’article 47, s’aplica 
una bonificació del 2% de la quota íntegra. En el supòsit de la liquidació correspo-
nent a l’alta en el padró, l’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada, també, 
al fet que el subjecte passiu, en el termini a què fa referència l’apartat 3 de l’article 
47 bis, opti, sense estar-hi obligat amb caràcter general, per rebre les notificacions 
de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics, i mantingui aquesta 
opció fins a la data de notificació de la liquidació corresponent a l’alta en el padró. 
L’aplicació de la bonificació queda condicionada al cobrament efectiu del rebut o 
la liquidació mitjançant la domiciliació del seu pagament, i queda sense efecte si 
aquest cobrament no s’ha pogut efectuar per causa no imputable a l’Administració, i 
també en el cas de sol·licitud d’ajornament o fraccionament del deute.»

Article 7. Modificació de l’article 46 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 46 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 46. Període impositiu i meritació
»1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, sens perjudici del que es-

tableix l’apartat 2.
»2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents: 
»a) Primera adquisició del vehicle en una data posterior a l’1 de gener. S’assimila 

a la primera adquisició del vehicle la seva entrada en el territori d’aplicació de l’im-
post per trasllat del domicili fiscal del seu titular a Catalunya, o per l’adquisició per 



PlE 46
17 de desembre de 2019

Dossier 20

part d’una persona amb domicili fiscal a Catalunya d’un vehicle de titularitat d’una 
persona sense domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període impositiu 
s’inicia el dia del canvi de domicili fiscal o el dia d’adquisició del vehicle.

»b) Baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori. S’assimila a la 
baixa definitiva del vehicle la seva sortida del territori d’aplicació de l’impost per  
trasllat del domicili fiscal del seu titular fora de Catalunya, o per l’adquisició  
per part d’una persona sense domicili fiscal a Catalunya d’un vehicle de titulari-
tat d’una persona amb domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període 
impositiu finalitza el dia anterior al del canvi de domicili fiscal o el dia anterior al 
d’adquisició del vehicle.

»3. L’impost es merita el darrer dia del període impositiu.
»4. Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’import de la quota 

tributària es prorrateja per dies.
»5. En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satis-

fer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en la data de merita-
ció, sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.»

Article 8. Modificació de l’article 47 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 47 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 47. Padró 
»1. L’impost es gestiona mitjançant padró, i és elaborat i aprovat per l’Agència 

Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.
»2. Les dades i els elements tributaris que configuren el padró de l’impost són 

els referenciats a 31 de desembre de cada any, i recullen la situació corresponent a 
la data de meritació de l’impost, determinada per l’article 46.3.

»3. El padró ha de contenir, per a cada subjecte passiu, les dades següents: 
»a) Noms i cognoms o raó social de la persona o entitat titular del vehicle.
»b) Número d’identificació fiscal.
»c) Dades d’identificació del vehicle.
»d) Nombre de dies del període impositiu.
»e) Base imposable.
»f) Quota íntegra.
»g) Bonificació de la quota tributària, si s’escau.
»h) Quota tributària.
»i) Número del compte corrent en què s’ha de practicar, si escau, la domiciliació 

de l’ingrés.
»4. Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap de l’Oficina 

Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un pa-
dró provisional, que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de 
proposta de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural 
posterior al de meritació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’Agència 
Tributària de Catalunya. Aquesta exposició pública ha d’ésser objecte d’anunci previ 
per mitjà d’un edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  Un 
cop finalitzat el tràmit d’exposició al públic, les persones interessades disposen d’un 
termini de quinze dies hàbils per a presentar al·legacions a la proposta de liquidació.

»5. El padró definitiu és aprovat pel cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, 
i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meri-
tació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Ca-
talunya. Aquesta exposició pública ha d’ésser objecte d’anunci previ per mitjà d’un 
edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que ha d’incloure 
les dades següents: 

»a) Període de cobrament.
»b) Modalitats de pagament admeses.
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»c) En el cas de domiciliació del pagament, dates en què es farà el càrrec en el 
compte dels rebuts i, si escau, de les liquidacions corresponents a l’alta en el padró.

»d) Llocs en què es pot efectuar el pagament.
»e) Advertiment que, una vegada transcorregut el termini de pagament sense que 

aquest s’hagi produït, s’inicia el període executiu i els deutes són exigits mitjançant 
el procediment de constrenyiment amb els corresponents recàrrecs del període exe-
cutiu, els interessos de demora i, si escau, les costes que se’n deriven.

»f) Recursos que escauen contra les liquidacions.
»g) Òrgans competents per a resoldre’ls.
»h) Terminis per a la interposició dels recursos.
»6. En el cas d’alta en el padró, l’exposició al públic del padró definitiu té l’efecte 

de notificació de la inclusió en el padró, i la liquidació corresponent a aquesta alta 
s’ha de notificar al contribuent de manera individual. No s’han d’incloure en el pa-
dró definitiu: 

»a) Els vehicles que n’estiguin exempts.
»b) Els vehicles que meritin una quota líquida a la quantia que s’aprovi de con-

formitat amb el que disposa l’article 26.4 del text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. 
 Aquesta regla de no-inclusió no s’aplica respecte dels vehicles que són de la titulari-
tat d’un mateix subjecte passiu, sempre que la suma de les quotes líquides meritades 
per tots els vehicles superi la quantia esmentada.

»7. En els exercicis successius, l’exposició al públic del padró definitiu té, per a 
cadascuna de les persones interessades, l’efecte de notificació de les liquidacions 
que s’hi comprenen.

»8. Les liquidacions contingudes al padró definitiu són susceptibles de recurs 
potestatiu de reposició davant el cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, o de 
reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya.

»9. L’alta, la modificació o la baixa en el padró de l’impost es pot produir també 
com a conseqüència d’un procediment de comprovació iniciat pels òrgans de Gestió 
Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què dispo-
sa l’Administració, o d’una actuació d’investigació de la inspecció dels tributs de la 
Generalitat.»

Article 9. Addició de l’article 47 bis a la Llei 16/2017 
S’afegeix un article, el 47 bis, a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 

amb el text següent: 
«Article 47 bis. Pagament i domiciliació 
»1. L’exacció dels deutes notificats col·lectivament s’ha de fer per mitjà d’un re-

but. El termini d’ingrés en període voluntari d’aquests deutes comprèn de l’1 al 20 
de novembre o el dia hàbil immediatament posterior.

»2. Una vegada notificada l’alta en el padró provisional, els contribuents que 
volen domiciliar el pagament del deute hi han d’optar per mitjà d’una comunicació 
adreçada al cap de l’Oficina Central de Recaptació de l’Agència Tributària de Cata-
lunya. La domiciliació s’ha de sol·licitar en el termini de dos mesos, a comptar des 
de la finalització del període d’exposició del padró provisional a què fa referència 
l’article 47.4, i s’inclou al padró definitiu. Les sol·licituds presentades amb posterio-
ritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis següents. La domiciliació del pa-
gament dels exercicis futurs també es pot sol·licitar en el moment d’efectuar l’ingrés 
del deute a les entitats financeres col·laboradores.

»3. En el supòsit de la liquidació corresponent a l’alta en el padró, el subjecte 
passiu pot optar per la domiciliació del seu pagament en el termini de dos mesos a 
comptar des de la finalització del període d’exposició del padró provisional corres-
ponent a la dita liquidació, i aquesta domiciliació queda condicionada, també, al fet 
que el subjecte passiu, en el període esmentat, opti, sense estar-hi obligat amb ca-
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ràcter general, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per 
mitjans electrònics, i mantingui aquesta opció fins a la data de notificació d’aquella 
liquidació.»

Article 10. Modificació de l’article 48 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 48 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 48. Gestió, recaptació i inspecció
»La gestió i recaptació de l’impost i la seva inspecció en tot el territori de Ca-

talunya corresponen a les oficines centrals de l’Agència Tributària de Catalunya.»

Article 11. Modificació de l’article 50 de la Llei 16/2017 
Es modifica l’article 50 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 

resta redactat de la manera següent: 
«Article 50. Recursos i reclamacions
»Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost 

poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Tri-
buts, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.»

Article 12. Addició de l’article 50 bis a la Llei 16/2017 
S’afegeix un article, el 50 bis, a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 

amb el text següent: 
«Article 50 bis. Desplegament i aplicació de l’impost
»1. Els elements de quantificació de l’impost es poden modificar per mitjà de la 

Llei de pressupostos de la Generalitat.
»2. En l’aplicació de l’impost regeix supletòriament la legislació general tributà-

ria aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la despleguen.»

Disposició addicional. Exigibilitat de l’impost 
1. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-

cànica, regulat per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per 
als vehicles de categoria M1 i N1 a partir del 31 de desembre de 2019, i per als ve-
hicles de categories L3e, L4e, L5e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2020, i resta 
sense efecte l’impost meritat en l’exercici del 2018.

