
PLE 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

Sessió 48. Dimecres, 5 de febrer de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
Primera part 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida 
de ciutadania. Tram. 202-00063/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i 
en lectura única davant el Ple (text presentat: BOPC 422, 7). 

2. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020. Tram. 230-
00004/12. Mesa Ampliada. Debat i votació. 

3. Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindi-
catura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2020. Tram. 230-00003/12. 
Mesa ampliada. Debat i votació. 

4. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2020. 
Tram. 231-00003/12. Mesa ampliada. Designació. 

5. Debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada 
a Catalunya. Tram. 255-00010/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 490, 37). 

6. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 5 de febrer, a les 
10.20 h). 

7. Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar 
l’accés a l’habitatge. Tram. 203-00025/12. Govern de la Generalitat. Debat i 
votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 
510). 

8. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la vi-
olència institucional durant la celebració del referèndum de l’U d’Octubre. 
Tram. 252-00019/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par-
lamentari Republicà i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació (text presentat: BOPC 400, 58). 

9. Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya. 
Tram. 300-00225/12. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Substanciació. 
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10. Interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura. 
Tram. 300-00226/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves. Tram. 300-00227/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica. Tram. 300-
00228/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia. Tram. 300-
00229/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles. Tram. 
300-00230/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 300-00231/12. Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció 
del Govern. Tram. 302-00180/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any 
d’inacció. Tram. 302-00186/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les 
reivindicacions socials i els pressupostos. Tram. 302-00181/12. Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i vo-
tació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el salari mínim català 
de referència. Tram. 302-00182/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-
tació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial. 
Tram. 302-00183/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enquesta del Centre 
d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a Espanya». Tram. 
302-00184/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació profes-
sional. Tram. 302-00185/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

 
  



Dossier PLE 48 
5 de febrer de 2020 

3 

 

Nou punt | Debat i votació 

Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucio-
nalitat contra el Reial decret llei 14/2019, del 31 d’octubre, 
pel qual s’aproven mesures urgents per raons de seguretat 
pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions 

212-00001/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 56993 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 56993) 

Al President 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 
l’article 177.2 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’article 30.2 de la 
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, comuni-
quen la pretensió d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Reial 
decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per 
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions (BOE núm. 266 del 5 de novembre de 2019), 
per a la qual cosa sol·liciten que s’inclogui la seva proposta en la propera ses-
sió plenària i se’n doni trasllat als grups parlamentaris als efectes previstos a 
l’article 177.3 del Reglament del Parlament de Catalunya. 

A aquests efectes, d’acord amb les conclusions del Dictamen 1/2020, de 23 de 
gener de 2020, del Consell de Garanties Estatutàries, i d’acord també amb les 
conclusions del Dictamen 6/2019, de 30 de desembre de 2019, s’aprecien mo-
tius d’inconstitucionalitat en els preceptes següents, que proposem impugnar:  

a) La totalitat del Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració di-
gital, contractació del sector públic i telecomunicacions, és contrari a l’article 
86.1 CE, perquè no compleix el requisit constitucional de l’extraordinària i 
urgent necessitat. 

b) L’article 3.u i .dos del Reial decret llei 14/2019, en la redacció que dona als 
articles 9.2.c i 10.2.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques, vulnera les competències 
de la Generalitat de l’article 159 EAC i no troba empara en l’article 149.1.18 
i .29 CE. Per connexió, la disposició transitòria primera, apartat 1, i la dispo-
sició final primera, apartat 2, del Reial decret llei 14/2019 també les vulneren 
i tampoc no troben empara en els preceptes constitucionals citats. 

c) L’article 3.u i .dos del Reial decret llei 14/2019, en l’obligació que incor-
pora als articles 9.3 i 10.3 de la Llei 39/2015 de situar «en territori espanyol» 
els recursos tècnics necessaris per a la recollida, l’emmagatzematge, el tracta-
ment i la gestió dels sistemes previstos en els articles 9.2.c i 10.2.c de l’es-
mentada Llei, com també, per connexió, la disposició transitòria primera, 



Dossier PLE 48 
5 de febrer de 2020 

4 

 

apartat 2, del mateix Reial decret llei, són contraris al principi de lliure circu-
lació de dades previst a l’article 1 del Reglament (UE) 2016/679, del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 27 d’abril 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques, quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

d) L’article 3.tres del Reial decret llei 14/2019, en la nova disposició addicio-
nal sisena que afegeix a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques, vulnera les competències 
de la Generalitat ex article 159 EAC i no troba empara en l’article 149.1.18 i 
.29 CE. Per connexió, la disposició final primera, apartat 2, del Reial decret 
llei 14/2019 també les vulnera i tampoc no troba empara en els preceptes cons-
titucionals citats. 

e) L’article 6.u del Reial decret llei 14/2019, en la redacció que dona al primer 
paràgraf de l’apartat 6 de l’article 4 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general 
de telecomunicacions, quant a la facultat d’«intervenció» que atribueix a 
l’Estat, és inconstitucional perquè vulnera l’article 9.3 CE, ja que no compleix 
les exigències de qualitat normativa que hauria d’observar una llei suscepti-
ble de produir ingerències en l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats 
públiques. 

f) L’article 6.cinc del Reial decret llei 14/2019, en la redacció que dona a 
l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei 9/2014, és inconstitucional perquè vulnera 
l’article 9.3 CE, ja que no compleix les exigències de qualitat normativa, tant 
pel que fa a la incorporació de les garanties dels ciutadans com a la previsibi-
litat de la seva aplicació. 

Palau del Parlament, 28 de gener de 2020 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  GP 
ERC 
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Punt 6 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 5 DE FEBRER DE 2020, A LES 10.20H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a 
combatre el decret digital del Govern espanyol. Tram. 310-00286/12. Eduard 
Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç d’acci-
dentalitat del 2019. Tram. 310-00287/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes del 
Brexit en el teixit productiu. Tram. 310-00291/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures pre-
vistes en matèria de seguretat i salut laborals per al complex petroquímic de 
Tarragona. Tram. 310-00281/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els reptes comple-
xos de determinats sectors de la pagesia. Tram. 310-00290/12. Anna Caula i 
Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les circumstàncies 
de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) 
de Tarragona i les actuacions del Departament d’Interior. Tram. 310-
00289/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat en el 
marc dels serveis socials. Tram. 310-00283/12. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fets que van 
tenir lloc al complex petroquímic de Tarragona. Tram. 310-00284/12. Carlos 
Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
protegir el delta de l’Ebre. Tram. 310-00292/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta donada 
davant l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas de 
Óxido de Etileno (IQOXE) del 14 de gener de 2020. Tram. 310-00280/12. Eva 
Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00168/12. Alejandro Fernández Álvarez, del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 
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12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00171/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00166/12. Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari 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. 317-00167/12. Anna Caula i Paretas, 
del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00170/12. Eduard Pujol i Bo-
nell, 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. 317-00165/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Nou punt | Substanciació 

Declaració del Parlament de Catalunya sobre les conseqüèn-
cies del temporal Gloria 

Tram. 401-00025/12 

LECTURA EN EL PLE 

El Parlament de Catalunya, davant dels recents aiguats del temporal Gloria, 
que han afectat bona part de Catalunya, des de l’Empordà fins a les Terres de 
l’Ebre, passant per tota la costa i terra endins, expressa el seu condol als fami-
liars de les víctimes i la seva solidaritat amb les persones, els ajuntaments i les 
altres institucions del territori afectats i damnificats per aquests aiguats. 

El Parlament de Catalunya reconeix la professionalitat de tots els servidors  
públics, dels voluntaris i de tots els qui, a títol individual o des dels ajunta-
ments, han col·laborat i continuen col·laborant en les tasques de recuperació 
de la normalitat. 

El Parlament de Catalunya expressa el seu compromís amb la recuperació del 
territori i amb l’acompliment de les accions necessàries per a mitigar els efec-
tes immediats d'aquests aiguats sobre la vida de les persones, els béns naturals 
i patrimonials i el teixit productiu, i també amb l’adopció de mesures efectives 
i urgents contra l’emergència climàtica. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 
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Punt 1 | Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en 
lectura única davant el Ple 

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

202-00063/12 

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC 

Reg. 45996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019 

A la Mesa del Parlament 

Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposició de llei següent i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 
del Reglament es tramiti pel procediment de lectura única:  

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017 de la 
Renda Garantida de Ciutadania 

Exposició de motius 

En el balanç de resultats de la implementació de la llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania, fruit del diàleg amb les persones vulnerables afectades, els 
punts d’assessorament, treballadores socials, entitats socials entre altres, s’ha 
constatat que el termini de carència d’ingressos és excessivament llarg per a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

Una de les causes de les denegacions de sol·licituds de la prestació respon a 
interpretacions restrictives de la manca d’ingressos. Per evitar que aquestes 
pràctiques persisteixin, atès que no hi haurà reglament de la llei fins al 2020, 
la formulació de la manca d’ingressos ha de tenir major concreció. 

Finalment, l’increment de la privació material severa del 5% de la població a 
Catalunya al 6,5% ha de ser superat amb l’aplicació plena de la Llei de la 
Renda Garantida de Ciutadania sense restriccions. 

Article únic  

Es modifica l’article 7 epígraf d) de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la 
Renda Garantida de Ciutadania, que resta redactat de la manera següent:  

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

d) No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics con-
siderada mínima per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, d’acord 
amb l’import corresponent de la renda garantida de ciutadania en relació amb 
el llindar d’ingressos fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalu-
nya. 

No es comptabilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’una 
lliberalitat per raó afectiva o d’amistat, ni les prestacions per aliments. 
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La situació d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, 
durant dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de 
la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el 
procediment de concessió i es percep la prestació. 

Disposició final primera. Entrada en vigor 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de 
la Generalitat. 

Disposició final segona. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressu-
postos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l’entrada 
en vigor de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari im-
mediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Aquests efectes no 
podran anar en contra del que preveu l’article 2 de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania que la configura com una prestació 
garantida de dret subjectiu. 

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019 

Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta GP Cs; Eva Granados Galiano, por-
taveu GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Carles 
Riera Albert, representant SP CUP-CC 

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE 

D'acord amb l'article 138 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, es 
proposarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania sigui tramitada pel procediment de lectura 
única. 

Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2019. 
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents 
per a millorar l’accés a l’habitatge 

203-00025/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 54964 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de gener de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, publicat al DOGC 8032, i ha mani-
festat 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 31 de 
desembre 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 23 de desembre de 2019, 
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa 
SIG19TES1895 Projecte de decret llei de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 23 de desembre de 
2019. 

Decret llei 17 /2019, de 23 de desembre, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut 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 

I 

La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atri-
bueix l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’ha-
bitatge, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
Aquesta Llei constitueix l’eix vertebrador de les polítiques públiques en ma-
tèria d’habitatge, que, en alguns aspectes concrets, ha estat complementat 
posteriorment per altres normes amb rang de llei i desplegat reglamentària-
ment. 

L’activitat legislativa i reglamentària posterior a la Llei del dret a l’habitatge 
s’ha orientat a posar en marxa instruments ja previstos en aquesta Llei i a re-
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gular noves eines jurídiques per donar resposta adequada als nous requeri-
ments derivats dels canvis produïts en matèria d’accés a l’habitatge, provocats 
fonamentalment per l’impacte de la crisi econòmica iniciada poc després de 
la seva entrada en vigor.  Per això, l’activitat normativa esmentada s’ha centrat 
de manera molt especial en l’atenció a les persones en situació de risc d’ex-
clusió residencial i d’emergència social en aquesta matèria. 

Tot i les mesures legals adoptades, l’accés a un habitatge digne i adequat per 
a una part significativa de la població continua sent extremadament dificul-
tosa. Es constata que la millora de les dades macroeconòmiques no s’ha tras-
lladat a la situació econòmica d’aquesta població, ni s’albira que s’acabi tras-
lladant per si mateixa a curt termini. A aquesta incertesa s’afegeix la de la 
mateixa evolució de la conjuntura econòmica. En aquest moment, en què en-
cara es pateixen els efectes de la crisi econòmica passada, ni tan sols se’n pot 
descartar la temuda recaiguda que agreugi encara més la situació en matèria 
d’accés a l’habitatge. 

Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria d’habitatge i 
també d’urbanisme es mostren insuficients per resoldre la situació extrema 
que es pateix actualment en aquest àmbit. Aquests instruments s’han de refor-
çar, redefinir o ampliar de manera urgent per tal d’encarar-la amb diversos 
elements que permetin, en conjunt, incrementar de manera efectiva l’oferta 
general d’habitatges a preus moderats i, en especial, d’habitatges de protecció 
pública en règim de lloguer, així com facilitar-ne l’accés a la població amb 
recursos econòmics insuficients. 

Les previsions d’aquest Decret llei emanen, alhora, de diferents mandats del 
Parlament de Catalunya, com la Moció 4/XII sobre polítiques d’habitatge, 
aprovada pel Ple del Parlament en sessió de 5 de juliol de 2018, la Resolució 
92/XII sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivèn-
cia, aprovada pel Ple del Parlament en la sessió d’11 d’octubre de 2018, la 
Moció 13/XII sobre la pobresa infantil, aprovada pel Ple del Parlament en la 
sessió del passat 25 d’octubre de 2018, o la Resolució 133/XII sobre l’ocupa-
ció d’habitatges, aprovada per la Comissió de Territori del Parlament de Ca-
talunya en la sessió de 31 d’octubre de 2018. 

La urgència de les mesures a què fa referència aquest Decret llei resulta de 
l’anàlisi del context sobre el qual actua, fonamentalment sobre l’habitatge de 
protecció pública i sobre l’habitatge en règim de lloguer. 

En aquest sentit, es constata el nivell baix en la promoció d’habitatge protegit 
existent des de l’any 2007, tant pel que fa als promotors públics com als pro-
motors privats, paral·lelament amb el que succeeix amb la promoció d’habi-
tatge lliure. Des del 2014, s’observa que la promoció pública i privada s’està 
recuperant, però, situada en els nivells més baixos des de l’any 1992. 

La urgència de les mesures previstes en la norma es fa palesa si es compara el 
nivell baix de promoció d’habitatge protegit amb la seva demanda elevada, 
reflectida al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
(RSHPO), de la Generalitat i de Barcelona, les inscripcions en el qual experi-
menten un increment constant de sol·licitants. En menys de cinc anys, els 
sol·licitants s’han incrementat en 100.000 persones, i s’han sobrepassat els 
189.000 inscrits en el mes de setembre de 2019 pel que fa als RSHPO de Ca-
talunya. 

Alhora, la necessitat d’establir mesures urgents que fomentin la promoció 
d’habitatge protegit també es fa palesa en detectar-se una disminució de les 
possibilitats que les administracions públiques tenen per ampliar el parc públic 
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d’habitatges, més enllà de la promoció pública d’habitatges de protecció pú-
blica. Per exemple, a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte previst 
al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipote-
cària. Aquesta disminució de les possibilitats d’exercici del dret de tanteig i 
retracte a curt termini, tal com està plantejat actualment al Decret llei 1/2015, 
resulta de l’anàlisi de les dades del Registre d’habitatges buits i ocupats sense 
títol habilitant, ja que, en tan sols quatre anys, ha passat de quasi 50.000 habi-
tatges registrats a 23.000 el mes de febrer de 2019. Aquesta reducció signifi-
cativa ha estat conseqüència de les polítiques de mobilització cap al lloguer 
social d’aquest tipus d’immobles i, sobretot, de les dinàmiques d’incorporació 
d’aquests habitatges al mercat lliure de compravenda i lloguer. Tot i que 
aquesta tendència, aïlladament considerada, és una dada positiva, no ho és tant 
quan resulta que molts d’aquests habitatges són ocupats per persones que no 
en tenen el títol habilitant i, per tant, que poden ser desnonades sense tenir una 
alternativa residencial. 

Malgrat que el parc d’habitatge destinat a polítiques socials de què disposa 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’ha incrementat els darrers 
anys, si s’hi addiciona el parc corresponent que gestionen els municipis, s’ob-
serva que el conjunt se situa al voltant del 2 per cent del parc d’habitatge exis-
tent a Catalunya i, per tant, lluny de la mitjana dels principals països de la 
Unió Europea. La qual cosa posa en relleu el dèficit acumulat d’habitatge amb 
preu assequible de què es disposa, que justifica la necessitat d’adoptar mesures 
de xoc immediates per fer-hi front que no admeten demora. 

Pel que fa al comportament general del mercat de l’habitatge per efecte de la 
crisi econòmica, es constata la caiguda sobtada que va patir el crèdit hipotecari 
i, consegüentment, l’accés a l’habitatge en règim de propietat. Sense perjudici 
que el sanejament del sector financer permeti recuperar la concessió prudent 
de crèdits hipotecaris per a la compra d’habitatges, és clar que l’accés a l’ha-
bitatge en règim de lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l’ús equiva-
lent, adquireix més rellevància en una situació desfavorable, caracteritzada 
pels preus de lloguer elevats i creixents. En aquest sentit, s’aprecia la necessi-
tat de dur a terme mesures immediates per moderar aquests preus a través de 
l’augment general de l’oferta d’aquest tipus d’habitatge i, en particular, en 
l’àmbit de l’habitatge de protecció pública. 