2. El període impositiu de l’exercici del 2019 comença l’1 de gener de 2019.
3. En l’exercici del 2019 la tarifa aplicable als vehicles de categoria M1 i N1 és 

la següent: 
a) Vehicles de la categoria M1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 120 g/km 0,00

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,55

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 0,65

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 0,80

Més de 200 g/km 1,10 

b) Vehicles de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,30

Disposició derogatòria
Es deroga la lletra b de la disposició final setena de la Llei 5/2017, del 28 de 

març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de crea-
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ció i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades enva-
sades i sobre emissions de diòxid de carboni, amb efectes des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2019
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué
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Annex al punt 6

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica
200-00009/12

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53555)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost 
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (tram. 
200-00009/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 1. pre a l’article únic de modificació de l’apartat 2 de 
l’article 40 que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

1. Pre. Article 40. Objecte i naturalesa
2. Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir amb un 60% el Fons Climàtic 

i amb un 40% el Fons de Patrimoni Natural.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic, apartat 1. En particular, es modifica la lletra a de 
l’article 41 que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

Article 41. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni 

dels vehicles aptes per circular per les vies públiques inclosos dins les categories 
següents: 

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats princi-
palment per al transport de persones i el seu equipatge, que tinguin com a màxim 
vuit seients a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets), i N1 
(vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercade-
ries amb una massa màxima no superior a 3,5 tones), N2 (vehicles de motor destinats 
al transport de mercaderies amb una massa màxima superior a 3,5 tones e inferior 
o igual a 12 tones) i N3 (vehicles de motor destinats al transport de mercaderies amb 
una massa màxima superior a 12 tones).
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic apartat 3. En particular, s’addiciona d’una nova 
lletra g a l’article 43 que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

Article 43. Exempcions
g) (Nou) Els vehicles que, segons dades de la inspecció tècnica de vehicles, no 

hagin recorregut més de 500 kilòmetres durant l’any.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic apartat 4. En particular es modifica l’article 43 bis 
que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

Article 43 bis. Base imposable
3. En el cas dels vehicles de categoria M1 i N1, N2 i N3, per als quals no es pugui 

determinar la base imposable d’acord amb el que estableix l’apartat 2, perquè no es 
disposa de les emissions oficials de diòxid de carboni, la base imposable es calcula 
per aplicació de la fórmula següent, amb el límit mínim de 35 g CO2/km i el límit 
màxim de 499 g CO2/km:

a.1) En el cas de vehicles de categoria M1 amb combustible dièsel:
BI = 0,01642 x CC + 0,0114 x MMX + 0,05745 x MOM + 0,005106 x TR + 3,471 

x T - 37,15
a.2) En el cas de vehicles de categoria N1, N2 i N3 amb combustible dièsel:
BI = 0,01144 x CC + 2,699 x PF + 0,02635 x PN + 0,02562 x MMX + 0,03115 x 

MOM + 2,922 x T - 25,64
b) En el cas de vehicles amb combustible gasolina:
BI = 0,01149 x CC + 3,879 x PF + 0,04008 x MOM + 0,009541 x TR + 2,605 

x T + 4,35

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic apartat 5. D’addició de dos noves lletres c i d a 
l’article 44 que queda redactat de la següent manera: 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

5. Article 44. Quota tributària
c) (Nou) Vehicles de la categoria N2

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km 0,00

Més de 140 g/km 0,75
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d) (Nou) Vehicles de la categoria N3

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km 0,00

Més de 140 g/km 0,80

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 13 a l’article únic

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

D’addició d’un nou apartat 13 a l’article únic. Modificació de l’article 51 apartat 
3 lletra a) que queda redactat de la següent manera

Article 51. Fons Climàtic
3. El Fons Climàtic es finança amb els recursos econòmics següents: 
a) Els ingressos procedents dels instruments que estableix el capítol cinquè. En 

tot cas, s’han de destinar al Fons Climàtic el 60% dels ingressos obtinguts de l’im-
post sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 de la disposició addicional que queda redactat de la 
següent manera 

Disposició addicional. Exigibilitat de l’impost
1. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-

cànica, regulat a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per als 
vehicles de categoria M1, N1, N2 i N3 a partir del 31 de desembre de 2019, i per als 
vehicles de categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2020, 
i queda sense efecte l’impost meritat a l’exercici 2018. 

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 3 de la disposició addicional que queda redactat de la 
següent manera 

Disposició addicional: Exigibilitat de l’impost
3. En l’exercici 2019 la tarifa aplicable als vehicles de categoria M1, N1, N2 i N3 

és la següent: 
a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 120 g/km 0,00

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,55

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 0,65

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 080

Més de 200 g/km 1,10

b) Vehicles de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,30

c) (Nou) Vehicles de la categoria N2
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Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,35

d) (Nou) Vehicles de la categoria N3

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,40

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 53608)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat del Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica (tram. 200-00009/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 1 de l’article únic

[...] destinats a aquests vehicles (Directiva marc).
b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicle-

tes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor), L6e (quadricicles lleugers) 
i L7e (quadricicles pesats), d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 168/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologa-
ció dels vehicles de dues o tres rodes i dels quadricicles, i a la vigilància del mercat 
d’aquests vehicles.

2. A l’efecte d’aquest impost, [...].

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article únic

[...] la vigilància del mercat d’aquests vehicles.
2. A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per circular per les vies públi-

ques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en els registres públics 
corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa en el Registre de Vehicles 
titularitat de la Direcció General de Trànsit, i els vehicles proveïts de permisos tem-
porals.

3. No estan subjectes a l’impost [...].

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3 de l’article únic

[...] d’aquesta exempció no en podem gaudir per a més d’un vehicle simultània-
ment.
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g) Els vehicles que tinguin una antiguitat de fins a cinc anys a comptar des del 
moment de la meritació de l’impost i respecte a la seva data de la primera matricu-
lació.

h) Els vehicles a que fa referència l’apartat e) de l’article 93.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals,

i) Els vehicles que constin en els registres públics corresponents a municipis amb 
mancança o deficiència de transport públic. S’entén per mancança o deficiència de trans-
port públic quan, en l’àmbit territorial d’un municipi no existeixi cap servei de transport 
públic col·lectiu que connecti el seu nucli urbà amb la capital de la comarca correspo-
nent i amb els polígons industrials situats al terme municipal, amb una freqüència míni-
ma d’un viatge cada trenta minuts en ambdós sentits, durant almenys l’horari laboral.»

4. S’afegeix un article 43 bis a la Llei del canvi climàtic, [...].

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 5 de l’article únic

[...] d’acord amb les taules següents: 
a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e

Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 8 de l’article únic

[...] s’ha de practicar, si escau, la domiciliació de l’ingrés.
4. Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap o la cap de l’Ofi-

cina Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un 
padró provisional, quines dades s’hauran de notificar al contribuent de forma indi-
vidual i que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de proposta 
de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural posterior 
al de meritació, mitjançant la seva publicació a la seu electrònica de l’Agència Tri-
butària de Catalunya. Aquesta exposició pública ha de ser objecte d’anunci previ per 
mitjà d’un edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop finalitzat el tràmit d’exposició [...].

Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’apartat 12 de l’article únic

12. S’afegeix l’article 50 bis a la Llei del canvi climàtic, amb el contingut se-
güent: 

«Article 50 bis. Desplegament i Aplicació de l’impost
1. Mitjançant la llei de pressupostos de la Generalitat es poden modificar els ele-

ments de quantificació de l’impost.
2. En l’aplicació de l’impost regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la despleguen.»

Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’apartat primer de la disposició addicional

1. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-
cànica, regulat a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per als 
vehicles de categoria M1 i N1 a partir del 31 de desembre de 2020, i per als vehicles 
de categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2021, i queda 
sense efecte l’impost meritat als exercicis 2018 i 2019.
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Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat segon de la disposició addicional

2. El període impositiu de l’exercici 2020 s’inicia el dia 1 de gener de 2020.

Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat tercer de la disposició addicional

3. En l’exercici 2020 la tarifa aplicable als vehicles de categoria M1 i N1 és la 
següent: [...].

Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional bis

Disposició addicional bis. Destinació de l’impost
La recaptació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 

de tracció mecànica es destinarà íntegrament al finançament de programes d’ajudes 
específiques per a la renovació del parc de vehicles matriculats a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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Punt 15 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sacrificis 
dels catalans com a conseqüència de l’acció de govern
302-00173/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 53824 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 els sacrificis dels catalans com a conseqüència de 
l’acció de govern (tram. 300-00216/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Desaprova les manifestacions públiques del president de la Generalitat en les 

que insta en aprofundir en la divisió de la societat catalana.
b) Condemna els aldarulls i la violència que va tenir lloc el proppassat dia 11 de 

desembre a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com també tots aquells ac-
tes violents que s’han produït recentment i que impedeixen la llibertat d’expressió   
i d’opinió a les universitats catalanes.

c) Constata que el principal problema que pateixen els catalans no és un conflicte 
polític entre Catalunya i la resta d’Espanya, sinó la deixadesa de funcions del Go-
vern de la Generalitat envers el conjunt de la ciutadania de Catalunya.

d) Denuncia la paràlisi de l’acció govern en la que es troben instal·lats els mem-
bres del Govern, la seva manca de lideratge en relació projectes inclusius i trans-
versals i l’oblit dels problemes socials que pateix la societat catalana, el que ha 
comportat per als catalans el patiment d’una llarga llista de sacrificis, entre els que 
destaquen: 

– Una important llista d’espera en polítiques de dependència i autonomia perso-
nal que afecta a més de 75.000 catalans.

– Tenir la segona inversió pública en polítiques social per habitant més baixa del 
conjunt de les comunitats autònomes.

– La cronificació dels barracots en les escoles i instituts públics.
– Ser la comunitat autònoma en la que més s’ha reduït la inversió en polítiques 

de salut en els darrer deu anys.
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– La perpetuació d’unes llistes d’espera en l’àmbit de la salut que ja afecten a 
més de 700.000 catalans, així Catalunya és la comunitat autònoma amb més pa-
cients per habitant en les llistes d’espera sanitàries.

– Pagar les taxes universitàries més elevades i tenir un infrafinançament de les 
universitats públiques.

– Patir la pressió fiscal més elevada de l’Estat, especialment les rendes menors 
de 30.000 euros.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar l’avant-
projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 a la major brevetat 
possible, contemplant al seu estat de despesa que, almenys, un vuitanta per cent de 
la despesa no financera vagi destinada a finançar polítiques socials.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar les 
polítiques adreçades a: 

a) Reduir les llistes d’espera en l’àmbit de la sanitat per a visites a especialistes, 
proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

b) Reforçar la dotació de professionals sanitaris a l’atenció primària per garantir 
una autèntica millora del servei.

c) Dur a terme les mesures necessàries per a reduir el nombre de barracons pro-
visionals a les escoles i instituts públics.

d) Rebaixar les taxes universitàries i millorar el finançament del sistema uni-
versitari de Catalunya, tal com ja estableix la Resolució 546/XII del Parlament de 
Catalunya.

e) Desplegar reglamentàriament la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i la 
Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

f) Aprovar una reforma fiscal que tingui com objectiu convertir Catalunya en 
una comunitat fiscalment atractiva per als ciutadans, les empreses i els operadors 
econòmics.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54280, 54346 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 17.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54280)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari 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 els sacrificis dels catalans com a conseqüència de 
l’acció de govern (tram. 302-00173/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 1c), nou text

1 c). Constata que la distribució de preferències respecte a la qüestió de la 
 secessió divideix profundament i quasi per meitats la ciutadania catalana, quan es 
planteja en termes binaris; que aquesta divisió ha comportat un conflicte polític a 
Catalunya i al conjunt d’Espanya; que aquesta situació no es pot resoldre amb la 
desfeta d’una meitat de la ciutadania catalana i, per tant, que cal explorar l’ampli 
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ventall de possibilitats d’acord que existeixen entre el manteniment de l’statu quo i la 
secessió, a fi de cercar aquell més capaç de reunir àmplies majories al seu voltant.”

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar l’avant-
projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 a la major brevetat 
possible, contemplant al seu estat de despesa que, almenys, un vuitanta per cent de 
la despesa no financera vagi destinada a finançar polítiques socioeconòmiques.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3f ), nou text

3f) Aprovar una reforma fiscal que tingui com a objectiu un model fiscal més just 
i progressiu, on aporti més qui més té, més guanya, més contamina i més hereta, i 
així acostar-nos a la mitjana europea pel què fa a la pressió fiscal aconseguint un 
estat del benestar més sòlid. I incrementar la lluita contra el frau fiscal i l’economia 
submergida potenciant l’activitat inspectora i els recursos de l’Agència tributària de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano

Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54346)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, 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 interpel·lació al 
Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència de l’acció de govern 
(tram. 302-00173/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’aplicació a Catalunya 
d’un sistema educatiu efectivament trilingüe on el català, el castellà i l’anglès siguin 
llengües vehiculars de l’ensenyament sostingut amb fons públics en condicions d’i-
gualtat i no-discriminació. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez David Mejía Ayra

Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs
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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 la banalització 
de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00176/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53961, 54055 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 300-00212/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña: 
a. Condena la operación de intento de limpieza de imagen de aquellas personas 

por supuesta pertenencia e integración en organización o grupo terrorista que TV3 
y Catalunya Ràdio está llevando a cabo.

b. Considera indispensable para la pervivencia de una sociedad democrática que 
los medios públicos autonómicos de la Generalitat de Cataluña no contribuyan a la 
limpieza de imagen de aquellos que han sido condenados por sedición o investigados 
por delitos de terrorismo y de aquellos individuos que con sus acciones violentas pre-
tenden infundir terror como Arran o el autodenominado Tsunami Democràtic (sic).

c. Rechaza el intento de denigración que TV3 y Catalunya Ràdio realizan de to-
dos los servidores públicos que defienden y, por tanto, representan la vigencia de la 
Constitución y las leyes democráticas como garantías de los derechos y libertades 
de todos los ciudadanos.

d. Lamenta que TV3 y Catalunya Ràdio, mediante la técnica de interponer a ter-
ceras personas que repiten el discurso de los miembros del Govern de la Generalitat 
y de los partidos que le dan apoyo, sirvan de altavoces de promoción de los métodos 
totalitarios y violentos de persecución de objetivos políticos.

e. Recuerda que cualquier colaborador o entidad colaboradora de TV3 lo es tanto 
para cobrar cuantiosas cantidades de dinero público por su colaboración como para 
que ésta sea respetuosa con la normativa audiovisual, las reglas de la ética periodís-
tica y el libro de estilo de la CCMA.

f. Reprueba la irresponsable actitud de los máximos responsables de TV3 de jus-
tificar a los colaboradores que se saltan la normativa audiovisual, las reglas éticas 
y el libro de estilo de la CCMA amparándose precisamente en el hecho de que son 
colaboradores, adquiriendo así de facto un estatuto de privilegio respecto de aque-
llos que son contratados directamente por la CCMA.

g. Muestra su más firme rechazo a la retórica hispanófoba y anticonstitucional 
que caracteriza a gran parte de la programación de TV3 y Catalunya Ràdio.

h. Condena rotundamente la progresiva deshumanización que TV3 y Catalunya 
Ràdio difunden de los políticos y votantes de ideologías no separatistas.

i. Insta a que TV3 y Catalunya Ràdio empleen y promuevan la pluralidad lin-
güística de Cataluña y no vulneren los derechos de los ciudadanos mediante la in-
tencionada y sistemática exclusión del uso del castellano como lengua normalmente 
empleada en su programación en condiciones de igualdad y no discriminación res-
pecto del catalán.

2. Insta al Govern de la Generalitat a: 
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A. Dejar de utilizar a TV3 y Catalunya Ràdio como instrumentos de agitación 
y propaganda separatista y de banalización de la violencia que se da para perseguir 
los objetivos políticos separatistas.

B. Destinar una cantidad de presupuesto público a la CCMA equiparable a la can-
tidad media que destinan otros gobiernos autonómicos a sus televisiones públicas.

C. Ante las denigrantes e injustificables expresiones utilizadas en TV3 contra los 
efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra: 

I. Emprender ante las instancias judiciales las correspondientes acciones de tute-
la de la dignidad y honor de los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

II. Disculparse por no haber reaccionado ante la denigración de la dignidad y el 
honor del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y así haber puesto en entredicho la profe-
sionalidad de estos servidores públicos.

III. Ofrecer la asistencia necesaria a los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esqua-
dra para las acciones que hayan emprendido o puedan emprenderse a título personal 
y/o en representación del colectivo de agentes.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54278, 54353 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 17.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54278)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, David Pérez Ibáñez, 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 la bana-
lització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-
00176/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1 de la lletra e

1.e) Recorda que qualsevol col·laborador o entitat col·laboradora de TV3 ha de 
respectar la normativa audiovisual vigent, així com el periodisme ètic i el llibre 
d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tal com especifica el seu 
àmbit d’aplicació. 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2 de la lletra a

2.a) Reconèixer que TV3 i Catalunya Ràdio han esdevingut, en una part de la 
seva programació, instruments d’agitació i propaganda al servei d’una determinada 
idea política de Catalunya i que és missió d’aquests garantir a la ciutadania una pro-
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gramació de qualitat, plural, equilibrada, veraç; que recuperi uns mitjans creïbles, 
independents, lliures i responsables. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano David Pérez Ibáñez

Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54353)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violèn-
cia a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00176/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra a) de l’apartat 1

a. Condena la operación de limpieza de imagen que TV3 y Catalunya Ràdio están 
llevando a cabo de grupos violentos y de personas que han pertenecido a organiza-
ciones y grupos terroristas.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual de Catalunya a 
garantizar, de forma real y efectiva, el pluralismo político y social en los medios de 
comunicación públicos de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez Daniel Serrano Coronado

Representant del SP PPC Diputat del SP PPC
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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’atur
302-00174/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53923 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 l’atur (tram. 300-00209/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar al Parlament, en el següent període de sessions, un informe sobre 

l’estat actual del Servei d’Ocupació de Catalunya (ràtios de personal d’atenció al 
públic i administratiu a cada oficina, percentatge d’inserció, relació dels llocs de 
treball, etc.).