En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d’enorme com-
plexitat, que l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona ha desta-
cat en els seus informes anuals i que corroboren els indicadors estadístics so-
bre l’habitatge públic, els preus de lloguer, o la promoció d’habitatge protegit, 
elaborats pels serveis d’estudis de l’Administració de la Generalitat i altres 
institucions i organismes acadèmics i econòmics de prestigi, així com els es-
tudis i els treballs d’elaboració del Pla territorial sectorial d’habitatge, en tra-
mitació en aquest moment. 

Aquest Pla territorial ha de ser el full de ruta que inspiri les polítiques d’habi-
tatge que s’engeguin els pròxims 15 anys a Catalunya, amb la finalitat de ga-
rantir el dret a l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars 
que es formin. Per això, proposa establir les bases per aconseguir tres objectius 
ambiciosos: incrementar fins al 15 per cent el parc d’habitatge social a 152 
municipis de forta demanda residencial, on viu prop del 80 per cent de la po-
blació catalana; ajudar les persones i les famílies potencialment excloses del 
mercat de l’habitatge a accedir-hi en unes condicions assumibles; i que el 5 
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per cent dels habitatges principals de tot el país siguin destinats a lloguer so-
cial, per acostar Catalunya a les mitjanes de països europeus equivalents en 
població i potencial econòmic. 

Aquest Decret llei afronta els reptes immediats, que no admeten demora, ate-
nent la gravetat de la situació descrita. Ho fa mitjançant mesures de reforç 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’incre-
ment del parc d’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim 
de lloguer. 

II 

El Decret llei s’estructura en quinze articles repartits en dos capítols, sis dis-
posicions addicionals, nou disposicions transitòries, una disposició derogatò-
ria i set disposicions finals. 

El capítol 1 es divideix en quatre seccions i engloba els articles 1 a 9. Fa refe-
rència a un seguit de mesures en matèria d’habitatge que requereixen la mo-
dificació d’algunes disposicions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària, de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’ha-
bitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, i de la Llei 13/1996, de 
29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de 
finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge. 

Amb les mesures urgents d’aquest capítol, s’emfatitza la directriu per al pla-
nejament urbanístic relativa a la qualificació en el medi urbà de sòl adequat i 
suficient per a l’ús d’habitatge destinat al domicili habitual de la població, es 
reforcen les eines destinades a la disminució dels habitatges buits, a la gestió 
de les situacions d’emergència social, a la qualificació d’habitatges amb pro-
tecció oficial i a la moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures. 

A la secció 1, relativa a les mesures davant la desocupació permanent d’habi-
tatges, es regula aquesta situació constitutiva d’un incompliment de la funció 
social de la propietat de l’habitatge. En aquest sentit, s’ajusten les definicions 
d’habitatge buit i les relatives als incompliments referits a la desocupació i a 
la manca de destinació dels habitatges a residència habitual i permanent de les 
persones usuàries. Aquests incompliments es consideren, alhora, un incompli-
ment del deure de propietat de les edificacions de dedicar-les a usos compati-
bles amb l’ordenació territorial i urbanística a l’efecte d’aplicar, si escau, els 
mitjans d’execució forçosa regulats en la legislació en matèria de sòl. Aquesta 
situació d’incompliment no resulta alterada malgrat que els habitatges es 
transmetin d’una propietat a una altra o hagin estat ocupats eventualment per 
persones sense títol habilitant. Així mateix, es reforcen les potestats de reacció 
administrativa mitjançant la regulació expressa de la possibilitat d’imposar 
multes coercitives davant la situació de desocupació permanent dels parcs im-
mobiliaris de les persones jurídiques privades, la utilització de les quals per 
part dels ajuntaments ha estat qüestionada jurisdiccionalment en considerar 
insuficient la regulació establerta. 

La situació de desocupació permanent dels habitatges s’amplia, per assimila-
ció, a la dels edificis que romanen inacabats permanentment en la fase final de 
les obres de construcció. 
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Es regulen les competències per declarar la utilització o la situació anòmala 
dels habitatges i per requerir les persones responsables perquè adoptin les me-
sures necessàries per corregir-les, així com per ordenar la seva execució for-
çosa en cas d’incompliment del requeriment i, si escau, per sancionar la utilit-
zació o la situació anòmala quan sigui constitutiva d’una infracció adminis-
trativa en la matèria. 

Els drets de tanteig i retracte regulats al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi-
nents  de processos d’execució hipotecària, atribuïts a la Generalitat en els 
municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada respecte 
de les transmissions dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipote-
cària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, 
s’estenen a tots els municipis i es refereixen tant a la primera com a les poste-
riors transmissions que es duguin a terme durant la vigència del Decret llei 
1/2015, la qual s’amplia, pel que fa a l’exercici d’aquesta mesura, fins a 12 
anys des de la seva entrada en vigor. 

A la secció 2, relativa a les mesures per resoldre situacions d’emergència so-
cial, es defineix l’allotjament dotacional en substitució dels habitatges dotaci-
onals públics. La definició és conseqüència de la modificació que el mateix 
Decret llei opera sobre el text refós de la Llei d’urbanisme per integrar el sis-
tema urbanístic d’habitatges dotacionals públics en el sistema urbanístic 
d’equipaments comunitaris. Es tracta d’obrir aquest tipus d’allotjament cap a 
una tipologia més diversa, més adaptable a les necessitats de residència tem-
poral de col·lectius diversos i, per tant, més funcional. 

D’altra banda, s’amplien els supòsits en què els habitatges han de ser inscrits 
al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, ja 
que es preveu que s’hi incloguin també habitatges desocupats permanentment 
no procedents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament propietat de 
persones jurídiques privades, que són les que majoritàriament han acumulat 
un gran patrimoni residencial arran de la greu crisi financera que ha sacsejat 
l’economia en la darrera dècada i que, injustificablement, mantenen ociós en-
cara que una part significativa de la població tingui importants dificultats per 
accedir a un habitatge digne i adequat en unes condicions econòmiques rao-
nables. Això comporta que també es puguin expropiar aquests habitatges 
d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, 
en el qual s’introdueixen diversos canvis. 

Entre els canvis introduïts a l’article 15 de la Llei 4/2016, cal destacar l’am-
pliació de la facultat d’expropiar, que no només abasta l’ús temporal dels ha-
bitatges inscrits o susceptibles de ser-hi, sinó també el seu domini; així com 
la reducció del contingut del dret de propietat davant l’incompliment de l’obli-
gació d’ocupar legalment i efectivament l’habitatge en un 50 per cent del seu 
valor, la diferència del qual correspon a l’Administració expropiant, d’acord 
amb la legislació sobre sòl i rehabilitació urbana, per tal com comporta l’in-
compliment del deure de propietat de les edificacions de dedicar-les a usos 
compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística. D’altra banda, s’establei-
xen les entitats de dret públic i privat que poden ser beneficiàries de l’expro-
piació. 

En relació amb l’allotjament de persones afectades per situacions d’emergèn-
cia social, es regula l’adjudicació provisional d’allotjament als afectats, que 
es podrà fer en allotjaments dotacionals o, si l’Administració no en disposa, 
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en habitatges gestionats per les administracions públiques, i es preveuen altres 
possibilitats d’adjudicació provisional d’allotjament amb relació a situacions 
d’emergència social que es produeixin en habitatges ocupats sense títol habi-
litant amb anterioritat a la seva incorporació al parc gestionat per les adminis-
tracions, sempre que es compleixin determinades condicions. 

Pel que fa a les modificacions que afecten la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la po-
bresa energètica, s’estableix que les propostes de lloguer social obligatori, a 
més de comunicar-les al municipi en què se situa l’habitatge, es comuniquin 
també a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per altra banda, s’estableix 
que les persones jurídiques passen a ser considerades grans tenidors d’habi-
tatge quan tinguin més de 15 d’habitatges, en lloc de la previsió actual de dis-
posar de més de 1.250 metres quadrats de superfície habitable. 

També es regula la renovació obligatòria dels contractes de lloguer social 
quan, finalitzada la seva durada màxima, els ocupants es trobin encara dins els 
paràmetres legals d’exclusió residencial. 

D’altra banda, es fa extensiva l’obligació de fer una proposta de lloguer social 
abans d’interposar una demanda judicial amb relació a qualsevol acció execu-
tiva derivada de la reclamació d’un deute hipotecari i altres demandes de des-
nonament per venciment de la durada màxima del títol que legitima l’ocupació 
o per la manca d’aquest títol en circumstàncies determinades. S’amplia la du-
rada mínima dels contractes de lloguer social i es fa extensiva la definició de 
gran tenidor al fons de capital risc i de titulització d’actius i a les persones 
físiques que disposin de més de 15 habitatges. També es regulen les condici-
ons econòmiques de la cessió obligatòria d’habitatges. 

A la secció 3, relativa a les mesures per articular un nou model d’habitatge 
amb protecció oficial, se’n relliga la definició amb la d’habitatge de protecció 
pública de la legislació en matèria de sòl i d’urbanisme. Tant la qualificació 
d’habitatge amb protecció oficial com la qualificació urbanística d’habitatge 
de protecció pública que estableixi el planejament urbanístic han de concretar 
si es tracta d’una qualificació genèrica o específica, segons l’accés a l’habi-
tatge de les persones usuàries pugui ser en règim de propietat, d’arrendament 
o altre règim de cessió de l’ús sense transmissió de la propietat, o exclusiva-
ment en règim d’arrendament. La qualificació urbanística del sòl d’habitatge 
de protecció pública, de caràcter genèric o específic, vincula en els mateixos 
termes la qualificació d’habitatge amb protecció oficial. 

Així mateix, es relliga un dels pilars bàsics dels habitatges amb protecció ofi-
cial, com és la durada de la seva qualificació, amb la durada indefinida de les 
determinacions del planejament urbanístic que qualifiquen sòl destinat a l’ús 
d’habitatge de protecció pública. Alhora, es reforça el caràcter excepcional de 
la reducció del sostre qualificat amb aquesta destinació i la permanència 
d’aquests sòls en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge quan formen part 
d’aquest patrimoni. 

Pel que fa a la determinació dels preus de venda i rendes màxims dels habitat-
ges amb protecció oficial, es configura un sistema desagregat del nivell d’in-
gressos dels possibles usuaris i, per tant, sense modalitats fonamentades en 
aquests. Per configurar aquest nou sistema, es parteix de la premissa que el 
nou model d’habitatges amb protecció oficial ha de satisfer les necessitats de 
la població més desafavorida econòmicament i, progressivament, de les clas-
ses mitjanes i que se n’ha de potenciar l’accés en règim d’arrendament amb 
ajuts públics per a la població més vulnerable econòmicament. 
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El preu de venda màxim d’un habitatge amb protecció oficial és el resultat 
d’aplicar un factor de localització i un factor de característiques al preu de 
venda bàsic, representatiu del valor d’un habitatge de característiques estàn-
dards en qualsevol punt del territori calculat a partir d’un valor mínim del sòl 
no transformat urbanísticament a prop de nucli de població –que la mateixa 
llei estableix en 7,5 euros per metre quadrat de sòl i que és actualitzable mit-
jançant la llei d’acompanyament a la Llei de pressupostos de la Generalitat– i 
dels costos normals d’urbanització i d’edificació. El factor de característiques 
permet corregir el preu bàsic a la baixa o a l’alça  en funció de l’eficiència 
energètica, aspecte que s’incorpora per potenciar la promoció d’habitatges 
amb protecció oficial energèticament més eficients, i en funció de l’antiguitat 
i l’estat de conservació respecte dels habitatges usats. Tant el preu de venda 
bàsic com el factor de localització s’han d’establir periòdicament per ordre del 
conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge. 

La renda màxima d’un habitatge amb protecció oficial és el resultat d’aplicar 
al seu preu de venda màxim una taxa anual de rendibilitat raonable. D’entrada, 
aquesta taxa es fixa en el 4,8 per cent sense perjudici que es pugui actualitzar, 
també, mitjançant la llei d’acompanyament a la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat. Els dèficits entre la renda màxima i la que podrien assumir raonable-
ment els usuaris més desafavorits hauran de ser coberts mitjançant ajuts pú-
blics a la promoció que permetin reduir-la o mitjançant bonificacions a la 
renda en funció del seu nivell d’ingressos. 

Els preus de venda i renda màxims s’han de determinar quan es qualifiqui 
l’habitatge amb protecció pública i cada vegada que es formalitzi un contracte 
de transmissió de la seva propietat o de cessió de l’ús, sense perjudici de l’ac-
tualització de la renda durant la vigència del contracte. 

D’altra banda, s’introdueixen canvis que afecten la gestió del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. Així, es disminueix de tres 
anys a un any el període per a la renovació de la inscripció, per tal de garantir 
que l’esmentat Registre respongui tan bé com es pugui a la realitat de la de-
manda d’habitatge de protecció pública a Catalunya, i reforçar així l’operati-
vitat del Registre, aspecte necessari per fer possible el compliment de les fi-
nalitats preteses pel Decret llei. 

Pel que fa a les adjudicacions d’habitatges amb protecció oficial de promoció 
privada, es regulen en funció de l’existència d’ajuts públics a la promoció, de 
la seva destinació al règim de lloguer o de la qualificació del sòl com a habi-
tatge de protecció pública. Sempre que hi concorrin les dues primeres circums-
tàncies, l’adjudicació s’ha de fer per ordre de preferència segons l’antiguitat 
més gran de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Pro-
tecció Oficial. 

A la secció 4, relativa a les mesures per propiciar una moderació dels preus 
del lloguer dels habitatges lliures, es regula l’Índex de referència de preus al 
lloguer d’habitatges, entre les quals l’obligació d’incloure les dades de l’Índex 
en la publicitat i en les ofertes d’habitatges de lloguer i en els contractes que 
se signin, i es tipifica com a infracció administrativa l’incompliment d’aques-
tes obligacions. Mitjançant el Decret llei, es delimita la funció d’aquest Índex 
i la competència per elaborar-lo i es fixa, com a font de les dades que permeten 
obtenir-lo, el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Ur-
banes, en el qual s’han de fer constar les dades que es consideren útils per 
exercir les polítiques públiques relatives als immobles en règim de lloguer i, 
en particular, per elaborar l’índex esmentat. L’Administració de la Generalitat 
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ha de tenir en compte aquest Índex en el desenvolupament de les seves políti-
ques públiques i l’arrendadora d’un habitatge no pot rebre ajuts públics adre-
çats al foment del lloguer quan la renda sigui superior a l’Índex esmentat. 

El capítol 2 del Decret llei comprèn els articles 10 a 15, que modifiquen el text 
refós de la Llei d’urbanisme amb relació a mesures diverses. 

L’article 10 fa referència a les mesures per incrementar el patrimoni públic de 
sòl i d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública i fer-ne més 
transparent la gestió. Es tracta de garantir les finalitats que l’Administració 
gestora ha de perseguir, entre les quals, la de fer efectiu el dret de la ciutadania 
a accedir a un habitatge digne i adequat. En aquest sentit, s’estableixen les 
dades que s’han de fer constar en l’inventari d’aquest patrimoni separat i, per 
als municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada, s’es-
tableix l’obligada inscripció de l’inventari  en el Registre de planejament ur-
banístic de Catalunya. Els béns no es poden alienar en  el cas que no estiguin 
inventariats adequadament o, si escau, si l’inventari no està inscrit en el Re-
gistre esmentat. 

Com a mesura per incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge, es re-
gulen les àrees destinades a aquest patrimoni per donar forma i contingut a un 
sol instrument jurídic, homogeni i eficaç, per a l’adquisició de terrenys per als 
patrimonis públics de sòl i d’habitatge, tant a través de la seva expropiació 
forçosa com en exercici del dret de tanteig. Es fa una crida especial a la pos-
sibilitat d’incloure  en les àrees esmentades terrenys que tinguin la condició 
de solar per destinar-hi els habitatges que es puguin construir, o que ja hi si-
guin construïts, a l’ús d’habitatge de protecció pública, encara que el planeja-
ment no els reservi per a aquest ús específic d’habitatge. 

Amb la mateixa finalitat, s’estableix el dret legal de tanteig a favor de l’Ad-
ministració de la Generalitat respecte de les transmissions oneroses que afec-
tin els sòls que el planejament urbanístic reserva a l’ús d’habitatge de protec-
ció pública i, d’acord amb les possibilitats que ofereix la legislació estatal 
d’arrendaments urbans, les que afectin els habitatges arrendats que es trans-
metin conjuntament amb la resta d’habitatges o locals que formin part del ma-
teix immoble. Aquest dret legal de tanteig es reconeix també a l’Ajuntament 
de Barcelona respecte dels béns situats en el seu terme. 

D’altra banda, es regula a bastament l’exercici dels drets de tanteig i retracte 
esmentats. 

L’article 11 fa referència a les mesures per incrementar el parc d’allotjaments 
dotacionals. Amb aquesta finalitat, el sistema urbanístic d’habitatges dotacio-
nals públics s’integra en els d’equipaments comunitaris per reforçar el seu ca-
ràcter eminentment assistencial en situacions de la vida de les persones que 
necessiten allotjament temporal. 