2. Recuperar la dotació de llocs de treball necessària per poder oferir els serveis 
bàsics d’orientació i formació per a l’acreditació de 150.000 persones cada any, tal 
com es va acordar en el marc de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qua-
lificació professionals.

3. Presentar un pla per a l’increment progressiu del personal orientador de les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya per arribar a un tècnic per cada 300 
aturats, amb l’objectiu d’acostar-nos a les ràtios marcades per l’Organització Inter-
nacional del Treball (OIT).

4. Reforçar els recursos del Pacte per la Indústria per tal d’afrontar els canvis 
que viu el sector.

5. Posar en marxa el Pacte pel Treball entre administració i agents socials i eco-
nòmics aprovat al Parlament el 2016. Aquesta iniciativa ha de permetre acordar les 
mesures necessàries per abordar els canvis en el món laboral i repartir millor el 
creixement econòmic.

6. Posar en marxa, i presentar al Parlament en un termini de tres mesos, les me-
sures necessàries per reduir la temporalitat i la precarietat que afecta a les treballa-
dors/es del Servei d’Ocupació de Catalunya.

7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa del Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció en el curs 2020/2021.

8. Donar compte davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Família, en un 
termini de tres mesos, dels resultats de la investigació anunciada sobre la pèrdua de 
80 milions d’euros del fons social europeu destinats a combatre l’atur.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 54112, 54149, 54350, 54441 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 

17.12.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 54112)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atur (tram. 302-00174/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Reforçar els recursos del Pacte per la Indústria per tal d’afrontar els canvis 
que viu el sector ;I establir un full de rutes i un lideratge clar per part del Govern, 
amb la finalitat de donar compliment al Pacte per la Indústria de manera efectiva.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 7

7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa del Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció en el curs 2020/2021, Garantint que l’estratègia i gestió del cen-
tre, finançat amb les quotes dels treballadors i empreses, respongui a la llei 10/2015,  
del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, garantint un rendiment so-
cial i econòmic òptim, que es traslladi a l’estabilitat i qualitat de l’ocupació.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies compareixerà trimestralment da-
vant del Parlament per a informar sobre els ERO produïts, l’ evolució de l’ocupació 
Catalunya i les mesures concretes que s’adoptin per part del Govern per la seva dis-
minució i el seu paper en les negociacions.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez Yolanda López Fernández

Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54149)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’atur (tram. 302-00174/12).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición al apartado 7

7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa del Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció en en curs 2020/2021, cercant la cooperació de les empreses i 
els agents socials del sector. 

Palacio del Parlamento, 16 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Carmen de Rivera i Pla

Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 54350, 54441)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pu-

jol i Bonell, 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 interpel·lació al Govern sobre l’atur (tram. 302-
00174/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Recuperar la dotació de llocs de treball necessària Reforçar els llocs de treball 
necessaris per poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acre-
ditació de 150.000 persones cada any, tal com es va acordar en el marc de la Llei 
10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Presentar un pla per a l’increment progressiu del Incrementar progressivament 
el nombre de personal orientador de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per arribar a un tècnic per cada 300 aturats, amb l’objectiu d’acostar-nos a les ràtios 
marcades per l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Seguir reforçant els programes de suport a la indústria per tal d’adaptar-la als 
canvis que properament haurà d’afrontar.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Posar en marxa el Pacte pel Treball Mantenir, al si del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, el diàleg necessari entre administració i agents socials i 
econòmics aprovat al Parlament el 2016. Aquesta iniciativa que ha de permetre acor-
dar les mesures necessàries per abordar els canvis en el món laboral i repartir millor 
el creixement econòmic.
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Esmena 5
GP Republicà
De modificació del punt 6

7. Posar en marxa i presentar donar compte al Parlament en un termini de tres 
mesos, les mesures necessàries per reduir la temporalitat i la precarietat que afecta 
a les treballadors/es del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa la formació professional per a 
l’ocupació del Centre de Formació Professional d’Automoció en el curs 2020/2021.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell

Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat
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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’habitatge
302-00177/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53962 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’habitatge (tram. 300-00211/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Introducir medidas fiscales que incentiven a la contención de los precios en 

adquisición de vivienda habitual consistentes en modificar el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales onerosas, de la siguiente forma: 

a) Fijar un tipo general del 10% para adquisición de un inmueble que no vaya a 
tener la consideración de vivienda habitual.

b) Fijar un tipo reducido del 5% para la adquisición de un inmueble que tenga la 
consideración de vivienda habitual si se cumplen los siguientes requisitos: 

1. Que sean inmuebles de hasta 100 m2 de superficie construida o unifamiliares 
en una parcela de hasta 150 m2.

2. Que sean inmuebles con un precio de adquisición de 230.000€.
3. Que estén construidas con anterioridad al 2007 y rehabilitadas energéticamen-

te con etiqueta B o superior.
c) Fijar un tipo superreducido de un 2,5% para la adquisición de un inmueble que 

tenga la consideración de vivienda habitual si: 
1. Es una vivienda que tenga la consideración de Vivienda de Protección Oficial.
2. Que estén construidas con anterioridad al año 2007 y rehabilitadas energéti-

camente con etiqueta A.

2. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación necesarios entre 
los entes municipales, los órganos dependientes de la Generalitat y las empresas su-
ministradoras de energía para cruzar datos y poder detectar de manera efectiva qué 
viviendas se encuentran permanentemente desocupadas y poder aplicar el recargo 
legal del IBI que prevé el Real Decreto 2/2004.

3. Velar por que los ayuntamientos puedan bonificar el 95% de la cuota del 
IBI para aquellas viviendas que sean arrendadas en régimen de alquiler asequible o 
sean cedidas temporalmente a fondos sociales de vivienda para su alquiler social a 
través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

4. Incentivar los contratos de alquiler de viviendas por una renta mensual infe-
rior al 90% del precio establecido en el Índice de Precios de Alquiler publicado por 
la Agencia de la Vivienda de Cataluña, mediante deducciones en la cuota íntegra 
autonómica del IRPF.

5. Incentivar los contratos de alquiler de viviendas por una renta mensual inferior 
al 90% del precio establecido en el Índice de Precios de Alquiler publicado por la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña, aumentando el periodo de cobertura de Ava-
lloguer hasta cubrir la totalidad de un año desde el inicio del procedimiento judicial 
de recuperación de la vivienda.

6. Coordinar a los distintos entes de la administración pública para implementar 
una estrategia efectiva de gestión integral del patrimonio público de vivienda, reali-
zando un seguimiento de las rentas, de las condiciones de las viviendas ofertadas y 
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garantizar el buen mantenimiento, conservación o rehabilitación de las mismas y de 
los edificios en los que se encuentran.

7. Encargar al Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua) un 
estudio acerca del efecto que tendría sobre la oferta de vivienda de alquiler y so-
bre la rehabilitación y calidad del parque inmobiliario residencial la limitación de 
precios del alquiler para viviendas que tengan una antigüedad superior a 35 años y 
no hayan sido reformadas para dar cumplimiento a los requisitos de accesibilidad y 
ahorro energético de la normativa actual, y valorar su implantación.

8. Encargar a Ivàlua un estudio sobre el Impuesto de Viviendas Vacías con el ob-
jetivo de comprobar su efectividad en la reducción del stock de viviendas vacías y la 
potenciación del alquiler social. Valorar, a partir de éste, la posibilidad de revisar el 
impuesto para hacerlo más efectivo en la consecución de su objetivo social.

9. Encargar a Ivàlua un estudio comparativo de las políticas públicas de vivien-
da que llevan a cabo las diferentes comunidades autónomas para evaluar la calidad 
de las de la Generalitat de Cataluña en relación al resto. En concreto, analizar los 
siguientes puntos: 

a) Efectos y consecuencias de las diferencias de inversión en políticas de acceso 
a la vivienda entre Cataluña y el resto de comunidades autónomas.

b) Causas explicativas de que Cataluña sea la comunidad autónoma con más des-
ahucios por impago del alquiler por cada 1.000 habitantes y con más ejecuciones 
hipotecarias por cada 100.000 de toda España, según datos del INE.

10. Impulsar las medidas legislativas y fiscales necesarias para fomentar la crea-
ción de techo de vivienda protegida en edificaciones existentes facilitando las opera-
ciones de subdivisión de viviendas o cambios de uso que se registren como vivienda 
protegida y tengan como destino su incorporación a la Bolsa de Alquiler Social de 
la Generalitat.