Aquest canvi classificatori s’acompanya d’una modificació de la seva deno-
minació per posar èmfasi en la perspectiva correcta que les necessitats tempo-
rals d’habitació de les persones, segons quina sigui la seva situació, es poden 
satisfer mitjançant un habitatge d’ús independent o en allotjaments col·lectius, 
compartint espais habitables amb altres persones que no formen part de la ma-
teixa unitat de convivència. Tenint en compte que aquests allotjaments han de 
jugar un paper fonamental en la solució de situacions d’emergència social, 
s’eliminen les limitacions quantitatives per establir aquest sistema en substi-
tució total o parcial de la reserva d’equipaments públics, de manera que la 
concreció de l’ús d’allotjament dotacional sobre sòls qualificats d’equipament 



Dossier PLE 48 
5 de febrer de 2020 

18 

 

ha de venir avalada únicament, com qualsevol altre ús, per la justificació ade-
quada de la seva necessitat preferent respecte a altres usos d’equipament. 

El règim transitori establert en relació amb aquestes mesures permet la cons-
trucció d’allotjaments dotacionals de titularitat pública en terrenys qualificats 
d’equipaments comunitaris, sense necessitat d’adaptar prèviament el planeja-
ment urbanístic a les determinacions d’aquest Decret llei, quan el planejament 
esmentat no en concreti l’ús o com a ampliació d’equipaments existents 
d’acord amb les condicions d’integració a l’entorn que s’estableixin. 

També es regula la possibilitat que els particulars puguin promoure un equi-
pament d’allotjament dotacional en els terrenys qualificats de sistema urbanís-
tic d’equipaments comunitaris que el planejament urbanístic general deter-
mini, sempre que s’acrediti l’interès públic o social de l’allotjament dotacional 
mitjançant la concertació amb una Administració competent en matèria d’ha-
bitatge de determinades característiques de l’allotjament. Entre altres caracte-
rístiques concertades, les relatives als col·lectius concrets a què es destina 
l’allotjament i al barem de preus que els usuaris han de satisfer com a màxim. 
Mentre el planejament urbanístic general no determini els àmbits en què es 
poden situar els equipaments d’allotjament dotacional d’iniciativa privada, els 
particulars poden promoure’ls mitjançant un pla especial urbanístic que justi-
fiqui la idoneïtat de la proposta amb relació a les reserves de sòl disponibles 
al barri per a la implantació de nous equipaments comunitaris i a l’existència 
d’altres allotjaments dotacionals en el mateix àmbit. 

L’article 12 fa referència a les mesures per incrementar el parc públic d’habi-
tatges de protecció pública de lloguer. Es tracta d’ampliar en aquest cas la 
disponibilitat de sòl per a la promoció d’habitatge de protecció pública. A 
aquest efecte, determina que la cessió obligatòria de sòl amb aprofitament ur-
banístic a l’Administració urbanística actuant, en les actuacions amb reserva 
de terrenys destinats a habitatges de protecció pública, s’ha d’emplaçar sobre 
l’esmentada reserva amb obligació de l’Administració adjudicatària de cons-
truir-los en termini. En el cas que l’Administració no disposi de recursos eco-
nòmics suficients per fer-ho, l’emplaçament del sòl de cessió ha de ser en part 
sobre la reserva esmentada per tal de construir els habitatges amb els ingressos 
obtinguts per l’alienació de la part de cessió situada fora de la reserva o per la 
substitució d’aquesta part pel seu equivalent per sostre construït. 

Així mateix, respecte dels sòls provinents de les esmentades cessions obliga-
tòries i gratuïtes, s’estableix l’obligació de mantenir, amb caràcter general, la 
titularitat pública dels sòls destinats a habitatge de protecció pública provi-
nents de les esmentades cessions per configurar un parc públic estable d’habi-
tatges de protecció pública destinat al règim de lloguer. 

L’article 13 fa referència a les mesures en matèria de reserves per a habitatge 
de protecció pública. Es tracta fonamentalment d’ajustar la redacció de diver-
sos articles del text refós de la Llei d’urbanisme al nou model d’habitatges 
amb protecció oficial. 

D’altra banda, es regula la possibilitat que la qualificació urbanística del sòl 
residencial amb destinació a habitatge de protecció pública pugui afectar una 
part dels edificis plurifamiliars, referint-la al supòsit d’edificis de nova cons-
trucció, al d’obres d’ampliació i de reforma generals, sempre que tinguin per 
finalitat allotjar majoritàriament nous residents. 

En el cas de modificacions de planejament urbanístic en sòl urbà consolidat 
que no comportin increment de l’edificabilitat, la destinació parcial a habitatge 
de protecció pública no pot afectar els solars resultants d’un procediment de 
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repartiment equitatiu de beneficis i càrregues si els terminis per edificar els 
solars resultants encara no s’han esgotat. En aquests casos, s’estableix que el 
paràmetre urbanístic de la zona que regula la densitat de l’ús residencial no-
més s’aplica a la part del sostre que no es destina a habitatge de protecció 
pública i que el nombre màxim d’habitatges de protecció pública és el resultat 
d’aplicar al sostre construït amb aquesta destinació la ràtio de 70 m2 per ha-
bitatge. Es tracta d’afavorir en aquests casos una oferta variada d’aquests nous 
habitatges. 

L’article 14 fa referència a una mesura per incrementar el parc privat d’habi-
tatges de lloguer. En aquest sentit, s’habilita el planejament urbanístic perquè, 
d’acord amb la memòria social i tenint en compte les línies d’actuació dels 
plans locals d’habitatge, pugui reservar sòl per a un producte immobiliari des-
tinat a l’ús d’habitatges per pisos, sense possibilitat de dividir-los horitzontal-
ment, amb la finalitat que se’n cedeixi l’ús a terceres persones. En definitiva, 
es pretén que aquesta mesura serveixi per incrementar l’oferta privada d’ha-
bitatges en arrendament per contrarestar l’evolució a l’alça de les rendes del 
lloguer. 

Finalment, l’article 15 fa referència a una mesura per facilitar l’execució d’ac-
tuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà. Es pretén encaixar ade-
quadament en la legislació urbanística les actuacions de rehabilitació edifica-
tòria en el medi urbà a què fa referència la legislació estatal sobre sòl i 
rehabilitació urbana. La mesura pretén evitar la inseguretat jurídica actual en 
el desplegament d’aquestes actuacions tan necessàries per al manteniment del 
parc d’habitatges existent i per fixar-hi la població resident. 

El Decret llei incorpora diverses disposicions addicionals, la primera de les 
quals per reforçar les mesures urgents en matèria de foment de la promoció 
d’habitatge amb protecció oficial de lloguer. En aquest sentit, els arrendadors 
d’habitatges protegits promoguts amb ajuts públics veuen reforçades les ga-
ranties de cobrament de les rendes davant eventuals impagaments, mentre que 
en el cas dels llogaters d’aquest tipus d’habitatges, s’estableix la prioritat en 
l’accés a les prestacions al pagament del lloguer que convoca la Generalitat 
de Catalunya. 

La tercera estableix que el factor de localització aplicable per a la determina-
ció dels preus de venda i rendes màxims dels habitatges amb protecció oficial 
sigui únic per a tot l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La quarta fixa un termini d’un any a partir de l’entrada en vigor del Decret llei 
perquè els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acre-
ditada inscriguin en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’in-
ventari de béns i drets que integren el patrimoni públic de sòl i d’habitatge 
respectiu i el seu balanç de situació. 

La cinquena regula l’obligació que tenen el departament competent en matèria 
d’habitatge i els municipis de més 50.000 habitants, i de tots els compresos en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de coordinar les seves actuaci-
ons en matèria d’habitatge mitjançant la subscripció d’un programa d’actuació 
concertada en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor del Decret llei 
per detallar les línies d’actuació principals per fer efectiu el dret a un habitatge 
digne i adequat. A la resta de municipis inclosos en àrees de forta i acreditada 
demanda, la subscripció del programa és potestativa i, en tots els casos, ha de 
servir de base per mobilitzar  els patrimonis públics de sòl i d’habitatges res-
pectius, amb la prioritat de posar a disposició dels usuaris habitatges amb pro-
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tecció oficial en règim de lloguer. En l’àmbit territorial de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, els programes són l’instrument idoni perquè aquesta entitat 
exerceixi les seves funcions de coordinació, i es reconeix que, en el municipi 
de Barcelona, la gestió conjunta amb la Generalitat en aquesta matèria es duu 
a terme mitjançant el Consorci d’Habitatge de Barcelona. 

Les disposicions transitòries regulen les diverses situacions jurídiques produ-
ïdes o iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret llei. Pel que fa 
a la vigència de la qualificació dels habitatges amb protecció oficial en els 
expedients en tramitació i l’aprovada definitivament abans de l’entrada en vi-
gor d’aquest Decret llei, cal destacar que s’estableix l’aplicació immediata de 
la nova regulació quan es tracti d’habitatges que formen part d’un patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge, amb la finalitat de preservar una part important del 
parc d’habitatges amb preu intervingut. D’altra banda, la disposició transitòria 
quarta estableix el règim jurídic aplicable a la qualificació d’habitatges amb 
protecció oficial mentre no s’hagi aprovat el nou pla pel dret a l’habitatge, ni 
l’ordre que permeti determinar els preus de venda i rendes màxims. 

La disposició derogatòria afecta explícitament diverses disposicions de la Llei 
del dret a l’habitatge, del Pla per al dret a l’habitatge i del Reglament de la 
Llei d’urbanisme que són incompatibles amb les determinacions d’aquest De-
cret llei. 

Les disposicions finals comprenen determinades modificacions legislatives i 
manaments de contingut normatiu, a més de l’entrada en vigor del Decret llei 
l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les 
modificacions legislatives afecten la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge, per fer una referència instrumental a la legislació urbanística en 
matèria de delimitació d’àrees subjectes als drets de tanteig i retracte i regular 
un règim especial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de conser-
vació i rehabilitació en el medi urbà d’interès metropolità. També afecten la 
disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modifica-
ció del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, i l’article 12 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura, 
en un aspecte relacionat amb els equipaments d’allotjament dotacional de ti-
tularitat pública. 

Entre els manaments, cal destacar el que fa referència a l’aprovació del Pla 
territorial sectorial d’habitatge en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
del Decret llei. Aquest Pla ha de concretar, per als municipis inclosos en àrees 
de demanda residencial forta i acreditada amb dificultats especials d’accés a 
l’habitatge, els estàndards de reserva mínima de sòl per a habitatges de pro-
tecció pública, superiors als que estableix la Llei d’urbanisme, que, com a mí-
nim, han de ser del 50 per cent del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial 
de nova implantació en sòl urbanitzable delimitat i del 40 per cent del sostre 
esmentat en sòl urbà no consolidat, llevat que, en aquest darrer cas, sigui ne-
cessari mantenir-lo en el 30 per cent per garantir la viabilitat econòmica de 
l’actuació. La meitat, com a mínim, d’aquestes reserves s’han de destinar al 
règim de lloguer. 

Els altres manaments fan referència a l’inici immediat dels treballs d’elabora-
ció de la disposició reglamentària que estableixi les condicions mínimes d’ha-
bitabilitat dels allotjaments dotacionals i altres formes d’habitatge compartit, 
i a l’aprovació de l’ordre que estableixi el preu de venda bàsic dels habitatges 
amb protecció oficial i el factor de localització assignat a cada municipi en el 
termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret llei. 
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Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i 
d’acord amb el Govern, 

Decreto:  

Capítol 1. Modificacions de la legislació en matèria d’habi-
tatge 

Article 1. Directriu per al planejament urbanístic en matèria 
d’habitatge 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:  

«1. El planejament urbanístic, en coherència amb les determinacions de la pla-
nificació i la programació en matèria d’habitatge, ha de qualificar en el medi 
urbà sòl adequat i suficient per a l’ús d’habitatge destinat al domicili habitual 
de la població resident.» 

Secció 1. Mesures davant la desocupació permanent d’habitat-
ges  

Article 2. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l’habitatge  

2.1 Es modifica la lletra d de l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge, que 
resta redactada de la manera següent:  

«d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense 
causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són cau-
ses justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situ-
ació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en pro-
cés de pèrdua de població i el fet que la propietat o la possessió de l’habitatge 
sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol 
legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge, llevat del cas 
que la persona propietària acrediti haver iniciat les accions judicials adequades 
per a la recuperació efectiva de la possessió abans de complir-se el termini per 
considerar l’habitatge buit.»  

2.2 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a 
l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini 
de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant 
ni la transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de 
la funció social de la propietat.» 

2.3 Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a 
l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«d) No es destini a residència habitual i permanent de persones, si és un habi-
tatge amb protecció oficial o un habitatge reservat per al planejament urbanís-
tic a aquest tipus de residència.» 

2.4 S’afegeix un apartat 2 bis a l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge, amb 
la redacció següent:  
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«2 bis. Els supòsits de les lletres b i d de l’apartat 2 suposen un incompliment 
del deure de propietat de les edificacions de dedicar-les a usos compatibles 
amb l’ordenació territorial i urbanística.» 

2.5 S’afegeix un paràgraf, el segon, a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei del 
dret a l’habitatge, amb la redacció següent:  

«Tanmateix, les administracions competents poden declarar l’incompliment 
de la funció social de la propietat dels habitatges quan, requerits els propietaris 
perquè adoptin les mesures necessàries per complir amb la funció esmentada, 
aquests incompleixin el requeriment en el termini que s’hi estableixi. La de-
claració de l’incompliment de la funció social pot comportar l’adopció de les 
mesures d’execució forçosa que la legislació en matèria d’habitatge estableix 
i, en els supòsits de l’apartat 2 bis, les establertes en la legislació en matèria 
de sòl, incloent-hi l’expropiació forçosa en els casos establerts legalment.» 

2.6 Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei del dret a l’habitatge, que 
resta redactat de la manera següent:  

«2. A més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legis-
lació de règim local i les competències de control, inspecció, execució forçosa, 
sanció i altres que els reconeix aquesta Llei, els ens locals poden concertar 
polítiques pròpies d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat, en el 
marc dels instruments locals i supralocals de planificació que estableixen 
aquesta Llei i la legislació urbanística, i poden demanar la creació de consorcis 
o oficines locals d’habitatge per a la gestió conjunta de funcions i serveis vin-
culats a l’habitatge.» 

2.7 Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei del dret a 
l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«a) La desocupació permanent i injustificada a què fa referència l’article 5.2.b. 
S’assimila a aquesta utilització anòmala la dels edificis inacabats amb desti-
nació final a habitatge, amb més del vuitanta per cent de les obres de construc-
ció executades, després que hagin transcorregut més de dos anys des del fini-
ment del termini màxim per acabar-los.» 

2.8 Es modifica l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei del dret a l’habitatge, que 
resta redactat de la manera següent:  

«3. El departament competent en matèria d’habitatge i els municipis són com-
petents per:  

«a) Instruir els procediments per comprovar si un habitatge o un edifici d’ha-
bitatges s’utilitzen d’una manera anòmala o estan en una situació anòmala i, 
amb l’audiència prèvia de les persones interessades, declarar la utilització o 
situació anòmala i requerir la persona responsable perquè adopti les mesures 
necessàries per corregir aquesta utilització o situació en el termini que s’esta-
bleixi. En el requeriment s’ha d’advertir la persona responsable de les possi-
bles mesures a adoptar davant l’incompliment, entre elles, la imposició de les 
multes coercitives previstes en aquesta Llei. 

«b) Ordenar l’execució forçosa de les mesures necessàries per corregir la uti-
lització o situació anòmala i determinar el mitjà d’execució. 

«c) Sancionar la persona responsable quan la utilització o la situació anòmales 
siguin constitutives d’una infracció en matèria d’habitatge d’acord amb 
aquesta Llei. 
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«Els procediments esmentats caduquen, un cop transcorregut el termini mà-
xim de sis mesos per dictar la resolució, si aquesta no ha estat dictada i notifi-
cada. Aquest termini resta interromput en els supòsits a què es refereix la le-
gislació de procediment administratiu comú, i per tot el temps que calgui per 
fer les notificacions mitjançant edictes, si escau. 

«Llevat que un municipi manifesti la seva voluntat d’exercir, amb caràcter 
general i preferent les competències esmentades, l’exercici de la competència 
per part de les administracions esmentades es concreta i coordina de manera 
concertada.» 

2.9 Es modifica l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei del dret a l’habitatge, que 
resta redactat de la manera següent:  

«1. La Generalitat, en coordinació, si s’escau, amb les administracions locals, 
han d’impulsar polítiques de foment per potenciar la incorporació al mercat, 
preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. 
Amb aquesta finalitat, han de vetllar per evitar situacions de desocupació per-
manent d’habitatges i han d’aprovar els programes d’inspecció correspo-
nents.» 

2.10 S’afegeixen tres nous apartats, el 6, el 7 i el 8, a l’article 42 de la Llei del 
dret a l’habitatge, amb la redacció següent:  

«6. Tanmateix, en el cas d’habitatges titularitat de persones jurídiques priva-
des, quan l’administració requereixi la persona responsable perquè adopti les 
mesures necessàries per ocupar legalment i efectivament un o diversos habi-
tatges perquè constitueixin la residència de persones, ha d’advertir-li en la ma-
teixa resolució que, si  l’habitatge no s’ocupa legalment i efectivament en el 
termini que estableixi, es podrà exigir l’execució forçosa de les mesures re-
querides mitjançant la imposició d’una multa coercitiva de mil euros per cada 
habitatge per lapses de temps d’un mes mentre romanguin desocupats, amb 
un import màxim total del 50 per cent del preu estimat de l’habitatge. En la 
situació assimilada relativa als edificis d’habitatges inacabats, el requeriment 
esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per acabar prèviament les 
obres d’edificació. 

«7. En els supòsits establerts legalment, l’advertiment a què fa referència 
l’apartat 6 ha d’incloure la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció 
social de la propietat a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropi-
ació forçosa. 

«8. En el cas de transmissió de l’habitatge, el nou propietari se subroga en la 
posició de l’anterior a l’efecte d’assumir les conseqüències de l’incompliment 
de la funció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar la 
desocupació.» 

2.11 Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 113 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, que resten redactats de la manera següent:  

«1. L’Administració que requereixi la persona obligada perquè dugui a terme 
o deixi de fer una acció d’acord amb aquesta Llei, en cas d’incompliment del 
requeriment en el termini que s’estableixi, pot imposar multes coercitives per 
a la seva execució forçosa, reiterades per lapses de temps que siguin suficients 
per complir el que hagi ordenat. La multa coercitiva és independent i compa-
tible amb la sanció que correspongui per la infracció administrativa en matèria 
d’habitatge que s’hagi pogut cometre. 

«2. L’import màxim total de les multes coercitives relacionades amb l’execu-
ció forçosa d’obres no pot superar el 50 per cent del cost estimat per executar-
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les. En altres supòsits, l’import esmentat no pot superar el 50 per cent de la 
multa sancionadora establerta per al tipus d’infracció comesa, sense perjudici 
del supòsit a què fa referència l’article 42.6.» 

2.12 Es modifica la lletra h de l’apartat 1 de l’article 123 de la Llei del dret a 
l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«h) Incomplir un requeriment perquè s’ocupi legalment i efectivament un ha-
bitatge perquè constitueixi la residència de persones.» 

Article 3. Modificacions del Decret llei 1/2015, de 24 de març, 
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecà-
ria  

3.1 Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 del Decret llei de mesures extraordi-
nàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària, que resta redactat de la manera següent:  

«1. La transmissió dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecà-
ria o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària 
que hagin estat adquirits després de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge, està subjecta al dret de tanteig i retracte 
de la Administració de la Generalitat. Aquest dret d’adquisició preferent 
afecta la primera i posteriors transmissions dels habitatges durant la vigència 
d’aquest Decret llei.» 

3.2 S’afegeix una nova lletra, la g, a l’apartat 2 de l’article 2 del Decret llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provi-
nents  de processos d’execució hipotecària, amb la redacció següent:  

«g) El termini per formalitzar l’adquisició dels habitatges és de tres mesos a 
comptar de la notificació al titular transmissor de la resolució d’exercici del 
dret de tanteig o del retracte.» 

3.3 Es modifica el primer paràgraf de la disposició final primera del Decret 
llei  de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de  processos d’execució hipotecària, que resta redactat de la ma-
nera següent:  

«Les mesures d’intervenció previstes en els articles 2 i 4 s’estableixen amb 
caràcter temporal i es limita el seu exercici als 12 anys següents a l’entrada en 
vigor d’aquest Decret llei.» 

Secció 2. Mesures per resoldre situacions d’emergència social 

Article 4. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l’habitatge  

4.1 Es modifica la lletra j de l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge, que 
resta redactada de la manera següent:  

«j) Allotjament dotacional: l’allotjament que, d’acord amb la legislació urba-
nística, es destina a satisfer les necessitats temporals d’habitació de les perso-
nes, en règim d’ús compartit de tots o una part dels elements de l’allotjament 
amb altres usuaris, o en règim d’ús privatiu d’un habitatge complet, per raó de 
dificultats d’emancipació, de requeriments d’acolliment o assistència sanitària 
o social, de feina o estudi, o d’afectació per una actuació urbanística. En aquest 
sentit, requereixen assistència residencial, entre altres, les persones joves, la 
gent gran, les persones amb discapacitat, les dones víctimes de la violència de 
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gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut 
el dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament 
per operacions públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’exe-
cució del planejament urbanístic o els sense llar. La superfície d’aquests allot-
jaments és determinada per les necessitats que s’han de satisfer. Poden ser 
considerats allotjaments dotacionals els destinats a estades de curta durada de 
persones amb necessitat d’acompanyament per assegurar-ne la inserció social, 
amb tipologies i dissenys que en permetin l’ús compartit per persones sense 
llaços familiars.» 

4.2 Es modifica la lletra f de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a 
l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«f) S’incompleixi l’obligació d’oferir una proposta de lloguer social abans 
d’interposar una demanda judicial en els termes que estableix la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica.» 

4.3 Es deroga la lletra g de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge. 

4.4 Es modifica l’article 18 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat 
de la manera següent:  

«Article 18. Els equipaments comunitaris d’allotjament dotacional 

«1. Els municipis que estan obligats segons la legislació urbanística a fer re-
serves per a la construcció d’habitatges de protecció pública també han d’efec-
tuar-ne per al sistema urbanístic d’equipaments comunitaris d’allotjament do-
tacional de titularitat pública que estableix la dita legislació, d’acord amb la 
memòria social. 

«2. Tant els ajuntaments com l’Administració de la Generalitat, mitjançant 
l’Institut Català del Sòl, poden ser titulars de sòls qualificats com a sistema 
d’equipaments comunitaris d’allotjament dotacional. 

«3. En aplicació de la legislació urbanística, els ajuntaments poden obtenir sòl 
de titularitat privada destinat al sistema d’equipaments comunitaris d’allotja-
ment dotacional de titularitat pública per cessió obligatòria i gratuïta, per ex-
propiació o per cessió onerosa acordada amb el propietari o propietària. En 
aquest darrer cas, com a contraprestació de la cessió, s’ha de constituir un dret 
de superfície o de concessió administrativa a favor del cedent per construir i 
explotar els equipaments comunitaris d’allotjament dotacional. L’Administra-
ció de la Generalitat pot adquirir, per expropiació forçosa i en execució del 
planejament urbanístic, sòls amb destinació al sistema d’equipaments comu-
nitaris d’allotjament dotacional de titularitat pública, els quals queden incor-
porats directament al patrimoni propi de l’Institut Català del Sòl. 

«4. L’Institut Català del Sòl pot adquirir béns a títol onerós i pot rebre terrenys 
per cessió gratuïta directament d’altres administracions públiques per al seu 
patrimoni propi, els quals s’han de destinar al sistema d’equipaments comu-
nitaris d’allotjament dotacional per construir i explotar allotjaments dotacio-
nals de titularitat pública. 

«5. Els equipaments comunitaris d’allotjament dotacional es poden promoure 
en règim de lloguer, sotmesos al règim jurídic dels habitatges amb protecció 
oficial, i es poden acollir a les mesures de finançament d’actuacions protegides 
en matèria d’habitatge. 
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«6. L’Administració o l’ens públic titular del sòl pot construir i gestionar di-
rectament els allotjaments dotacionals públics o pot atorgar un dret de super-
fície o una concessió administrativa a tercers perquè els construeixin i gestio-
nin.» 

4.5 Es modifiquen les lletres i i j de l’apartat 2 de l’article 124 de la Llei del 
dret a l’habitatge, que resten redactades de la manera següent:  

«i) No formular la proposta obligatòria de lloguer social en els supòsits en què 
ho requereix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.» 

«j) Incomplir en la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social els 
requisits que estableix la definició del lloguer social de l’article 5.7 i de l’apar-
tat 2 de la disposició addicional primera de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la po-
bresa energètica.» 

4.6 Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la 
Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:  

«1. Es crea el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol ha-
bilitant, amb caràcter administratiu, que depèn de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció els habitatges que s’indi-
quin per reglament i en tot cas els habitatges següents:  

«a) Els adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensa-
ció o pagament de deute amb garantia hipotecària que no estiguin ocupats per 
persones amb títol habilitant. 

«b) Els de titularitat de persones jurídiques privades que, d’acord amb aquesta 
Llei, es trobin en situació d’utilització anòmala per la seva desocupació per-
manent o en situació d’utilització assimilada d’acord amb l’article 41.1.a. 

«La inscripció s’ha de dur a terme en la forma i els terminis que determini el 
reglament que reguli el funcionament del Registre.» 

Article 5. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica 

5.1 Es modifica l’apartat 4 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que 
resta redactat de la manera següent:  

«4. La realització de l’oferta obligatòria de lloguer social a què fan referència 
els apartats 1 i 2 s’ha de comunicar, en un termini de tres dies hàbils des de la 
seva realització, a l’ajuntament del municipi en què es troba situat l’habitatge 
i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.» 

5.2 Es deroga la lletra c de l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica. 

5.3 Es deroga l’apartat 8 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

5.4 Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, que resta redactada de la manera següent:  

«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, 
siguin titulars de més de 15 habitatges, amb les excepcions següents:  
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«1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

«2n. Les persones que tinguin més d’un 15 per cent de la superfície habitable 
de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a 
lloguer.» 

5.5 S’afegeix una lletra c a l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, amb la redacció següent:  

«c) Que el propietari hagi incomplert el requeriment relatiu a l’obligació que 
l’habitatge sigui ocupat legalment per constituir la residència de les persones, 
en què s’advertia que, si no n’acreditava l’ocupació en un termini màxim d’un 
mes, es podria declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a 
l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva cessió obligatòria en els termes 
que regula aquest article.» 

5.6 S’afegeix un nou article, el 10, a la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la redacció 
següent:  

«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori 

«En els casos de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual mar-
cat, les persones o unitats familiars afectades tenen dret a la formalització, per 
una única vegada, d’un nou contracte segons les condicions que estableix la 
llei, sempre que se segueixin trobant dins dels paràmetres d’exclusió residen-
cial establerts a l’article 5.7 i així sigui acreditat pels mateixos afectats. A 
aquest efecte, el titular de l’habitatge ha de requerir els afectats perquè pre-
sentin la documentació que ho corrobori amb una antelació de quatre mesos 
abans de la data d’expiració del contracte.» 

5.7 S’afegeix una disposició addicional, la primera, a la Llei de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, amb la redacció següent:  

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social 

«1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2, d’oferir una proposta de llo-
guer social abans d’interposar determinades demandes judicials, es fa exten-
siva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la recla-
mació d’un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents:  

«a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’ha-
bitatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de tres 
anys comptadors a partir de l’entrada en vigor del Decret llei de 23 de desem-
bre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 

«b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui 
la condició de gran tenidor d’acord amb la lletra a de l’apartat 9 de l’article 5 
i amb la lletra a de l’apartat 3 d’aquesta disposició, sempre que concorrin les 
circumstàncies següents:  

«1r. Que l’habitatge es trobi en la situació d’utilització anòmala a què fa refe-
rència l’article 41.1.a de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge. 

«2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocu-
pació sense títol es va iniciar, com a mínim, sis mesos abans de l’entrada en 
vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per mi-
llorar l’accés a l’habitatge. 
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«3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social en 
els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d’acord amb 
l’article 5.2. 

«4t Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compliment, 
per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d’exclusió residencial i sobre 
l’arrelament i la convivència en l’entorn veïnal. 

«2. La durada mínima dels contractes de lloguer social a subscriure d’acord 
amb el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista a 
la legislació d’arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a 
cinc anys, en cas que el titular de l’habitatge sigui una persona física, i a set 
anys si ho és una persona jurídica. 

«3. La definició de gran tenidor a què fa referència l’article 5.9 es fa extensiva 
en els mateixos termes a:  

«a) Els fons de capital risc i de titulització d’actius. 

«b) Les persones físiques que disposin de la titularitat de més de 15 habitatges, 
amb les mateixes excepcions que per a les persones jurídiques preveu la lletra 
b de l’article 5.9.» 

5.8 S’afegeix una disposició addicional, la segona, a la Llei de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, amb la redacció següent:  

«Disposició addicional segona. Condicions econòmiques de la cessió obliga-
tòria d’habitatges 

«A l’efecte de l’apartat 3 de l’article 7, les condicions econòmiques de la ces-
sió de l’habitatge a l’Administració es corresponen amb les que les parts acor-
din atenent els criteris de lloguer social de l’article 5.7. Si no hi ha acord, la 
compensació econòmica es correspon amb el 40 per cent de la renda màxima 
que pertocaria a l’habitatge si tingués la qualificació de protecció oficial, tenint 
en compte que, mentre no es dicti l’ordre a què fa referència l’apartat 5 de 
l’article 83 bis de la Llei 18/2007, de 28 de setembre, del dret a l’habitatge, la 
renda esmentada és la que li pertocaria si la qualificació fos de règim espe-
cial.» 

Article 6. Modificació de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les perso-
nes en risc d’exclusió residencial 

6.1 Es deroga la lletra j de l’article 4 de la Llei de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 

6.2 Es modifica el títol de l’article 15 de la Llei de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta re-
dactat de la manera següent:  

«Article 15. Expropiació forçosa d’habitatges» 

6.3 Es modifiquen els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 15 de la Llei de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial, que resten redactats de la manera següent:  

«1. Es pot aplicar l’expropiació forçosa per causa d’interès social a l’efecte de 
dotar les administracions competents en la matèria d’un parc social d’habitat-
ges assequibles de lloguer per atendre amb caràcter preferent les necessitats 
d’habitatge de les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o 
que estan en risc de  trobar-s’hi. Amb aquesta finalitat, és causa d’interès so-
cial l’incompliment de la funció social de la propietat, relativa a l’ocupació 
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legal i efectiva de l’habitatge perquè constitueixi la residència de les persones. 
Quan l’expropiació forçosa sigui només de l’ús de l’habitatge, la seva durada 
ha de ser per un període de deu anys com a màxim.» 

«2. Per aplicar l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de 
la propietat a què fa referència l’apartat 1, cal la concurrència dels requisits 
següents:  

«a) Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l’article 12.5 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis 
que el Govern declari per decret atenent les necessitats d’habitatge i el parc 
d’habitatges disponibles. Per determinar aquests municipis, s’ha de donar au-
diència a les entitats locals afectades i tenir en compte la participació del Con-
sell de Governs Locals o de les organitzacions associatives dels ens locals més 
representatives. 

«b) Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits i ha-
bitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, 
o pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitat-
ges inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el 
titular actual sigui un fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat 
mitjançant la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils. 

«3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, són administracions expropi-
ants els municipis i el departament competent en matèria d’habitatge. Poden 
ser-ne beneficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social d’ha-
bitatges i les entitats privades sense ànim de lucre que, d’acord amb la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, gestionin habitatges d’in-
serció o tinguin la condició de promotor social d’habitatges. Les administra-
cions expropiants o, si escau, les beneficiàries resten obligades a complir la 
funció social dels habitatges adquirits en el termini d’un mes a partir del mo-
ment en què estiguin en condicions d’ús efectiu i adequat. 

«4. És requisit per iniciar el procediment d’expropiació a què fa referència 
l’apartat 2 requerir prèviament la persona titular de l’habitatge afectat perquè 
compleixi amb l’obligació que sigui ocupat legalment per constituir la resi-
dència de les persones, amb l’advertiment que, si no n’acredita l’ocupació en 
un termini màxim d’un mes, es podrà declarar l’incompliment de la funció 
social de l’habitatge a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropi-
ació i que, de conformitat amb l’article 49.3 del text refós de la Llei del sòl i 
de rehabilitació urbana, el contingut del dret de propietat es reduirà en un 50 
per cent del seu valor, la diferència del qual correspon a l’Administració ex-
propiant. L’Administració i la persona titular de l’habitatge poden convenir 
l’adquisició de l’habitatge o del seu ús temporal lliurement i per acord mutu 
per destinar-lo al lloguer social en el termini de tres mesos, supòsit en el qual 
conclou el procediment d’expropiació que s’hagués iniciat i la cessió esdevé 
amistosa.» 

«5. Atenent la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’ex-
pedient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’ocupació urgent, 
als efectes del que estableix l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa. 

«6. Per determinar el preu just mitjançant l’acord de les parts, s’han de tenir 
en compte els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 
24/2015. Si no hi ha acord, el preu just ha de ser fixat pel Jurat d’Expropiació 
de Catalunya d’acord amb la seva normativa reguladora. En la determinació 
del preu just s’ha de tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge per 
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conservar-lo en les condicions exigibles, d’acord amb l’article 30 de la Llei 
18/2007.»  

6.4 Es modifica l’apartat 8 de l’article 15 de la Llei de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta 
redactat de la manera següent:  

«8. El termini a què fa referència l’apartat 1 en cas d’expropiació temporal de 
l’ús compta a partir de l’ocupació efectiva de l’habitatge, una vegada aquest 
s’ha adequat.» 