11. Impulsar un Pacto Autonómico por la Vivienda entre las diferentes adminis-
traciones y los principales agentes políticos, económicos y sociales con el objetivo 
de forjar acuerdos y mecanismos de colaboración necesarios para dar solución a los 
retos presentes y futuros en materia de vivienda.

Proponer que entre los objetivos de dicho pacto para la próxima década se en-
cuentren los siguientes: 

a) Incrementar el parque público de vivienda destinada a alquiler social y ase-
quible en un mínimo del 20% anual respecto a la vivienda pública existente hasta 
alcanzar los estándares europeos.

b) Cambiar el modelo de acceso a la vivienda protegida basado en la propiedad 
por un modelo basado en el alquiler asequible o cesión de uso impulsando las coo-
perativas y las sociedades de arrendamiento, tanto públicas como privadas.

c) Impulsar la rehabilitación energética de 500.000 viviendas.
12. Constituir un Fondo de Recursos para la Promoción del Acceso a la Vivien-

da con el objetivo de crear y mantener en buenas condiciones un parque público 
de  vivienda, fomentar el alquiler asequible y luchar contra la exclusión residencial.

Valorar que la aportación al fondo pueda contar con los siguientes recursos: 
a) El equivalente al 50% de los ingresos obtenidos por el pago del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales relativo a las transacciones inmobiliarias de tipo resi-
dencial.

b) El 100% de los ingresos obtenidos por las subastas de las herencias intestadas 
recibidas por la Generalidad de Cataluña.

c) El equivalente al 30% de los ingresos obtenidos por el pago del Impuesto so-
bre las Estancias en Establecimientos Turísticos (tasa turística).

13. Dar cumplimiento a la Resolución 96/XII, sobre el mantenimiento de la ti-
tularidad pública de los terrenos del Incasòl aprobada por la Comisión de Territorio 
del Parlament en la sesión del día 17 de octubre de 2018.



PlE 46
19 de desembre de 2019

13 Dossier

14. Dar cumplimiento al incremento del presupuesto destinado a políticas públi-
cas de vivienda para llegar a un mínimo de 1.000 millones de euros al año duran-
te los próximos 10 años para compensar la falta de inversión de la pasada década, 
aprobado por el Pleno del Parlament en la sesión del día 11 de julio de 2019 a partir 
de una enmienda aceptada en la Moción 102/XII sobre les polítiques d’habitatge.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54279, 54349 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 17.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54279)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge (tram. 302-00177/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 3, nou text

3. Acompanyar a aquells ajuntaments que ho vulguin en la bonificació de 
l’IBI per als habitatges que es posin en lloguer assequible a través de les Oficines 
Locals d’Habitatge de cada municipi.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 6, nou text

6. Impulsar la concertació de les diferents administracions amb competències en 
habitatge per implementar una estratègia efectiva conjunta respecte del patrimoni 
d’habitatge públic.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text del punt 8, nou text

8. Presentar en el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la moció, 
les conclusions posteriors a l’estudi realitzat pel Departament de Vicepresidència o 
Economia i Hisenda, juntament amb la ACHA, sobre les modificacions més adequa-
des que s’haurien de produir per avançar en l’objectiu de gravar l’incompliment de 
la funció social de l’habitatge.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al punt 11

11. impulsar la reedició del Pacte Nacional per l’habitatge entre las diferentes ad-
ministracions y los principales agentes políticos, económicos y sociales con el obje-
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tivo de forjar acuerdos y mecanismos de colaboración necesarios para dar solución 
a los retos presentes y futuros en materia de vivienda.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano Rosa Maria Ibarra Ollé

Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 54349)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge (tram. 
302-00177/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Facilitar que els ajuntaments, respectant la seva autonomia en la definició dels 
tributs locals, puguin bonificar el 95% de la quota de l’IBI per aquells habitatges 
que siguin arrendats en règim de lloguer assequible o siguin cedits temporalment a 
fons socials d’habitatge per a lloguer social mitjançant l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Vincular la possibilitat d’obtenir qualsevol mena d’ajut públic a l’establiment 
d’una renda mensual igual o inferior al tipus mig de l’Índex de Referència de Preus 
del Lloguer de Catalunya. 

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 6

Reforçar el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a millo-
rar la coordinació dels diferents ens Coordinar als diferents ens de l’administració 
pública per a implementar una estratègia efectiva de gestió integral del patrimoni 
públic d’habitatge, realitzant un seguiment de les rendes, de les condicions dels ha-
bitatges oferts i garantir el bon manteniment, conservació o rehabilitació dels ma-
teixos i dels edificis en què es troben.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Realitzar durant l’any 2020 a través de l’Institut Català d’Avaluació de Políti-
ques Públiques (Ivalua) diferents iniciatives d’avaluació de les polítiques d’habitatge 
a Catalunya, per tal de proporcionar el màxim coneixement i per la millor presa de 
decisions en l’ampli ventall de matèries que incideixen en l’habitatge, i en concret de:

- Avaluació dels beneficis fiscals competència de la Generalitat de Catalunya, 
relacionats amb l’àmbit d’habitatge.

- Avaluació dels efectes de l’impost sobre habitatges buits.
- Avaluació del disseny d’instruments en política d’habitatge.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Impulsar l’aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) com a 
pas previst a la Llei de l’habitatge necessari per a la determinació d’un Pacte Naci-
onal de l’Habitatge que consensuï les principals línies d’actuació per a fer possible 
les accions i previsions que contempli el PTSH que s’aprovi.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas

Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC
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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 digitalització 
del teixit productiu
302-00178/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 53964 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la digitalització del 
teixit productiu (tram. 300-00214/12).

Moció
Catalunya ha participat de totes les revolucions industrials, sent-ne actor protago-

nista i fent de la indústria un dels eixos bàsics del seu creixement econòmic. A dia 
d’avui, la indústria continua sent un dels motors de l’economia catalana, amb un pes 
del 20,7% sobre el Valor Afegit Brut (VAB) del país. Un percentatge lleugerament 
superior al recomanat per la Comissió Europea (que insta a tenir-ne un 20% l’any 
2020) i molt per sobre del percentatge al conjunt de l’Estat (15,9%).

L’arribada de noves tecnologies que evolucionen de forma exponencial, com po-
den ser el Big Data, la impressió 3D, l’Internet de les Coses o el 5G; està transfor-
mant el context econòmic global en la que s’ha denominat 4a Revolució Industrial 
o Revolució 4.0. L’aplicació d’aquestes tecnologies als processos industrials, la In-
dústria 4.0, obliga a la transformació de models productius i de negoci per seguir 
gaudint de bons nivells de productivitat i competitivitat.

Així doncs, la digitalització del teixit productiu, especialment en l’àmbit indus-
trial, és un element necessari i prioritari per garantir la competitivitat de Catalunya. 
El sector industrial, amb capacitat de produir ocupació estable i de qualitat, així 
com de generar activitat econòmica al seu entorn; és un actiu del país que cal pre-
servar i potenciar establint les mesures oportunes per garantir la seva competitivitat.

No en va, Catalunya capta el 30,3% de la inversió estrangera en indústria manu-
facturera del total de l’Estat (dades de 2018). Un interès en el teixit industrial català 
fruit de la seva gran capacitat de generació de xarxa en les diverses cadenes de valor 
que protagonitzen, en gran mesura, les petites i mitjanes empreses.

Precisament, cal tenir present que el teixit productiu català està integrat en més 
d’un 95% per petites i mitjanes empreses, que ocupen més del 70% dels treballa-
dors de Catalunya. En aquest context, és especialment necessari establir mesures i 
actuacions adreçades a la casuística de la petita i mitjana empresa; que també és la 
que disposa de menys recursos materials i tècnics per abordar la seva digitalització 
i adaptació a les noves demandes de l’entorn econòmic global.

Som conscients que el Govern de la Generalitat està amatent a aquestes neces-
sitats i que ja fa temps que les aborda, especialment arran del consens generat en el 
Pacte Nacional per la Indústria del 2017.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Seguir treballant en actuacions concretes que fomentin la sensibilització i la 

conscienciació de les empreses catalanes sobre les necessitats que comporta la In-
dústria 4.0 i els processos de digitalització del teixit productiu. Unes actuacions que 
s’haurien de dirigir de forma especialment intensa cap a les petites i mitjanes em-
preses.

2. Desenvolupar els diversos programes que faciliten, especialment a les petites i 
mitjanes empreses, realitzar diagnosis i anàlisis estratègiques sobre la seva situació i 
a determinar quines de les noves tecnologies s’ajusten millor a les seves necessitats.
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3. Oferir els ajuts econòmics que, dins de les capacitats pressupostàries, perme-
tin a les empreses catalanes realitzar diagnosis, incorporar primers elements de tec-
nologia, contractar nou talent, realitzar projectes d’R+D amb centres tecnològics o 
finançar projectes d’innovació.