6.5 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residen-
cial, que resta redactada de la manera següent:  

«b) L’execució hipotecària o d’altre tipus derivada de la reclamació d’un deute 
hipotecari i el desnonament per impagament de les rendes de lloguer.» 

6.6 Es modifica l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta 
redactat de la manera següent:  

«3. Estan obligats, com a última mesura, a oferir als ocupants que es trobin en 
les condicions a què fa referència l’apartat 1 el reallotjament en un habitatge 
de la seva titularitat, en règim de lloguer i per un termini igual a la durada 
mínima prevista a la legislació d’arrendaments urbans en funció del tipus d’ar-
rendador, els adquirents dels habitatges i els instants dels processos judicials 
d’execució hipotecària o d’altre tipus derivada de la reclamació d’un deute 
hipotecari, o de desnonament per impagament de rendes de lloguer a què fan 
referència les lletres a i b que, alhora, siguin, d’acord amb la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’ha-
bitatge i la pobresa energètica, grans tenidors titulars d’habitatges inscrits en 
el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o 
susceptibles de ser-hi inscrits, o persones jurídiques titulars d’habitatges que 
hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre en primera o 
ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització 
d’actius o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions 
o participacions de societats mercantils.» 

6.7 Es modifica l’apartat 6 de l’article 16 de la Llei de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta 
redactat de la manera següent:  

«6. La vigència de les mesures establertes per aquest article s’estableix amb 
un caràcter temporal màxim de cinc anys a partir de l’endemà de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, sens perjudici de la durada dels contractes de lloguer 
concertats a l’empara d’aquest article.» 

6.8 S’afegeix una nova disposició addicional, la tretzena, a la Llei de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residen-
cial, amb la redacció següent:  

«Disposició addicional tretzena. Allotjament provisional en situacions 
d’emergència social en matèria d’habitatge 

«1. En situacions d’emergència social de les persones en risc d’exclusió resi-
dencial d’acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
l’allotjament d’aquestes persones s’efectua, amb caràcter provisional, en un 
allotjament dotacional que formi part del sistema urbanístic d’equipaments 
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comunitaris o, si no n’hi ha, en altres allotjaments gestionats per les adminis-
tracions competents en les mateixes condicions de temporalitat regulades per 
als allotjaments dotacionals. 

«2. Les resolucions sobre l’adjudicació d’allotjament provisional a què fa re-
ferència l’apartat 1, a proposta de les meses de valoració de situacions d’emer-
gència social i econòmica, han de tenir en compte:  

«a) Les situacions de convivència veïnal pacífica. A aquest efecte, s’han de 
valorar els informes emesos pels òrgans competents dels ajuntaments corres-
ponents o dels cossos policials i, si escau, les al·legacions fetes per les comu-
nitats de propietaris interessades. 

«b) La disponibilitat, per part de les persones afectades, d’altre habitatge o 
immoble per qualsevol títol que n’habiliti l’ocupació. 

«3. En situacions d’emergència social de les persones ocupants sense títol ha-
bilitat d’habitatges adquirits o gestionats per les administracions competents, 
l’allotjament d’aquestes persones es pot efectuar en les mateixes condicions a 
què fan referència els apartats 1 i 2. Tanmateix, en el cas d’ocupacions ante-
riors a l’adquisició o gestió de l’habitatge per part de l’Administració, es pot 
considerar la possibilitat d’atendre provisionalment la necessitat d’allotjament 
en el mateix habitatge ocupat si es compleixen les condicions següents:  

«a) Que la unitat familiar ocupant tingui resolució favorable de la mesa de 
valoració de situacions d’emergència social i econòmica. 

«b) Que no s’hagi iniciat el procediment per a l’adjudicació definitiva dels 
habitatges ocupats. 

«c) Que la seva ocupació sigui, com a mínim, sis mesos anterior a la data 
d’adquisició dels habitatges o d’inici de la seva gestió per part de l’Adminis-
tració. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà admès en 
dret. 

«d) Que no hagin renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’emergència social 
els darrers dos anys. 

«4. La situació d’allotjament provisional de conformitat amb aquest article no 
dona a les persones adjudicatàries preferència per si mateixa en el procediment 
d’adjudicació definitiva d’habitatge del parc públic o gestionat per les admi-
nistracions públiques. 

«5. Per tal de fer efectives les resolucions d’adjudicació definitiva dels habi-
tatges de les administracions públiques o gestionats per aquestes que tinguin 
ocupants sense títol habilitant, es poden utilitzar els mecanismes d’execució 
forçosa dels actes administratius o altres mecanismes legals que permetin 
l’ocupació de l’habitatge per part de les persones adjudicatàries.» 

6.9  Es deroguen els apartats 2 a 5 de la disposició final quarta de la Llei de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial. 

Secció 3. Mesures per articular un nou model d’habitatge amb 
protecció oficial 

Article 7. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l’habitatge  

7.1. S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’article 8 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, amb la redacció següent:  
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«2 bis. En el marc de les competències de promoció i gestió de l’habitatge de 
protecció pública a què fa referència l’apartat 2, els ens locals exerceixen les 
funcions següents:  

«a) L’encàrrec dels projectes d’edificació sobre sòls de titularitat municipal o 
sobre els que tingui disponibilitat per a la construcció d’habitatges de protec-
ció pública, la licitació i l’execució de les obres. 

«b) La definició dels criteris i procediments d’adjudicació dels habitatges pro-
moguts pels ens locals i la selecció de les persones adjudicatàries dels habitat-
ges. 

«c) La gestió dels habitatges promoguts pels ens locals en règim de lloguer i 
el seu manteniment. 

«d) L’execució dels programes i línies d’actuació que defineix aquest Llei o 
els plans d’habitatge, amb la finalitat d’incrementar el parc d’habitatges de 
titularitat o gestió municipal.» 

7.2 Es modifica l’apartat 1 de l’article 17 de la Llei del dret a l’habitatge, que 
resta redactat de la manera següent:  

«1. El planejament urbanístic, mitjançant l’establiment de la qualificació ur-
banística d’habitatge de protecció pública i la determinació dels percentatges 
de sostre que els sectors de planejament derivat han de reservar per aquesta 
destinació, vinculen el sòl al règim de protecció oficial que aquesta Llei esta-
bleix, de conformitat amb la legislació urbanística, el planejament territorial i 
la memòria social. La qualificació urbanística del sòl d’habitatge de protecció 
pública, de caràcter genèric o específic, que estableixi el planejament urbanís-
tic vincula en els mateixos termes la qualificació d’habitatge amb protecció 
oficial.»  

7.3 Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l’article 17 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resten redactats de la manera següent:  

«5. El planejament urbanístic general de nova implantació, sens perjudici del 
compliment dels estàndards de reserva mínima destinada a habitatges de pro-
tecció pública que estableix la legislació urbanística, ha de garantir i justificar 
que no es redueix en el conjunt del pla el total de sostre qualificat d’habitatge 
de protecció pública pel planejament anterior, llevat que es justifiqui adequa-
dament a la memòria social que s’han produït canvis estructurals en la de-
manda d’habitatge que permetin reconsiderar les qualificacions amb aquesta 
destinació i, en els municipis inclosos en una àrea de demanda residencial 
forta i acreditada, que es compleix l’objectiu de solidaritat urbana. Aquesta 
darrera possibilitat té caràcter excepcional i sempre s’ha de respectar la durada 
de la subjecció al règim jurídic de protecció establerta en  la qualificació dels 
habitatges amb protecció oficial que hi estiguin edificats. 

«6. Les modificacions puntuals del planejament urbanístic general que afectin  
la qualificació urbanística del sòl d’habitatge de protecció pública i que com-
portin la  reducció del sostre amb aquesta destinació tenen caràcter excepcio-
nal i s’han de justificar adequadament, sigui per la necessitat de creació de 
sistemes urbanístics de titularitat pública, sigui pels canvis estructurals produ-
ïts en la demanda d’habitatge. En aquest darrer cas, si es tracta d’un municipi 
inclòs en una àrea de demanda residencial forta i acreditada, s’ha de justificar 
que es compleix l’objectiu de solidaritat urbana. En tot cas, aquestes modifi-
cacions han de respectar la durada de la subjecció al règim jurídic de protecció 
establerta en la qualificació dels habitatges amb protecció oficial que hi esti-
guin edificats.» 
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7.4 Es modifica l’article 77 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat 
de la manera següent:  

«Article 77. Definició d’habitatge amb protecció oficial 

«1. És habitatge amb protecció oficial el que, d’acord amb aquesta Llei, els 
reglaments que la despleguin i els plans d’habitatge, se subjecta a un règim de 
protecció pública que permet establir-ne com a mínim el preu màxim de 
venda, lloguer o altres formes d’accés a l’habitatge, i que un acte administratiu 
dictat pel departament competent en matèria d’habitatge qualifica com a tal 
d’acord amb el procediment específic establert per reglament. La protecció 
oficial es pot estendre a garatges, annexos, trasters i altres elements diferents 
de l’habitatge, però que hi estiguin vinculats. Aquesta extensió de la protecció 
oficial s’ha de regular per reglament. 

«2. La funció essencial dels habitatges amb protecció oficial és satisfer la ne-
cessitat d’habitatge de les persones usuàries que els ocupen legalment perquè 
en constitueixin la residència habitual. 

«3. La qualificació d’habitatge amb protecció oficial és:  

«a) Genèrica, quan l’accés a l’habitatge de les persones usuàries pugui ser en 
règim de propietat, d’arrendament o altre règim de cessió de l’ús sense trans-
missió de la propietat. 

«b) Específica, quan l’accés a l’habitatge de les persones usuàries sigui només 
en règim d’arrendament. 

«4. Els promotors han d’inscriure al Registre de la Propietat la qualificació 
definitiva genèrica o específica dels habitatges amb protecció oficial.» 

7.5 Es deroguen els apartats 1 i 5 de l’article 78 de la Llei del dret a l’habitatge. 

7.6 Es modifica l’article 79 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat 
de la manera següent:  

«Article 79. Vigència de la qualificació dels habitatges amb protecció oficial 

«1. La qualificació dels habitatges amb protecció oficial és vigent mentre con-
corri alguna de les circumstàncies següents:  

«a) Que el planejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de protecció 
pública. 

«b) Que estiguin integrats en un patrimoni públic de sòl i d’habitatge. 

«2. En altres supòsits a què fa referència l’apartat 1, la vigència de la qualifi-
cació dels habitatges amb protecció oficial pot ser de durada determinada 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament atenent si s’han atorgat 
ajuts públics o no per a la seva promoció i la naturalesa d’aquests, incloent-hi 
la cessió gratuïta del sòl o el vol afectats o per un preu inferior al seu valor. 

«3. Mentre es donin les circumstàncies legals i reglamentàries que determinen 
la vigència de la qualificació d’habitatge amb protecció oficial, només se’l pot 
desqualificar a iniciativa de la mateixa Administració per raons d’interès pú-
blic vinculades a les necessitats de l’habitatge i sempre que la qualificació ur-
banística del sòl no el destini a l’ús d’habitatge de protecció pública. 

«4. La resolució que, si escau, autoritzi la desqualificació d’acord amb el que 
es preveu a l’apartat 3 pot fixar com a condició la necessitat de devolució de 
tots o de part dels ajuts percebuts.» 

7.7 Es modifica l’article 83 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat 
de la manera següent:  
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«Article 83. Preus de venda i rendes màxims dels habitatges amb protecció 
oficial» 

«1. Els habitatges amb protecció oficial se subjecten al règim de preus de 
venda i de rendes que correspon abonar als usuaris com a màxim, determinats 
d’acord amb els articles 83 bis a 83 ter. 

«2. Correspon a l’Administració competent per qualificar els habitatges amb 
protecció oficial determinar-ne el preu o la renda màxims en el moment de 
qualificar-los. Cada vegada que es formalitzi un contracte que permeti als usu-
aris ocupar un habitatge amb protecció oficial, les parts han de fer constar al 
contracte el preu i la renda màxims vigents en aquell moment, sense perjudici 
que puguin pactar un preu o una renda inferiors.» 

7.8 S’afegeixen dos articles nous, el 83 bis i el 83 ter, amb la redacció següent:  

«Article 83 bis. Determinació del preu de venda màxim 

«1. El preu de venda màxim d’un habitatge amb protecció oficial es determina 
aplicant al preu de venda bàsic els factors de localització i de característiques 
de l’habitatge. 

«2. El preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial, expressat en 
euros, per metre quadrat de superfície útil, és únic per a tot el territori i es 
determina atenent:  

«a) El valor mínim dels terrenys no transformats urbanísticament propers a 
nucli de població, que s’estableix en 7,5 euros per metre quadrat de sòl. Aquest 
valor es pot actualitzar mitjançant la llei d’acompanyament a la Llei de pres-
supostos de la Generalitat. 

«b) Les despeses ordinàries per a la urbanització dels terrenys esmentats. 

«c) Els costos de construcció d’un habitatge en un edifici plurifamiliar, de 
qualitat mitjana i de característiques estàndards. 

«3. El factor de localització permet corregir a l’alça el preu de venda bàsic 
atenent la demanda residencial existent en cada municipi. 

«4. El factor de característiques de l’habitatge pondera les seves condicions 
específiques en matèria d’eficiència energètica i, respecte als habitatges usats, 
les circumstàncies d’antiguitat, així com el seu estat de conservació, que, va-
lorades en el seu conjunt, influeixin significativament en el preu. Correspon a 
aquest factor un valor entre 0,9 i 1,1, tenint en compte que el valor 1 es cor-
respon amb un habitatge de característiques estàndard. 

«5. Correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria 
d’habitatge establir periòdicament el preu de venda bàsic i el factor de localit-
zació mitjançant ordre.» 

«Article 83 ter. Determinació de la renda màxima i bonificacions a la renda 

«1. La renda màxima d’un habitatge amb protecció oficial es determina apli-
cant al preu de venda màxim obtingut una taxa anual de rendibilitat del 4,8 
per cent. Aquesta taxa es pot actualitzar mitjançant la llei d’acompanyament 
a la Llei de pressupostos de la Generalitat. La renda màxima obtinguda s’ha 
de reduir en funció del que estableixin els ajuts públics, incloent-hi la cessió 
de sòl, que, si escaigués, s’haguessin obtingut per a la promoció de l’actuació. 

«2. En els contractes es pot pactar l’actualització anual de la renda, sense que 
es pugui preveure un increment superior al que resultaria d’aplicar la variació 
percentual experimentada per l’índex de preus al consum en la data de l’actu-
alització. 
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«3. Les administracions públiques competents poden establir bonificacions a 
la renda en funció del nivell d’ingressos dels usuaris. En cas de promocions 
privades dels habitatges, les bonificacions que s’estableixin s’han de compen-
sar a la cedent de l’ús de l’habitatge. Aquestes bonificacions són revisables 
anualment d’acord amb la variació de la situació econòmica de les persones 
usuàries.» 

7.9 S’afegeix un nou apartat, el 9, a l’article 95 de la Llei del dret a l’habitatge, 
amb la redacció següent:  

«9. La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
caduca, previ advertiment de l’Administració que gestiona el Registre, en el 
termini d’un any, llevat que sigui renovada abans del transcurs d’aquest ter-
mini mitjançant la presentació d’una declaració responsable sobre el compli-
ment dels requisits exigits.» 

7.10 Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 96 de la Llei del dret a 
l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:  

«c) La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a 
l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, per una sola vegada, sense causa 
justificada.» 

7.11 S’afegeix una nova lletra, l’f, a l’apartat 1 de l’article 96 de la Llei del 
dret a l’habitatge, amb la redacció següent:  

«f) La caducitat de la inscripció per manca de renovació.» 

7.12 Es modifica l’apartat 1 de l’article 101 de la Llei del dret a l’habitatge, 
que resta redactat de la manera següent:  

«1. Els promotors d’habitatges amb protecció oficial gestionen el procés d’ad-
judicació d’acord amb aquest article, atenent les particularitats de l’article 101 
bis i sens perjudici dels règims especials regulats als articles 102 i 103 i del 
dret de reallotjament de les persones afectades per l’execució d’una actuació 
urbanística.» 

7.13 S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’article 101 de la Llei del dret a 
l’habitatge, amb la redacció següent:  

«2 bis. En el cas de promocions públiques d’habitatge amb protecció oficial, 
correspon a l’Administració promotora aprovar les bases i gestionar el proce-
diment d’adjudicació. En el cas que l’esmentada Administració promotora no 
sigui la municipal, les bases s’han d’elaborar tenint en compte els criteris i 
necessitats que indiqui l’Administració municipal.» 

7.14 S’afegeix un nou article, el 101 bis de la Llei del dret a l’habitatge, amb 
la redacció següent:  

«Article 101 bis. Adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de promoció 
privada 

«1. En el supòsit de promocions privades d’habitatges amb protecció oficial 
amb ajuts públics, el procés d’adjudicació es regeix per les condicions i els 
criteris de selecció dels adjudicataris que estableixi l’Administració atorgant 
de l’ajut. Si aquesta Administració no es reserva per a si la gestió del procés 
d’adjudicació dels habitatges, correspon als promotors privats gestionar-lo. 

«En cas d’habitatges en règim de lloguer, les primeres i posteriors adjudicaci-
ons s’han de dur a terme per ordre de preferència segons la major antiguitat 
de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Ofi-
cial d’acord amb la llista proporcionada per l’Administració competent. 
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«2. En el supòsit de promocions privades d’habitatges amb protecció oficial 
en règim de lloguer, sense ajuts públics, sobre terrenys destinats urbanística-
ment a l’ús d’habitatge de protecció pública, correspon als promotors privats 
gestionar el procés d’adjudicació a partir de la llista proporcionada per l’Ad-
ministració competent de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial d’acord amb el procediment que s’esta-
bleixi per reglament. En cas que es produeixin vacants o renúncies, l’adjudi-
cació posterior dels habitatges afectats a altres sol·licitants s’ha d’efectuar 
d’acord amb l’article 103. 

«3. Per obtenir la llista de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial, els promotors privats que gestionin el pro-
cés d’adjudicació l’han de sol·licitar davant l’òrgan gestor del Registre, indi-
cant les condicions relatives als ingressos econòmics o altres que, si escau, 
siguin exigibles a les adjudicatàries de conformitat amb aquesta Llei. L’Ad-
ministració disposa d’un termini màxim d’un mes per facilitar aquest llistat, 
que ha d’estar integrat per la relació de les persones inscrites que reuneixin les 
condicions exigides per ser adjudicatàries i, si escau, ordenada per antiguitat 
de la seva inscripció en el Registre.» 

7.15 Es modifica el primer paràgraf de l’article 103 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, que resta redactat de la manera següent:  

«Els habitatges amb protecció oficial promoguts sense ajuts públics i sense 
que la qualificació urbanística del sòl imposi aquesta destinació són adjudicats 
pels promotors pel procediment que lliurement escullin, respectant en tot cas 
els requisits que siguin exigits per reglament per accedir a habitatges amb pro-
tecció oficial. Així mateix, cal respectar els criteris següents:” 

Secció 4. Mesures per propiciar una moderació dels preus del 
lloguer dels habitatges lliures 

Article 8. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l’habitatge  

8.1 S’afegeix una nova lletra, la g, a l’article 59 de la Llei del dret a l’habitatge, 
amb la redacció següent:  

«g) L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, quan l’anunci in-
clogui el preu del lloguer de l’habitatge.» 

8.2 S’afegeixen dues noves lletres, l’f i la g, a l’apartat 2 de l’article 61 de la 
Llei del dret a l’habitatge, amb la redacció següent:  

«f) L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que correspongui, 
justificat mitjançant el document acreditatiu obtingut a aquest efecte mitjan-
çant el sistema de consulta pública de l’índex establert pel departament com-
petent en matèria d’habitatge.» 

«g) Les dades previstes per la legislació civil.» 

8.3 Es modifica l’apartat 2 de l’article 66 de la Llei del dret a l’habitatge, que 
resta redactat de la manera següent:  

«2. En el contracte d’arrendament s’han de fer constar l’Índex de referència 
del preu del lloguer aplicable a l’habitatge i la resta de dades que pugui recollir 
la legislació civil. Amb la formalització del contracte, els ocupants tenen dret 
al lliurament del document acreditatiu de l’índex de referència del preu de 
lloguer aplicable a l’habitatge, obtingut a aquest efecte mitjançant el sistema 
de consulta pública de l’índex establert pel departament competent en matèria 
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d’habitatge, així com al lliurament de la cèdula d’habitabilitat o l’acreditació 
equivalent i, si escau, el certificat d’eficiència energètica.» 

8.4 S’afegeix un nou article, el 68 bis de la Llei del dret a l’habitatge, amb la 
redacció següent:  

«Article 68 bis. Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges 

«1. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’elaborar l’Índex de 
referència de preus de lloguer d’habitatges a partir de les dades que consten al 
Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes. L’Índex 
de referència informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge de 
característiques similars en el mateix entorn urbà. El sistema de càlcul i els 
elements o factors correctors que influeixen en la determinació dels marges de 
l’índex s’estableixen per ordre del conseller o consellera competent en matèria 
d’habitatge. 

«2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de tenir en compte l’Ín-
dex de referència de preus de lloguer d’habitatges en el desenvolupament de 
les seves polítiques públiques en aquesta matèria. L’arrendadora d’un habi-
tatge no es pot beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan 
la renda pactada sigui superior a l’índex esmentat. 

8.5 S’afegeix una nova lletra, l’f, a l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei del 
dret a l’habitatge, amb la redacció següent:  

«f) No fer constar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges en la 
publicitat d’habitatges per llogar que inclogui el preu del lloguer, en les ofertes 
d’arrendaments urbans d’habitatges o en els contractes d’arrendaments urbans 
d’habitatges.» 

Article 9. Modificació de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del 
Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de 
finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habi-
tatge 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei del Registre i el dipòsit de 
fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la 
Llei 24/1991, de l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:  

«2. En el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes 
s’han de fer constar les dades relatives a:  

«a) La situació de la finca arrendada, que ha d’incloure l’adreça postal, la ti-
tularitat, la referència cadastral, l’any de construcció, l’any i el tipus de re-
forma, si s’escau, la superfície construïda d’ús privatiu per a usos, la cèdula 
d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica. 

«b) La identificació de les parts contractants, que ha d’incloure els domicilis 
respectius a l’efecte de practicar les notificacions. 

«c) Les característiques del contracte, que ha d’incloure la data de formalitza-
ció, la durada, la renda, el sistema d’actualització de la renda, les garanties 
addicionals a la fiança, el pagament dels subministres bàsics i si la finca es 
lloga moblada o no. 

«d) L’import de la fiança i la data de dipòsit. 

«e) Les altres dades que, per elaborar l’Índex de referència de preus de lloguer 
d’habitatges, es determinin per ordre del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria d’habitatge.» 
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Capítol 2. Modificacions del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 

Article 10. Mesures per incrementar el patrimoni públic de 
sòl i d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pú-
blica i fer més transparent la seva gestió 

10.1 Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 110 del text refós de la 
Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:  

«c) Per a l’adquisició de terrenys compresos en àrees destinades al patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge i per a l’adquisició de terrenys destinats a habitatge 
de protecció pública, si ho determina el planejament.» 

10.2 Es deroga el capítol II del títol cinquè del text refós de la Llei d’urba-
nisme. 

10.3 Es deroguen els articles 161 i 162 del text refós de la Llei d’urbanisme. 

10.4 S’afegeixen tres apartats nous, el 4, el 5 i el 6, a l’article 164 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, amb la redacció següent:  

«4. Les administracions competents per gestionar el patrimoni municipal de 
sòl i d’habitatge han d’inventariar separadament d’altres béns i drets patrimo-
nials els que integrin aquest patrimoni. Entre altres dades necessàries per ges-
tionar els béns i els drets del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, han de 
constar en aquest inventari les relatives a:  

«a) La identificació precisa. 

«b) El títol i el preu d’adquisició. 

«c) La situació jurídica i urbanística. 

«d) L’ús a què es dediquen efectivament. 

«e) Les operacions que hagin de ser anotades en l’instrument de comptabilitat 
pública corresponent. 

«f) La seva vinculació, si escau, a les expresses finalitats que preveuen els 
articles 46.2 c i 46.4 en matèria d’habitatges de protecció pública. 

«5. L’inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal de sòl i d’habi-
tatge s’ha d’actualitzar permanentment. No es pot alienar cap bé o dret del 
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge si no està inventariat adequadament 
i, si escau, l’inventari inscrit en el Registre de planejament urbanístic de Ca-
talunya. 

«6. Els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acredi-
tada han d’aprovar anualment l’inventari dels béns i els drets que integren el 
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, així com el balanç de situació 
d’aquest patrimoni, i trametre’ls al Registre de planejament urbanístic de Ca-
talunya per a la seva inscripció.» 

10.5 Es modifica el capítol IV del títol cinquè del text refós de la Llei d’urba-
nisme, que resta redactat de la manera següent:  

«Capítol IV. Mitjans per incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge 

«Article 172. Àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge 

«1. Es poden delimitar, en qualsevol classe de sòl, àrees per adquirir béns i 
drets determinats que hi són compresos per tal d’integrar-los en el patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge per a qualsevol de les finalitats que preveu l’article 
160.5. En sòl urbà, entre altres finalitats, aquestes àrees poden comprendre 
terrenys destinats a l’ús d’habitatge amb la finalitat de construir-hi habitatges 
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de protecció pública o de destinar els que hi siguin construïts a aquest règim 
de protecció, encara que el planejament urbanístic no reservi específicament 
al règim de protecció pública l’ús d’habitatge a què els destina. 

«2. El projecte de delimitació de les àrees a què fa referència l’apartat 1, apro-
vat separadament o com a part d’un pla urbanístic, ha d’especificar la finalitat 
concreta que justifiqui l’adquisició de béns i drets i establir:  

«a) El sistema d’adquisició mitjançant l’expropiació forçosa o en exercici del 
dret de tanteig que es constitueixi respecte de les transmissions oneroses, in-
cloent-hi les que es duen a terme mitjançant l’adquisició d’accions o partici-
pacions socials a canvi de l’aportació de la titularitat de l’immoble afectat. 

«b) El termini màxim per iniciar el procediment d’expropiació, que no pot ser 
superior a sis anys, o la durada màxima del dret real de tanteig, que no pot ser 
superior a dotze anys. 

«c) La relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa o, en el cas del 
dret de tanteig, la identificació dels terrenys i edificis que formen part de l’àrea 
amb indicació dels carrers, polígons, sectors o paratges afectats. 

«Quan la delimitació de l’àrea a efectes del dret de tanteig afecti tot el terme 
municipal o una classe o categoria de sòl, s’ha de preveure en el planejament 
general. 

«3. Són administracions competents per aprovar separadament els projectes 
de delimitació d’àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge les 
que ho siguin per constituir aquest patrimoni. 

«4. Són tràmits essencials del procediment d’aprovació dels projectes de deli-
mitació d’àrees destinades al patrimoni públic del sòl i d’habitatge el d’infor-
mació pública i, en el cas d’expropiació forçosa, el d’audiència dels titulars 
dels béns i drets afectats. 

«5. La constitució del dret real de tanteig a què fa referència aquest article es 
pot inscriure en el Registre de la Propietat d’acord amb la legislació en la ma-
tèria.» 

«Article 173. Dret legal de tanteig 

«1. L’Administració de la Generalitat té el dret de tanteig sobre les transmis-
sions oneroses que afectin els béns següents:  

«a) Els sòls de titularitat privada reservats a l’ús d’habitatge de protecció pú-
blica pel planejament urbanístic. 

«b) Els habitatges arrendats quan, d’acord amb la legislació sobre arrenda-
ments urbans, es transmetin conjuntament amb la resta d’habitatges o locals 
que formin part del mateix immoble. 

«2. El dret de tanteig a què fa referència l’apartat 1 es pot exercir mitjançant 
l’Institut Català del Sòl en el supòsit de la lletra a, i mitjançant el departament 
competent en matèria d’habitatge, o les entitats de dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia competents en matèria d’habitatge, en el supòsit de la lletra b.» 

«Article 174. Exercici dels drets de tanteig i de retracte 

«1. El dret de tanteig a què fa referència aquest capítol comporta l’obligació 
de qui vol alienar onerosament el bé afectat de comunicar a l’Administració 
titular del dret les condicions de transmissió del bé. L’exercici del dret de tan-
teig implica que l’Administració o els beneficiaris adquireixen el bé en les 
condicions comunicades. Poden ser beneficiaris del dret de tanteig:  

«a) L’Institut Català del Sòl, quan es tracti de terrenys destinats a l’ús d’habi-
tatge. 
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«b) Els ajuntaments. 

«c) Els promotors socials i els altres subjectes a què fan referència respectiva-
ment els articles 51 i 87.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 

«d) Els ocupants legals de l’habitatge objecte de l’exercici del dret de tanteig 
o de qualsevol altre habitatge de l’immoble on s’ubiqui aquest, sempre que 
compleixin les condicions d’accés al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 
Protecció Oficial. 

«L’exercici del dret de tanteig pot donar lloc a l’adquisició del bé conjunta-
ment per l’Administració titular i per qualsevol dels possibles beneficiaris. 

«2. El dret de tanteig caduca si, a partir de la comunicació a què fa referència 
l’apartat 1, l’Administració no l’exerceix en el termini de dos mesos. Quan 
l’Administració requereixi els tenidors per inspeccionar l’estat de conservació 
d’un edifici afectat o els propietaris per aportar informació sobre els ocupants 
i els seus títols, el termini esmentat resta suspès entre la notificació del reque-
riment i la pràctica de l’actuació inspectora o la recepció de la documentació, 
sense que la suspensió  del termini pugui ser superior a quinze dies si l’actua-
ció es practica més enllà d’aquest termini per causes imputables només a l’Ad-
ministració. Si l’Administració exerceix el dret de tanteig, el termini per for-
malitzar l’adquisició del bé afectat és de tres mesos comptadors des de la 
notificació corresponent a la persona transmissora. Quan l’Administració no 
exerceix el dret de tanteig, l’efecte de la comunicació decau si transcorren sis 
mesos des que es va efectuar sense que es produeixi la transmissió del bé. 

«3. La transmissió del bé afectat sense complir l’obligació de comunicació o, 
complerta aquesta, abans que caduqui el dret de tanteig o en condicions menys 
oneroses a les comunicades implica el dret de retracte. El termini per exercir 
aquest dret és de tres mesos a partir de la inscripció de la transmissió en el 
Registre de la Propietat o del moment en què l’Administració tingui coneixe-
ment de l’alienació. L’exercici del dret de retracte implica que l’Administració 
o la beneficiària adquireixen el bé afectat pel mateix preu i en les mateixes 
condicions que ho va fer l’adquirent. 

«4. No obstant el que estableixen els apartats 2 i 3 sobre la comunicació i 
l’exercici del dret de tanteig i de retracte, és aplicable a aquests efectes la le-
gislació sobre arrendaments urbans amb relació al supòsit a què fa referència 
la lletra b de l’apartat 1  de l’article 173. 

«5. Si, amb relació a la mateixa transmissió d’un bé, escauen diversos drets de 
tanteig a favor d’administracions diferents, la part transmissora pot comunicar 
les condicions de la transmissió a qualsevol d’elles indistintament. L’Admi-
nistració receptora de la comunicació resta obligada a trametre-la a la resta 
d’administracions implicades a l’efecte de coordinar la seva actuació en 
l’exercici del dret de tanteig. Són preferents els drets de tanteig a què fa refe-
rència l’article 173 sobre el dret de tanteig a què fa referència l’article 172.» 

10.6 S’afegeix un segon paràgraf a la disposició addicional setzena del text 
refós de la Llei d’urbanisme, amb la redacció següent:  

«L’Ajuntament de Barcelona té també els drets de tanteig i retracte de l’article 
173.1 respecte dels béns situats al municipi de Barcelona. 

Article 11. Mesures per incrementar el parc d’allotjaments do-
tacionals 

11.1 Es deroga l’apartat 3 de l’article 34 del text refós de la Llei d’urbanisme. 
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11.2 Es modifica l’apartat 5 de l’article 34 del text refós de la Llei d’urba-
nisme, que resta redactat de la manera següent:  

«5. El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els centres pú-
blics, els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, 
assistencial, de serveis tècnics i de transport, d’allotjament dotacional i els 
altres equipaments que siguin d’interès públic o d’interès social. A aquest 
efecte, és equipament d’allotjament dotacional el que es destina a satisfer les 
necessitats temporals d’habitació de les persones, en règim d’ús compartit de 
tots o una part dels elements de l’allotjament amb altres usuaris, o en règim 
d’ús privatiu d’un habitatge complet, per raó de:  

«a) Dificultat d’emancipació. 

«b) Requeriments d’acolliment, d’assistència sanitària o d’assistència social. 

«c) Feina o estudi. 

«d) Afectació per una actuació urbanística.» 

11.3 S’afegeix un nou apartat, el 5 ter, a l’article 34 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:  

«5 ter. Perquè els particulars puguin promoure un equipament d’allotjament 
dotacional en terrenys qualificats de sistema urbanístic d’equipaments comu-
nitaris, es requereix:  

«a) Que aquesta Llei o el planejament urbanístic no exigeixin la titularitat pú-
blica de l’equipament. 

«b) Que el planejament urbanístic general determini per al conjunt del muni-
cipi els àmbits en què es poden situar els equipaments d’allotjament dotacional 
d’iniciativa privada i la quantitat màxima de sòl que s’hi pot destinar. 

«c) Que, a l’efecte d’acreditar l’interès públic o social de l’allotjament dotaci-
onal, concertin amb una Administració competent en matèria d’habitatge com 
a mínim:  

«1r. Els col·lectius concrets de persones a què es destina. 

«2n. Els criteris de selecció dels usuaris, el règim d’ús temporal o rotatori de 
l’allotjament i el barem de preus que els usuaris han de satisfer com a màxim. 