4. Desenvolupar els plans de suport sectorials específics per a l’adaptació a la In-
dústria 4.0 de sectors especialment afectats per la digitalització i amb una presència 
tan rellevant a Catalunya com el de l’automoció.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54148, 54248, 54348, 54351 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 

17.12.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54148)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la digitalització del teixit productiu (tram. 302-00178/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5

5. Aprovar un paquet d’incentius fiscals dirigits a les empreses altament innova-
dores basades en tecnologia habilitadora de la Industria 4.0.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez

Representant del SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54248)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 digitalització del teixit productiu (tram. 302-
00178/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

3. Preparar abans de dos mesos una proposta efectiva d’ajudes econòmiques a 
les empreses catalanes que els permetin realitzar diagnosis, incorporar primers ele-
ments de tecnologia, contractar nou talent, realitzar projectes d’R+D amb centres 
tecnològics o finançar projectes d’innovació. 
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4

4. Desenvolupar els plans de suport sectorials específics abans de finals del pri-
mer trimestre del 2020 per a l’adaptació a la Indústria 4.0 de sectors especialement 
afectats per la digitalització i amb una presència tan rellevant a Catalunya com el 
de l’automoció.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Maialen Fernández Cabezas

Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54348)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari 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 la digitalització del teixit productiu (tram. 302-
00178/12).

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

1. Dissenyar i desplegar, durant el 2020, plans dotats de 20M€ per a l’adopció 
de tecnologies disruptives i de transformació digital per a les empreses catalanes.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2, nou text

2. Fixar i dotar al centre tecnològic EURECAT de:
a) els recursos i les vies específiques que permetin establir línies d’investigació 

conjuntament amb les PIMES per tal de dotar a les empreses de major competitivitat 
en l’àmbit de la digitalització. 

b) les polítiques de clústers territorials accelerant els processos de canvi estratè-
gic i tecnològic de les empreses.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3, nou text

3. Dissenyar i desplegar polítiques de recerca industrial dotades amb 50M€ per a 
construir una nova indústria del coneixement basada en la indústria 4.0

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4, nou text

4. Dotar amb 50M€ una línia de finançament per tal d’aconseguir que els grups 
de recerca i investigació realitzin processos de transferència i innovació tecnològica 
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envers el teixit econòmic generant així més riquesa i benestar social, fent especial 
incidència al sector de l’automoció.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano

Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 54351)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la digitalització 
del teixit productiu (tram. 302-00178/12).

Esmena 1
GP Republicà
D’addició d’un nou punt 5

5) Fer seguiment de l’impacte de la digitalització en el món del treball, tant en 
la quantitat com en el qualitat dels llocs de treball, creant el més aviat possible el 
Grup de Treball Estable en el Consell Català de l’Empresa, tal com esta establert 
amb el punt 4.1 del Pacte Nacional de l’Industria, i assegurar que tots els departa-
ments afectats tenen representació en aquest òrgan de seguiment sobre els impactes 
laborals de la indústria 4.0.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas

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 la situació del 
sistema de salut
302-00175/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53924, 54082 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (tram. 300-00208/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar els recursos necessaris per reforçar una sanitat pública, universal, 

equitativa, de qualitat i finançada amb impostos, com a garantia d’igualtat, equitat 
i solidaritat.

2. Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris que permeti 
arribar als 1.500 euros per càpita en despesa pública de salut, prioritzant la reversió 
de les retallades i la pèrdua de qualitat assistencial.

3. Complir amb el compromís expressat pel President de la Generalitat en seu 
Parlamentària l’octubre de l’any 2018, i presentar, en el termini d’un mes, el text de-
finitiu del Decret d’Accessibilitat al sistema sanitari.

4. Preveure en els pressupostos del 2020, els recursos necessaris per fer front a 
un pla de xoc específic amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera d’intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i visites a l’especialista, donat que s’ha constatat 
que les aportacions extraordinàries, amb obertura de quiròfans, redueixen les espe-
res dels ciutadans i ciutadanes.

5. Donar compliment a tots els acords establerts a la Resolució 226/XII del Par-
lament, sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic, aprovada 
el 17 de gener de 2019.

6. Donar compliment a tots els acords establerts a la Moció 30/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre l’Atenció Primària i Comunitària aprovada pel Parlament, do-
nant prioritat a: 

a. Tendir a que el 25% dels Pressupostos de Salut de la Generalitat de Catalunya 
siguin destinats als serveis d’Atenció Primària i Comunitària.

b. Donar compliment a les mesures i accions pel millorament de l’Atenció Pri-
mària de l’ICS pactades arran de la vaga dels i les professionals de Primària.

c. Garantir l’aplicació d’aquestes mateixes mesures i garanties de millorament de 
la qualitat del serveis, a tots els centres d’Atenció Primària concertats, amb l’aporta-
ció dels recursos necessaris per mitjà del Servei Català de la Salut.

7. Presentar, en un termini de tres mesos, davant la Comissió de Salut la finalitat 
i el pla d’actuació de la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic en l’Aten-
ció Primària i la Salut Comunitària dins el Sistema de Salut de Catalunya.

8. Incorporar a la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic en l’Atenció 
Primària i la Salut Comunitària dins el Sistema de Salut de Catalunya la visió dels 
professionals.

9. Avançar cap a un Pla real d’igualtat i de conciliació personal i professional en 
els centres assistencials públics, siguin de l’ICS o del SISCAT.

10. Garantir que els centres del SISCAT disposin dels recursos suficients per fer 
efectives el 100% de les Direccions Participatives per Objectius (DPO) a tot el per-
sonal l’any 2020.
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11. Revertir les retallades en l’àmbit sociosanitari i procedir a un pla per reobrir 
els 786 llits tancats durant les retallades.

12. Garantir que els serveis del PADES es donen a tot Catalunya de manera equi-
tativa i restituir els equips que s’han anat disminuint en els darrers anys.

13. Presentar, davant la Comissió de Salut, l’estat present, les mancances que pre-
senten i les perspectives de futur de les Aliances Estratègiques entre centres assisten-
cials que s’estan duent a terme, per generar sinergies i garantir la qualitat assistencial.

14. Reforçar el Pla d’Hivern, amb els recursos necessaris, materials i humans per 
evitar que l’episodi de grip d’enguany representi, de nou, esperes de més de 24 hores 
per ser traslladat a planta o a algun altre recurs assistencial.

15. Desenvolupar un protocol d’actuació davant els caos d’agressions als profes-
sionals de la salut a Catalunya, amb formació especifica per dotar-los d’habilitats 
per fer front a situacions conflictives.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54113, 54247, 54285, 54358 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 

17.12.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 54113)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (tram. 
302-00175/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició i supressió del punt 4

4. Preveure en els pressupostos del 2020, els recursos necessaris per fer front a 
un pla de xoc específic amb l’objectiu de fer les mesures estructurals necessàries 
per a reduir definitivament les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, proves 
diagnòstiques i visites a l’especialista, donat que s’ha constatat que les aportacions 
extraordinàries, amb obertura de quiròfans, redueixen les esperes dels ciutadans i 
ciutadanes. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez Marta Ribas Frías

Portaveu del GP CatECP Portaveu adjunta del GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54247, 54285)

Reg. 54247

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (tram. 302-00175/12).



PlE 46
19 de desembre de 2019

Dossier 22

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 4

4. Preveure en els pressupostos del 2020, els recursos necessaris per fer front a 
un pla de xoc específic amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera d’intervencions 
quirúrgiques, proves diagnostiques i visites a l’especialista, tant en el nombre de per-
sones com en el temps mitjà d’espera, donat que s’ha constatat que les aportacions 
extraordinàries, amb obertura de quiròfans, redueixen les esperes dels ciutadans i 
ciutadanes.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 4.bis 

4.bis. Apostar perquè l’atenció primària sigui el veritable epicentre del sistema 
sanitari i la veritable gestora de la llista d’espera, dotant-la dels instruments de ges-
tió necessaris, com ara la gestió de les agendes hospitalàries de proves diagnòsti-
ques i de visites a especialistes als hospitals de referència.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un incís a l’article 6.a

6.a. Tendir a Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris 
que tendeixi a que el 25% dels Pressupostos de Salut de la Generalitat de Catalunya 
siguin destinats als serveis d’Atenció Primària i Comunitària.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un incís a l’article 9

9. Avançar cap a un Posar en marxa un Pla real d’igualtat i de conciliació per-
sonal i professional en tots els centres assistencials públics, siguin de I’ICS o del 
 SISCAT, avants de finalitzar l’any 2020.

Esmena 5
GP de Ciutadans
Addició d’un nou paràgraf a l’article 11

11. Revertir les retallades en l’àmbit sociosanitari i procedir a un pla per reobrir 
els 786 llits tancats durant les retallades, abans de finalitzar l’any 2020. 

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 12.