«3r. Les característiques fonamentals de l’allotjament, incloent-hi els serveis 
comuns o assistencials de què ha de disposar. 

«4t. La constitució i inscripció en el Registre de la Propietat del dret de tanteig 
i retracte a favor de l’Administració que formalitza el concert sobre el sòl i 
l’edificació destinats a l’equipament, per temps indefinit per a la primera trans-
missió onerosa  i per deu anys en segones i ulteriors transmissions oneroses. 

«d) Que el pla especial urbanístic que correspon elaborar per desenvolupar 
l’equipament d’allotjament dotacional d’iniciativa privada en justifiqui l’in-
terès públic o social i la idoneïtat de la localització i, amb caràcter normatiu, 
contingui els aspectes essencials de l’allotjament concertats amb l’Adminis-
tració, així com la prohibició de dividir horitzontalment l’edificació afectada.» 

11.4 Es modifica l’apartat 5 de l’article 57 del text refós de la Llei d’urba-
nisme, que resta redactat de la manera següent:  

«5. Els allotjaments dotacionals integrats en el sistema urbanístic d’equipa-
ments comunitaris no computen com a sostre residencial a l’efecte del com-
pliment dels estàndards de reserva mínima següents:  

«a) D’habitatge de protecció pública, en els termes regulats a l’apartat 3 
d’aquest article i l’apartat 3 de la disposició transitòria tercera. 
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«b) De sistemes urbanístics d’espais lliures públics i d’equipaments comuni-
taris, en els termes regulats als articles 58.1.f, 5 i 7, 65.3 i 5, 70.7 i 8 i 100.» 

11.5 Es deroga la lletra g de l’apartat 1 de l’article 58 del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

11.6 Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 65 del text refós de la 
Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:  

«b) Per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de les 
proporcions següents: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre o 20 m2 de sòl 
per cada habitatge; amb un mínim, en tots els casos, del 5 per cent de la su-
perfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més del sòl destinat a serveis tèc-
nics, si escau.» 

11.7 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 bis de l’article 97 del text refós de la 
Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:  

«b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls 
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments pú-
blics en compliment dels estàndards mínims legals.» 

11.8 Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional segona del text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:  

«2. Les actuacions aïllades sobre sòls urbans subjectes únicament a cessió 
obligatòria i gratuïta de vialitat per adquirir la condició de solars, i les actua-
cions d’abast limitat per a l’ajust, l’ampliació o la millora de la vialitat o dels 
espais lliures en sòl urbà no es consideren actuacions de transformació urba-
nística a l’efecte de l’aplicació de la Llei estatal de sòl, sens perjudici de la 
seva subjecció als deures de cessió de sòl per a sistemes que estableix la le-
gislació urbanística.» 

11.9 S’afegeix una nova disposició transitòria, la vintena, al text refós de la 
Llei d’urbanisme, amb la redacció següent:  

«Vintena. Equipaments d’allotjament dotacional d’iniciativa privada 

«A l’efecte que estableix l’article 34.5 ter.b), mentre el planejament urbanístic 
general no determini els àmbits en què es poden situar els equipaments d’allot-
jament dotacional d’iniciativa privada, els particulars poden promoure un 
equipament d’allotjament dotacional en terrenys qualificats de sistema urba-
nístic d’equipaments comunitaris sempre que es compleixin la resta de requi-
sits que s’hi estableixen i que, al pla especial urbanístic que desenvolupi 
l’equipament, es justifiqui la idoneïtat de la proposta amb relació a les reserves 
de sòl disponibles al barri per a la implantació de nous equipaments comuni-
taris i a l’existència d’altres allotjaments dotacionals en el mateix àmbit.» 

Article 12. Mesures per incrementar el parc públic d’habitat-
ges de protecció pública de lloguer 

12.1 Es deroguen els apartats 2 i 3 de l’article 43 del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

12.2 Es deroguen els apartats 2 i 3 de l’article 45 del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

12.3 Es modifica el títol de l’article 46 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
que resta redactat de la manera següent:  

«Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament, regles d’empla-
çament i destinació» 
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12.4 S’afegeixen quatre apartats nous, els 2, 3, 4 i 5, a l’article 46 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, amb la redacció següent:  

«2. Correspon a l’Administració actuant fixar l’emplaçament del sòl amb 
aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta en el procés de repar-
cel·lació, de conformitat amb les regles següents:  

«a) Quan el sòl de cessió obligatòria, per raó dels usos de l’àmbit, no es pugui 
destinar a la construcció d’habitatges de protecció pública, es pot substituir 
aquesta cessió per la d’altres terrenys equivalents fora de l’àmbit de l’actuació 
si aquests terrenys estan destinats a habitatges de protecció pública. 

«b) Quan, d’acord amb l’objecte del pla urbanístic, no hi hagi alternatives 
d’ordenació raonables que permetin materialitzar la cessió de sòl obligatòria 
en una o diverses parcel·les de resultat que es puguin adjudicar individualment 
a l’Administració competent, es pot substituir aquesta cessió per la d’altres 
terrenys equivalents fora de l’àmbit l’actuació o, subsidiàriament, pel seu 
equivalent en sostre edificat o en metàl·lic per destinar-lo a conservar, admi-
nistrar o ampliar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge. 

«c) En les actuacions urbanístiques amb reserva de sòl destinat a habitatges de 
protecció pública, el sòl amb aprofitament urbanístic de cessió obligatòria s’ha 
d’emplaçar sobre la reserva esmentada, amb l’obligació de l’Administració 
adjudicatària de construir els habitatges de protecció pública en els terminis 
exigits. Tanmateix, l’emplaçament sobre la reserva esmentada ha ser parcial 
quan l’Administració adjudicatària no disposi de recursos econòmics sufici-
ents per construir els habitatges, amb la finalitat de poder-ho fer amb els in-
gressos que obtingui per l’alienació del sòl de cessió obligatòria emplaçat fora 
de la reserva o amb la substitució de l’obligació de cedir aquest sòl fora de la 
reserva pel seu equivalent en sostre ja construït dels habitatges esmentats. Si 
escau, la part de la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic que recaigui so-
bre sòls que no formen part de la reserva per a habitatges de protecció pública 
s’integra en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge amb l’expressa finalitat de 
destinar els ingressos obtinguts per a la seva alienació a la construcció dels 
esmentats habitatges en els sòls de reserva cedits. 

«3. Els terrenys cedits a què fa referència la lletra c de l’apartat 2 que estiguin 
destinats a l’ús d’habitatge de protecció pública han de romandre en el patri-
moni públic de sòl i d’habitatge de l’Administració adjudicatària mentre el 
planejament urbanístic mantingui aquesta destinació, sense perjudici de poder 
constituir un dret real de superfície sobre aquests terrenys. Això no obstant, 
l’Administració titular d’aquests terrenys pot alienar-los excepcionalment en 
els supòsits següents:  

«a) Per transmetre’ls a una altra Administració titular de béns i drets del pa-
trimoni públic de sòl i d’habitatge. 

«b) Per permutar-los per altres terrenys equivalents amb la mateixa destinació 
que s’hagin d’integrar en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge. 

«c) Quan sigui necessari destinar-los a habitatges per al reallotjament dels 
afectats per l’actuació urbanística en règim de propietat privada. 

«4. S’han de destinar al règim de lloguer els habitatges de protecció pública 
construïts sobre els terrenys de titularitat pública a què fa referència l’apartat 3. 

«5. A l’efecte de calcular la cessió de sòl amb aprofitament de l’àmbit d’actu-
ació en el cas de les actuacions urbanístiques a què fa referència l’apartat 3, 
cal tenir en compte que l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectats es cor-
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respon amb el millor ús que assigni el planejament urbanístic a la reserva d’ha-
bitatges de protecció pública. És a dir, quan es tracti d’una qualificació d’ha-
bitatge de protecció pública genèrica, s’ha de valorar segons el millor ús que 
permet amb independència de l’obligació de l’Administració adjudicatària de 
destinar els habitatges al règim de lloguer.» 

Article 13. Mesures en matèria de reserves per a habitatge de 
protecció pública 

13.1 Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 57 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:  

«3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i les seves modificacions i 
revisions han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública 
sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, 
com a mínim, el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per 
a l’ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres 
formes de cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans 
d’ordenació urbanística municipal següents, llevat que el planejament territo-
rial o director urbanístic determini una altra cosa:” 

13.2 Es modifiquen els apartats 6 i 7 de l’article 57 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resten redactats de la manera següent:  

«6. Les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública s’han 
d’emplaçar evitant la concentració excessiva d’aquest tipus d’habitatges per 
tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans 
per raó del seu nivell de renda. Aquestes reserves han d’atendre la diversitat 
de demanda d’habitatges de diferents dimensions. El pla ha de determinar la 
localització d’aquestes reserves mitjançant la qualificació de sòl d’habitatge 
de protecció pública en sòl urbà consolidat, o no consolidat no inclòs en sec-
tors de planejament derivat. En sectors en sòl urbà no consolidat o urbanitza-
ble delimitat, el pla ha de determinar el percentatge de sostre que el planeja-
ment derivat ha de destinar a les reserves esmentades. El planejament ha 
d’establir els terminis per iniciar i acabar la construcció dels habitatges. 

«7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal o el seu planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència 
l’apartat 6 pot preveure la destinació total o parcial de l’edificació a habitatges 
de protecció pública. Aquesta destinació afecta tant els edificis plurifamiliars 
de nova construcció, encara que conservin algun element arquitectònic d’una 
edificació anterior, com els edificis plurifamiliars existents en què es pretengui 
dur a terme obres generals de condicionament, conservació, millora o ampli-
ació, quan aquestes actuacions edificatòries tinguin per finalitat allotjar majo-
ritàriament nous residents en els habitatges resultants. En el cas de destinació 
parcial, si la qualificació urbanística no concreta les unitats d’habitatge sobre 
les quals recau, l’atorgament de la llicència d’obres resta condicionat a l’ob-
tenció de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i la 
primera ocupació de l’edificació, a l’obtenció de la qualificació definitiva.» 

13.3 S’afegeix un nou apartat, el 8, a l’article 57 del text refós de la Llei d’ur-
banisme, amb la redacció següent:  

«8. La qualificació del sòl d’habitatge de protecció pública que estableixi el 
planejament urbanístic ha de concretar si es destina a la qualificació genèrica 
que permet l’accés a l’habitatge en règim de propietat, arrendament o altre 
règim de cessió de l’ús sense transmissió de la propietat o a la qualificació 
específica que permet només l’accés en règim d’arrendament. És aplicable, si 
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escau, el que estableix l’article 57 bis als sòls destinats a habitatge de protecció 
pública. 

«La qualificació d’habitatge de protecció pública genèrica o específica s’ha de 
fer constar en els projectes de reparcel·lació, en les declaracions d’obra nova 
i en les constitucions i modificacions del règim de propietat horitzontal a 
l’efecte d’inscripció en el Registre de la Propietat.» 

13.4 S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’article 100 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, amb la redacció següent:  

«2 bis. En sòl urbà consolidat, la modificació del planejament que, sense in-
crementar l’edificabilitat, comporta la destinació parcial de l’edificació de sòls 
residencials plurifamiliars a habitatges de protecció pública de conformitat 
amb l’article 57.7 se subjecta als requisits següents:  

«a) No pot afectar els solars adjudicats en un procediment de repartiment equi-
tatiu de beneficis i càrregues entre els propietaris afectats mentre no hagi trans-
corregut el termini per edificar-los establert pel planejament prèviament exe-
cutat o, si aquest no el va establir, tres anys des que van adquirir la condició 
legal esmentada. 

«b) El paràmetre urbanístic de la zona que regula la densitat de l’ús residencial 
només s’aplica a la part del sostre que no es destina a habitatge de protecció 
pública. El nombre màxim d’habitatges de protecció pública és el resultat 
d’aplicar al sostre construït amb aquesta destinació la ràtio de 70 m2 per ha-
bitatge.» 

Article 14. Mesura per incrementar el parc privat d’habitatges 
de lloguer 

S’afegeix un nou article, el 57 bis al text refós de la Llei d’urbanisme, amb la 
redacció següent:  

«Article 57 bis. Reserves d’habitatges per pisos sense divisió horitzontal 

«1. El plans d’ordenació urbanística municipal i el planejament derivat, 
d’acord amb la memòria social i tenint en compte les línies d’actuació dels 
plans locals d’habitatge, poden reservar sòl per a la construcció d’edificis 
d’habitatges per pisos sense possibilitat de dividir-los horitzontalment, desti-
nats exclusivament a la cessió de l’ús de cada pis o local susceptible d’aprofi-
tament independent a terceres persones. 

«2. La condició d’indivisibilitat s’ha de fer constar en els projectes de repar-
cel·lació i en les llicències d’edificació.» 

Article 15. Mesura per facilitar l’execució d’actuacions de re-
habilitació edificatòria en el medi urbà 

S’afegeix una nova disposició addicional, la cinquena, al text refós de la Llei 
d’urbanisme, amb la redacció següent:  

«Cinquena. Rehabilitació edificatòria en el medi urbà  

«1. Són actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà les que tenen 
per objecte executar obres d’intervenció sobre edificis existents, les seves ins-
tal·lacions i espais comuns per conservar-los en les condicions exigides per 
les lleis perquè serveixin de suport a l’ús corresponent, per obtenir millores 
d’interès general per motius turístics o culturals o per millorar la qualitat i la 
sostenibilitat del medi urbà, sempre que requereixin l’elaboració d’un projecte 
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tècnic d’acord amb la legislació d’ordenació de l’edificació. Aquestes actua-
cions poden comportar l’enderroc d’un edifici i la substitució per un altre de 
nova planta en alguns dels supòsits següents:  

«a) Quan l’edifici amenaci ruïna. 

«b) Quan el planejament urbanístic sotmeti l’edificació a enderroc per la ne-
cessitat de renovar el parc edificat obsolet o inadequat a l’entorn i la substitu-
ció de l’edifici comporti significativament la materialització d’un millor apro-
fitament urbanístic respecte del que es pretengui enderrocar. 

«2. Les persones propietàries dels edificis afectats per una actuació de rehabi-
litació edificatòria estan obligades a:  

«a) Participar en l’execució de l’actuació en un règim de distribució equitativa 
entre els afectats de les càrregues i, si s’escau, dels beneficis de l’actuació. 

«b) Consentir les obres d’intervenció sobre l’edifici, les seves instal·lacions i 
els espais comuns, incloent-hi la construcció de noves plantes i qualsevol altra 
alteració de l’estructura o fàbrica de l’edifici o de les coses comunes i, si s’es-
cau, la constitució de complexos immobiliaris de caràcter urbanístic. 

«c) Costejar les obres de rehabilitació fins al límit del deure legal de conser-
vació de les edificacions que estableix la legislació en matèria de sòl i rehabi-
litació urbana, sense perjudici que les persones propietàries afectades puguin 
repercutir legalment o contractualment el cost suportat per les obres de reha-
bilitació als titulars del dret d’ús de l’edifici. 

«d) Garantir el dret de reallotjament i, si s’escau, de retorn dels ocupants legals 
dels habitatges, que en constitueixin la seva residència habitual, que hagin de 
ser desallotjats. 

«e) Indemnitzar els titulars dels drets sobre les edificacions que s’hagin d’en-
derrocar, altres que les persones propietàries dels edificis que amenacin ruïna, 
i sobre els elements privatius dels edificis subjectes al règim de la propietat 
horitzontal que s’hagin d’ocupar per constituir elements comuns. 

«3. L’Administració urbanística actuant pot acordar la iniciativa pública per 
delimitar i gestionar les actuacions de rehabilitació edificatòria, d’ofici o a pe-
tició dels propietaris afectats o d’altres subjectes legitimats. En aquest cas, 
correspon a l’Administració esmentada gestionar l’execució, directament o in-
directament, segons alguna de les modalitats admeses per la legislació de con-
tractes del sector públic. Els propietaris i els altres subjectes legitimats poden 
exercir la iniciativa per gestionar les actuacions i subscriure amb l’Adminis-
tració els convenis per dur-les a terme. Així mateix, l’Administració urbanís-
tica actuant pot acordar amb la delimitació de l’actuació o posteriorment, se-
guint la tramitació que preveu l’article 119, que la gestió d’iniciativa pública 
o privada s’efectuï mitjançant algun dels sistemes d’actuació urbanística que 
preveu el títol quart i, en aquest cas, els seran d’aplicació les normes d’aquest 
títol que pertoquin en funció de les característiques de l’actuació. 

«4. Les actuacions de rehabilitació edificatòria han de ser delimitades mitjan-
çant algun dels instruments següents:  

«a) El planejament urbanístic. 

«b) La declaració d’àrees de conservació i rehabilitació a què fa referència 
l’article 36 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

«c) El procediment de tramitació dels instruments de gestió urbanística a què 
fa referència l’article 119. 
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«5. En el cas que la declaració d’àrea de conservació i rehabilitació no concreti 
les diverses actuacions de rehabilitació edificatòria que comprèn, aquestes es 
poden delimitar mitjançant el planejament urbanístic o pel procediment de tra-
mitació dels instruments de gestió urbanística a què fa referència l’article 119. 