12. Garantir que els serveis del PADES es donen a tot Catalunya de manera equi-
tativa i restituir els equips que s’han anat disminuint en els darrers anys, abans de 
finalitzar l’any 2020.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 13

13. Presentar, davant la Comissió de Salut, durant el primer semestre de 2020, 
l’estat present, les mancances que presenten i les perspectives de futur de les Alian-
ces Estratègiques entre centres assistencials que s’estan duent a terme, per generar 
sinergies i garantir la qualitat assistencial.
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Esmena 8
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou article 14.bis
14 bis. Donar compliment a les mesures acordades a la Resolució 111/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies, apro-
vada el 18 d’octubre de 2018.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 16

16 bis. Iniciar abans de finalitzar el primer trimestre de 2020, un procés de debat 
amb els representants dels professionals i de les empreses adjudicatàries del trans-
port sanitari per a determinar les peculiaritats i necessitats dels diferents territoris i 
comarques, amb l’objectiu d’elaborar un pla ben dissenyat per reforçar el transport 
sanitari i donar un servei de més qualitat.

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 17

17. Garantir un sistema de control i de transparència de la prestació del servei 
de transport sanitari urgent i no urgent que permeti d’avaluar periòdicament, i ex-
posar públicament:

a) El compliment de totes les normatives per part de les empreses adjudicatàries.
b) El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu 

aplicable.
c) El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presenta-

des per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van guanyar l’adjudicació 
dels lots que gestionen.

d) El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
e) El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Martín Eusebio Barra López

Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs

Reg. 54285

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (tram. 302-00175/12).

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 18

18. Revisar el model actual de salut mental i dotar-lo de recursos per tal que tots 
els ciutadans de Catalunya que ho necessitin hi puguin tenir accés equitativament, 
independentment del territori on visquin i de quina sigui la seva condició clíni-
ca, des d’un model que prioritzi la prevenció, s’apliqui en clau comunitària, posi a 
l’abast del ciutadà eines terapèutiques com són la psicoteràpia, la psicoeducació i les 
intervencions socials comunitàries amb la freqüència i la intensitat que han demos-
trat eficàcia, garanteixi el suport a les famílies i incorpori un sistema d’avaluació de 
resultats en salut que doni veu als usuaris (pacients i familiars) en l’avaluació.
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Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 19

19. Dissenyar i implementar un pla autonòmic de prevenció del suïcidi, definint 
i implementant programes de prevenció primària en la comunitat, definint i imple-
mentant programes de prevenció secundària a la xarxa sanitària publica, garantint 
que tots els ciutadans de qui s’hagi detectat que estan en situació de risc puguin ac-
cedir-hi, i definint i implementant programes de suport als supervivents, amb equitat 
per a tots els territoris i avaluant els seus resultats.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Martín Eusebio Barra López

Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 54358)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, 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 esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema 
de salut (tram. 302-00175/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2

2. Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris que permeti 
arribar als 1.500 euros per càpita en despesa pública de salut, prioritzant la reversió 
de les retallades i la pèrdua de qualitat assistencial

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 3

3. Complir amb el compromís expressat pel President de la Generalitat en seu 
Parlamentària l’octubre de l’any 2018, i presentar, en el termini d’un mes, el text ar-
ticulat del Decret d’Accessibilitat al sistema sanitari. 

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 4

4. Preveure en els pressupostos del 2020, els recursos necessaris pel sistema de 
salut que permetin millorar l’accessibilitat per fer front a un pla de xoc específic 
amb l’objectiu de reduir el temps les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, 
proves diagnòstiques i visites a l’especialista, donat que s’ha constatat que les apor-
tacions extraordinàries, amb obertura de quiròfans, redueixen les esperes dels ciuta-
dans i ciutadanes.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 6 en el seu punt c

c. Garantir l’aplicació d’ Traslladar aquestes mateixes mesures i garanties de mi-
llorament de que contribueixen a incrementar la qualitat del serveis, a tots els cen-
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tres d’Atenció Primària concertats, amb l’aportació dels recursos necessaris per mit-
jà del Servei Català de la Salut, per tal que estudïïn la possibilitat de fer-les efectives.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 7

7. Presentar, en un termini de quatre mesos, davant la Comissió de Salut la fi-
nalitat i el pla d’actuació de la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic 
en l’Atenció Primària i la Salut Comunitària dins el Sistema de Salut de Catalunya.

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 8

8. Incorporar la visió dels professionals a la Comissió Departamental per a l’Im-
puls Estratègic en l’Atenció Primària i la Salut Comunitària dins el Sistema de Salut 
de Catalunya , a les subcomissions tècniques creades per donar resposta als projec-
tes estratègics prioritzats per la pròpia Comissió.

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 10

10. Que a través del Servei Català de la Salut, vetlli pel compliment del II Con-
veni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres 
sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, 
el qual estableix els mateixos increments retributius previstos pel personal del sector 
públic de la Generalitat pels anys 2019 i 2020.

Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 11

11. Revertir l’efecte de les retallades en l’àmbit sociosanitari garantint una co-
bertura equitativa i adequada a les necessitats de la població, d’acord amb l’estudi 
d’infraestructures i llits disponibles del sistema sociosanitari

Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 12

12. Garantir que els serveis del PADES es donen a tot Catalunya de manera equi-
tativa i reforçar-los segons les necessitats.

Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 13

13. Presentar, davant la Comissió de Salut, l’estat actual present, les mancances 
que presenten i les perspectives de futur de les Aliances Estratègiques entre centres 
assistencials que s’estan duent a terme, per generar sinergies i garantir la qualitat 
assistencial.

Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 15

15. Desenvolupar un protocol marc d’actuació davant els caos d’agressions als 
professionals de la salut a Catalunya, amb formació especifica per dotar-los d’habi-
litats per fer front a situacions conflictives.
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Palau del Parlament, 12 de desembre de 2019

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell

Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat
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Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de prevenció de les ludopaties
302-00179/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 53965 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 
polítiques de prevenció de les ludopaties (tram. 300-00210/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer un estudi epidemiològic bianual, que permeti conèixer la incidència i 

la prevalença de l’addicció al joc per franges d’edat incloent menors, a partir dels  
8 anys, quantificant l’abast del problema, per poder afrontar-ho correctament.

2. Organitzar campanyes de prevenció i sensibilització del perill que comporta 
l’addició al joc, adreçades a la població en general i també a col·lectius de risc, dis-
senyades des de la perspectiva de Salut Pública.

3. Dotar de recursos i de capacitat d’acció la Taula de les TIC, el grup de treball 
creat per actuar contra l’addicció a l’ús de les noves tecnologies, per a que pugui 
complir en un termini de 6 mesos amb l’encàrrec que el Ple del Parlament va fer  
al Govern el juliol de 2016 de crear aquesta taula per a elaborar un protocol integral 
de prevenció, detecció i actuació per a reduir els casos de dependència de les TIC 
abans de convertir-se en addicció, i també una estratègia específica i diferenciada 
per a menors i joves.

Regulació normativa 
4. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per augmentar els ti-

pus aplicables de l’Impost sobre Activitats del Joc pels operadors d’apostes i de joc 
online.

5. Elevar l’Impost sobre Activitats del Joc pels operadors d’apostes i de joc on-
line fins un màxim del 20% més per als operadors amb residència fiscal a Catalu-
nya, com permet l’article 48 de la Llei 13/2011, de 27 de Maig, de Regulació del Joc.

6. Reorientar la taxa per la gestió administrativa del joc que paguen els opera-
dors online, així com els ingressos de la venda i recaptació d’impostos que rep la 
Generalitat de la loteria pública catalana, per a destinar el màxim d’aquests recursos 
a iniciatives preventives, de sensibilització, d’intervenció i de control, així com de 
reparació dels efectes negatius produïts per l’activitat del joc.

7. Limitar l’obertura dels salons de joc i d’apostes físiques modificant el Decret 
240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Ca-
talunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i el Decret 37/2010, de 16 de 
Març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc, revisant a la baixa 
el nombre màxim d’establiments d’aquest tipus, incrementant el nombre mínim de 
metres de separació entre locals o la limitació dels mateixos per nuclis de població, 
o reforçant les zones on quedi prohibida aquesta activitat per proximitat a equipa-
ments especialment protegits.

8. Limitar l’accés i la connexió a les pàgines de joc online des de totes les depen-
dències de l’administració i les empreses públiques, fomentant que aquestes mesures 
s’estenguin, als ajuntaments, administracions d’àmbit inferior.
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9. Implementació de la base de dades conjunta de les persones autoprohibides, 
que s’estengui a tot el territori català i per a tota classe d’apostes, dins del marc del 
Consell de polítiques del joc. Únicament es podrà aixecar l’autoprohibició passats 
3 anys.

10. Reforçar la tasca d’inspecció i sanció en matèria d’apostes, salons de joc, ca-
sinos, i bingos, en base al que disposa la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del 
règim sancionador en matèria de joc, i sobre el compliment efectiu del que disposa 
el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions 
d’accés a establiments de joc i fer efectiva aquesta prohibició a menors i a persones 
inscrites en el registre de persones autoprohibides.

11. Revisar i actualitzar la Llei 15/1984, de 20 de Març, del Joc, per adequar-la a 
les noves realitats d’aquest sector, com el joc i les apostes online

12. Modificar el Decret 27/2014, de 4 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
d’apostes, regulant limitacions per les terminals d’apostes esportives en salons de 
joc, bingos i casinos.

13. Abandonar definitivament el projecte del Hard Rock i derogar la normativa 
que dóna cobertura a la construcció del macroprojecte turístic i el casino de Vi-
la-Seca i Salou.

Educació 
14. Realitzar estratègies de prevenció en el camp educatiu per nois i noies d’edu-

cació primària, secundària, batxillerat i famílies, fent formació al professorat, així 
com als pares alertant sobre els riscos del joc i sobre la ludopatia.

Salut
15. Dotar dels recursos necessaris, tant materials com personals, a les Unitats 

de Joc Patològic pel tractament d’addicció al joc, que hi ha actualment a Catalunya, 
perquè cadascuna d’elles pugui treballar adequadament, superant així l’actual pre-
carietat dels mitjans amb que treballen.

16. Incloure la ludopatia als protocols de prevenció del suïcidi, com a factor de 
risc.

Publicitat
17. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per reformar la Llei 

7/2010, General de la Comunicació Audiovisual, i la Llei 34/1998, General de Pu-
blicitat, així com instar el Govern de l’Estat a desplegar reglamentàriament la Llei 
13/2011, de Regulació del Joc, en l’àmbit de la publicitat i comunicacions comercials 
relacionades amb el joc i les apostes, per tal que es pugui prohibir la publicitat de 
joc, apostes i loteria, equiparant-la expressament al tractament legal que rep la pu-
blicitat del tabac o l’alcohol.

18. Impulsar la modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comu-
nicació Audiovisual a Catalunya, per a prohibir la publicitat del joc, les apostes i 
loteria en els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya.

19. Prohibir la publicitat d’apostes en equipacions esportives o instal·lacions, i els 
patrocinis dels equips de totes les categories esportives dels clubs que rebin recur-
sos públics.

20. Prohibir la publicitat de joc i apostes a la xarxa de transport públic.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 54284, 54357 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 17.12.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54284)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 prevenció de les ludopaties (tram. 
302-00179/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un nou paràgraf l’article 1

1.Fer un estudi epidemiològic bianual, amb la freqüència recomanada pels ex-
perts que permeti conèixer la incidència i la prevalença de l’addicció al joc per fran-
ges d’edat incloent menors, a partir dels 8 anys, quantificant l’abast del problema, 
per poder afrontar-ho correctament.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou incís a l’article 2.

2. Organitzar campanyes de prevenció i sensibilització del perill que comporta 
l’addicció al joc, adreçades a la població en general i també a col·lectius de risc, dis-
senyades des de la perspectiva de Salut Publica dotant-les de pressupost.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i addició d’un nou paràgraf a l’article 10.

10. Reforçar la tasca d’inspecció i sanció en matèria d’apostes, salons de joc, ca-
sinos, i bingos, segons el que disposa la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del 
règim sancionador en matèria de joc, i sobre el compliment efectiu del que disposa 
el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions 
d’accés a establiments de joc i fer efectiva aquesta prohibició i intensificar la tasca 
d’inspecció i sanció en matèria de venda de productes de Loteries de Catalunya 
per al compliment efectiu del que disposa el Decret 241/1986, de 4 d’agost, pel qual 
es fixa el Reglament General dels Jocs de Loteria organitzats per l’Entitat Autò-
noma de Jocs i Apostes de la Generalitat, fent efectiva aquesta prohibició efectives 
aquestes prohibicions a menors i a persones inscrites en el registre de persones auto 
prohibides.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i addició d’un paràgraf a l’article 14

14. Realitzar Definir, dotar de pressupost i aplicar estratègies de prevenció en el 
camp educatiu per nois i noies d’educació primària, secundària, batxillerat i famí-
lies, fent formació al professorat, així com als pares alertant sobre els riscos del joc 
i sobre la ludopatia.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 15

15. Dotar dels recursos necessaris tant materials com personals, a les Unitats 
de joc Patològic pel tractament d’addicció al joc, què hi ha actualment a Catalunya, 
perquè cadascuna d’elles pugui treballar adequadament, superant així l’actual pre-
carietat dels mitjans amb què treballen i garanteixin l’accés a totes les persones que 
necessitin els tractaments. 

Esmena 6
GP de Ciutadans
De substitució de l’article 16

16. Definir, dotar de pressupost i aplicar un Pla de Prevenció del Suïcidi que 
tingui en compte el joc patològic i les seves implicacions.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Blanca Victoria Navarro Pacheco

Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 54357)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pu-

jol i Bonell, 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 interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
prevenció de les ludopaties (tram. 302-00179/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1

Disposar de dades epidemiològiques actualitzades de forma bianual que perme-
tin conèixer la incidència de la prevalença de l’addicció al joc per franges d’edat 
incloent menors, quantificant l’abast del problema, per poder afrontar-ho correcta-
ment.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 3

Dotar de recursos i de capacitat d’acció a tots els òrgans del govern de la Gene-
ralitat de Catalunya que tinguin com a missiva la lluita contra les addiccions com-
portamentals, i assegurar que la Taula de les TIC, el grup de treball creat per ac-
tuar contra l’addicció a l’ús de les noves tecnologies, pugui complir en un termini de 
6 mesos amb l’encàrrec que el Ple del Parlament va fer al Govern el juliol de 2016 
de crear aquesta taula per a elaborar un protocol integral de prevenció, detecció i 
actuació per a reduir els casos de dependència de les TIC abans de convertir-se en 
addicció, i també una estratègia específica i diferenciada per a menor i joves.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 5

Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per tal d’elevar l’Impost 
sobre Activitats del Joc pels operadors d’apostes i de joc online per sobre del 20% 
seguint de la Llei 13/2011, de 27 de Maig, de Regulació del Joc.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 6

Instar al Govern de l’Estat a reorientar la taxa per la gestió administrativa del 
joc que paguen els operadors online, així com seguir orientant els ingressos de la 
venda i recaptació d’impostos que rep la Generalitat de la loteria pública catalana, 
per a destinar el màxim d’aquests recursos a programes d’interès social, inclosa la 
reparació dels efectes negatius produïts per l’activitat del joc. A més, la Generalitat 
elaborarà accions de prevenció, sensibilització i intervenció per fer front a l’addic-
ció al joc.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 7

Limitar l’obertura dels salons de joc i d’apostes físiques tal i com contempla el 
decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats 
a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i el Decret 37/2010, de 
16 de març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc, revisant el nom-
bre mínim de metres de separació entre locals o la limitació dels mateixos per nuclis 
de població, o reforçant zones on quedi prohibida aquesta activitat per proximitat a 
equipaments especialment protegits.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 8

Regular amb l’objectiu d’incrementar la limitació d’accés i la connexió a les pà-
gines de joc online des de totes les dependències de l’administració i les empreses 
públiques, fomentant que aquestes mesures s’estenguin als ajuntaments.

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 9

Analitzar i continuar amb la implementació de la base de dades conjunta de les 
persones autoprohibides, per tal que s’estengui a tot el territori català i per a tota 
classe d’apostes, dins del marc del Consell de polítiques del joc. Únicament es podrà 
aixecar l’autoprohibició passats 3 anys.

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició de l’apartat 11

Revisar i actualitzar, si se’n detecta la necessitat, la Llei 15/1984, de 20 de març, 
del Joc, per adequar-la a les noves realitats d’aquest sector, com el joc i les apostes 
online.
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Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició de l’apartat 12

Estudiar la conveniència de modificar el Decret 27/2014, de 4 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament d’apostes, regulant limitacions per les terminals d’apostes es-
portives en salons de joc, bingo i casinos.

Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 15

Dotar amb recursos suficients tant materials com personals a aquelles unitats de 
joc patològic que ho necessitin, així com a la xarxa comunitària (CSMA, CSMIJ i 
CAS) que també donen resposta a aquesta problemàtica pel tractament d’addicció 
al joc, que hi ha actualment a Catalunya, perquè cadascuna d’elles pugui treballar 
adequadament.

Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 16

Atendre la problemàtica de salut mental en els protocols de prevenció del suïcidi, 
incloent la ludopatia i altres addiccions comportamentals.

Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 18

Estudiar una modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comuni-
cació Audiovisual a Catalunya, per incrementar la limitació o prohibir la publicitat 
del joc, i les apostes en els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya.

Esmena 13
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 19

Estudiar la prohibició de la publicitat d’apostes en equipacions esportives o ins-
tal·lacions, i els patrocinis dels equips de totes les categories esportives dels clubs 
que rebin recursos públics.

Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició a l’apartat 20

Valorar l’oportunitat de prohibir la publicitat de joc i apostes a la xarxa de trans-
port públic.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell

Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat
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