«6. El projecte de delimitació de les actuacions de rehabilitació edificatòria ha 
d’incorporar una memòria justificativa, l’avaluació econòmica de l’actuació i 
la representació gràfica de l’àmbit que comprèn, el qual pot ser discontinu i 
referir-se a una única finca o incloure un conjunt de finques quan els beneficis 
i les càrregues siguin comuns a totes elles. 

«7. L’autorització del projecte de les obres de rehabilitació requereix l’audi-
ència prèvia de les persones interessades i pot comportar l’autorització per 
ocupar, mentre subsisteixi l’edificació, sòls reservats a sistemes urbanístics o 
terrenys privats inedificables en els supòsits a què fa referència l’article 9 bis. 

«8. El projecte de distribució dels beneficis i càrregues de l’actuació es regeix, 
pel que fa als aspectes formals i substantius, per les normes que regulen els 
projectes de reparcel·lació que els puguin ser aplicables per raó de les carac-
terístiques de l’actuació, amb les particularitats següents en cas d’edificis en 
propietat horitzontal:  

«a) Els costos derivats de l’actuació i els beneficis imputables a ella, incloent-
hi els ajuts públics de caràcter col·lectiu, i els altres ingressos d’aquesta natu-
ralesa que hi siguin vinculats, s’han de repartir en proporció a la quota respec-
tiva de participació en la comunitat de propietaris. 

«b) En el cas que l’actuació comporti l’ampliació de l’edifici per construir 
nous pisos o locals, l’adjudicació del domini sobre els nous elements privatius 
es pot fer:  

«1r. Si els nous elements privatius es destinen al pagament de les despeses 
urbanístiques amb el producte obtingut per la seva venda a tercers, a favor de 
l’Administració o de la comunitat de propietaris promotora de l’actuació o 
dels propietaris en proporció a la seva quota de participació en la comunitat. 
En aquest darrer supòsit, la promotora resta facultada a títol de fiduciària per 
vendre els elements privatius esmentats. 

«2n. Si els nous elements privatius es destinen al pagament en espècie, total o 
parcial, de les obres de rehabilitació, a favor de la constructora que les executi. 

«9. Els ajuts públics per al pagament o finançament de les quotes correspo-
nents als costos de les actuacions que estiguin fixades per l’Administració so-
bre la base de les condicions socioeconòmiques de les persones afectades, en-
cara que puguin servir per a la justificació de la viabilitat econòmica de 
l’actuació, no poden ser objecte d’equidistribució. 

«L’Administració en el seu règim d’ajuts pot condicionar la subvenció de la 
quota de rehabilitació a l’obligació de la persona propietària de no transmetre 
ni cedir de manera onerosa l’ús de les finques o de no incrementar la renda en 
un termini concret en els termes que s’estableixin. 

«10. Les quotes corresponents als costos de les actuacions de rehabilitació 
edificatòria es liquiden i són exigibles d’acord amb la regulació que, per a les 
quotes d’urbanització del sistema d’actuació per reparcel·lació, estableix el 
títol quart. 

«11. En el cas que una actuació de transformació urbanística en sòl urbà com-
prengui actuacions de rehabilitació edificatòria, els projectes d’obres de reha-
bilitació i de distribució de beneficis i càrregues poder ser aprovats separada-
ment, d’acord amb el que preveu aquesta disposició, sense perjudici del 
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compliment, per part dels propietaris, de la resta de deures inherents a l’actu-
ació de transformació urbanística. 

«12. Les obres de rehabilitació edificatòria no incloses en els àmbits delimitats 
d’acord amb l’apartat 4 s’han d’executar de conformitat amb la legislació ci-
vil.» 

«13. Quan l’execució d’obres de rehabilitació edificatòria requereixi la deso-
cupació dels habitatges afectats, així com en el cas d’obres d’enderroc d’un 
edifici d’habitatges, és condició necessària per atorgar el títol administratiu 
que habiliti per executar les obres esmentades que la persona promotora, con-
juntament amb la sol·licitud del títol, aporti el programa per fer efectius els 
drets legals d’allotjament provisional i de retorn dels ocupants legals dels ha-
bitatges que en constitueixin la residència habitual, a exercir davant la propi-
etat de l’edifici.» 

Disposicions addicionals 

Primera. Habitatges amb protecció oficial de lloguer 

En el cas d’habitatges amb protecció oficial qualificats a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret llei que siguin promoguts amb ajuts públics, incloent-
hi la cessió gratuïta del sòl o el vol afectats o per un preu inferior al seu valor, 
per posar-los a disposició dels usuaris en règim de lloguer:  

a) Els arrendadors es poden beneficiar del règim de cobertures de cobrament 
de les rendes a què fan referència els articles 66 i següents del Decret 75/2014, 
de 27 de maig, del Pla del dret a l’habitatge. Tanmateix, mentre sigui vigent 
el règim esmentat, la cobertura abasta les rendes impagades a partir de la in-
terposició de la demanda judicial corresponent sense cap altra limitació tem-
poral. Si la demanda s’interposa dins del termini màxim de sis mesos des del 
primer impagament de la renda, la cobertura també abasta les rendes impaga-
des fins a la seva interposició. 

b) Els llogaters tenen prioritat per accedir a les prestacions per al pagament 
del lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya. 

Segona. Referències al sistema urbanístic d’habitatges dotaci-
onals públics 

Les referències que la legislació vigent fa al sistema urbanístic d’habitatges 
dotacionals públics s’han d’entendre substituïdes per les corresponents al sis-
tema urbanístic d’equipament comunitari d’allotjament dotacional. 

Tercera. Factor de localització a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona 

A l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el factor de localització apli-
cable al preu de venda bàsic per calcular el preu de venda màxim d’un habi-
tatge amb protecció oficial a què fa referència l’article 83 bis de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, ha de ser únic. 

Quarta. Inscripció de l’Inventari dels béns i els drets que inte-
gren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge 

Els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada, 
dins del termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, han 
de trametre al Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’inventari dels 
béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per a 
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la seva inscripció, així com el seu balanç de situació. La manca de presentació 
de l’inventari i el balanç de situació dins del termini esmentat impedeix alienar 
els béns i els drets patrimonials mentre no s’hi inscriguin. 

Cinquena. Programes d’actuació concertada  

1. El departament competent en matèria d’habitatge i els municipis de més de 
50.000 habitants, així com els compresos a l’àmbit territorial de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona han de coordinar les seves actuacions en matèria 
d’habitatge. A aquest efecte, i en el termini màxim de dos anys des de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei, han de subscriure un programa d’actuació con-
certada que detalli les línies d’actuació principals per fer efectiu el dret a un 
habitatge digne i adequat. Poden participar en la concertació d’aquests pro-
grames els ens locals supramunicipals. En l’àmbit territorial de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, aquests programes són l’instrument idoni perquè 
aquesta entitat exerceixi les seves funcions de coordinació. Tanmateix, la resta 
de municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada poden 
concertar les seves actuacions en matèria d’habitatge amb protecció oficial 
amb el departament competent mitjançant la subscripció també d’un programa 
d’actuació concertada. 

2. Els programes d’actuació concertada a què fa referència l’apartat 1 han de 
servir de base per mobilitzar els patrimonis públics de sòl i d’habitatge res-
pectius en aquesta matèria. La seva prioritat ha de ser posar a disposició dels 
usuaris habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, mitjançant qual-
sevol forma de gestió directa o indirecta. Els programes també poden concre-
tar les polítiques d’adquisició de sòl, de promoció d’allotjaments dotacionals 
públics, d’intervenció sobre pisos buits, de renovació i de rehabilitació urbana 
i qualsevol altra política pública que pugui millorar l’accés a l’habitatge. Els 
programes han de contenir, com a mínim, els apartats següents:  

a) La diagnosi de la situació de l’habitatge en el municipi, amb especial refe-
rència a les necessitats d’habitatge amb protecció oficial. 

b) L’anàlisi sobre les possibilitats de mobilitzar els béns i els drets patrimoni-
als per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial en escenaris a dos i 
a cinc anys vista. 

c) La programació d’actuacions a dur a terme. 

d) La relació de béns i drets dels patrimonis públics del sòl i d’habitatge afec-
tats a l’execució de les actuacions concertades. 

e) La concreció i coordinació de les mesures a adoptar en matèria d’interven-
ció sobre pisos buits per part de les administracions competents. 

f) La Memòria econòmica sobre la viabilitat de les actuacions concertades, 
atenent els recursos disponibles a partir dels ajuts públics establerts als plans 
d’habitatge,  dels ingressos derivats de l’impost sobre els habitatges buits, del 
Fons de Solidaritat Urbana previst a l’article 76 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, d’altres línies de finançament que estableixi 
el Govern de la Generalitat d’acord amb l’article 13.3 de l’esmentada Llei, de 
les fonts de finançament local, així com dels recursos que s’hagin d’obtenir de 
la venda de part dels habitatges amb protecció oficial per garantir la viabilitat 
de la mateixa actuació. 

3. Les determinacions dels apartats 1 i 2 no són d’aplicació al municipi de 
Barcelona, on la gestió conjunta en matèria d’habitatge amb la Generalitat es 
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duu a terme mitjançant el Consorci d’habitatge de Barcelona, d’acord amb la 
Llei 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona. 

4. El programa d’actuació concertada ha de prioritzar la construcció dels ha-
bitatges amb protecció oficial en els sòls destinats per l’ordenació urbanística 
a aquest ús i que hagin estat adquirits gratuïtament en el marc d’una actuació 
urbanística. El mateix programa d’actuació concertada ha d’identificar aquests 
sòls i ha d’establir la previsió temporal necessària per assolir aquest objectiu 
en el cas de municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i 
acreditada. 

Sisena. Règim especial aplicable als municipis compresos a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de reserves 
d’habitatge de protecció pública. 

1. Quan el planejament urbanístic dels municipis compresos a l’àmbit territo-
rial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona hagin d’establir reserves d’habi-
tatge de protecció pública d’acord amb l’article 57.3 i la disposició transitòria 
tercera del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, són exigibles els percentatges mínims del sostre 
que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació següents:  

a) El 40% en sòl urbanitzable delimitat. 

b) El 40% en sectors de sòl urbà no consolidat que tinguin per objecte la trans-
formació global dels usos principals cap a l’ús residencial. 

Aquests percentatges es poden reduir fins al 30% quan no es pugui garantir la 
viabilitat econòmica financera de les actuacions. 

2. La meitat com a mínim de les reserves d’habitatges de protecció pública a 
què fa referència l’apartat 1 s’han de destinar específicament al règim d’arren-
dament. 

3. El règim especial que estableix aquesta disposició és aplicable al planeja-
ment urbanístic general dels municipis afectats i les seves revisions i modifi-
cacions, així com als plans urbanístics derivats i llurs modificacions, que 
s’aprovin inicialment en el termini de quaranta cinc dies hàbils comptadors 
des de l’entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesu-
res urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 

Disposicions transitòries 

Primera. Obligació d’oferir un lloguer social 

L’obligació d’oferir un lloguer social a què fan referència la disposició addi-
cional primera i l’article 10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, afegits per aquest Decret llei, és d’aplicació també en el cas que els 
procediments judicials corresponents s’hagin iniciat abans de l’entrada en vi-
gor d’aquest Decret llei i estiguin encara en tramitació. 

Segona. Habitatges amb protecció oficial qualificats definitiva-
ment abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei 

1. Són aplicables als habitatges amb protecció oficial qualificats definitiva-
ment abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei la vigència de la qualifi-
cació i els preus de venda i rendes màxims determinats d’acord amb el règim 
jurídic vigent quan es van qualificar, llevat que es tracti d’habitatges que for-
min part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, supòsit en el qual s’aplica 
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el nou règim pel que fa a la vigència de la qualificació. En qualsevol cas, els 
habitatges esmentats només es poden desqualificar a iniciativa de la mateixa 
Administració en els termes regulats a l’article 79.3 de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l’habitatge. 

2. En el cas d’habitatges qualificats definitivament abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei, que, d’acord amb la qualificació urbanística del sòl, s’ha-
gin de destinar a l’ús d’habitatge de protecció pública, s’ha de fer constar 
aquesta circumstància en les escriptures públiques de transmissió de la seva 
propietat i en el Registre de la Propietat. 

Tercera. Instruments urbanístics en tramitació 

Es continuen tramitant i s’aproven definitivament de conformitat amb el règim 
jurídic urbanístic anterior els instruments urbanístics següents:  

a) Els d’iniciativa pública aprovats inicialment amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquest Decret llei, excepte pel que fa a les disposicions relatives al 
sistema urbanístic d’equipaments comunitaris d’allotjament dotacional, que 
s’apliquen als instruments de planejament urbanístic que no hagin estat apro-
vats provisionalment a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. 

b) Els d’iniciativa privada presentats complets davant l’Administració urba-
nística competent amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. 

Quarta. Vigència de la qualificació dels habitatges amb pro-
tecció oficial en els expedients en tramitació 

Els expedients de qualificació d’habitatges amb protecció oficial que estiguin 
en tramitació a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei se subjecten al règim 
anterior pel que fa a la vigència de la qualificació, excepte que es tracti d’ha-
bitatges que formen part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, supòsit en 
el qual s’aplica el règim establert per aquest Decret llei.» 

Cinquena. Règim de preus de venda i rendes màxims 

1. Mentre no s’estableixin el preu de venda bàsic dels habitatges amb protec-
ció oficial i el factor de localització assignat a cada municipi a què fa referèn-
cia l’article 83 bis de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
ni s’aprovi un nou pla pel dret a l’habitatge adaptat a les determinacions 
d’aquest Decret llei, és aplicable el sistema de determinació dels preus de 
venda i de les rendes màxims d’acord amb el règim anterior. 

2. El sistema de determinació dels preus de conformitat amb el règim que es-
tableix aquest Decret llei és aplicable als habitatges amb protecció oficial res-
pecte dels quals el procediment per a la seva qualificació s’iniciï amb posteri-
oritat a la data en què el nou sistema de preus màxims sigui aplicable. 
Tanmateix, és aplicable el sistema de determinació dels preus màxims de con-
formitat amb el règim anterior respecte dels habitatges amb protecció oficial 
següents:  

a) Quan se situïn en un àmbit de reparcel·lació en els supòsits següents:  

1r. Que el projecte de reparcel·lació s’hagi aprovat amb anterioritat a la data 
en què sigui aplicable el nou sistema de determinació dels preus màxims. 

2n. Que, en execució del planejament urbanístic aprovat de conformitat amb 
el règim anterior, el projecte de reparcel·lació s’aprovi definitivament abans 
que transcorrin quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. 

En ambdós supòsits és requisit que no hagi transcorregut el termini fixat pel 
planejament urbanístic per acabar l’edificació dels solars i, si no el fixa, que 
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no hagin transcorregut tres anys des que els terrenys afectats van adquirir la 
condició de solar. 

b) Quan l’Administració competent hagi programat la seva promoció pública 
o concertada amb particulars amb anterioritat a la data en què el nou sistema 
dels preus màxims sigui aplicable, mentre no hagin transcorregut cinc anys 
des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i l’Administració o la persona 
que sol·liciti la qualificació opti per l’aplicació del règim anterior. 

Sisena. Renovació de les inscripcions en el Registre de Sol·li-
citants d’Habitatges amb Protecció Oficial 

Pel que fa a l’apartat 9 de l’article 95 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, afegit per aquest Decret llei, les persones inscrites en el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial en el moment de 
la seva entrada en vigor disposen d’un termini d’un any a partir d’aquest mo-
ment per renovar la seva sol·licitud. 

Setena. Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació 
de les àrees residencials estratègiques 

Amb relació als plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les 
àrees residencials estratègiques aprovats d’acord amb el règim jurídic anterior 
a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, l’obligació d’emplaçar el sòl amb 
aprofitament urbanístic de cessió obligatòria sobre la reserva de sòl destinat a 
habitatges de protecció pública i de mantenir la titularitat del sòl a què fan 
referència els articles 46.2.c i 46.3 del text refós de la Llei d’urbanisme no és 
exigible quan les determinacions dels plans esmentats, d’acord amb l’article 
56.5.c d’aquesta Llei, hagin establert que el producte obtingut de l’alienació 
del sòl de cessió esmentat es destini a complir l’obligació de costejar la cons-
trucció dels equipaments. 

Vuitena. Terrenys del patrimoni públic de sòl i d’habitatge 
que formen part d’una reserva d’habitatges de protecció pú-
blica 

És d’aplicació l’apartat 3 de l’article 46 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
afegit per aquest Decret llei, als terrenys del patrimoni públic de sòl i d’habi-
tatge adjudicats gratuïtament en l’execució d’una actuació urbanística efectu-
ada abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei quan, d’acord amb el pla-
nejament urbanístic, formin part d’una reserva d’habitatges de protecció 
pública, llevat que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret llei:  

a) S’hagi iniciat el procediment per alienar-los de conformitat amb el règim 
jurídic anterior. 

b) S’hagin aprovat les bases o els plecs per alienar-los, o fer la seva aportació 
a una societat mixta o vinculada a qualsevol altra forma de gestió indirecta 
dels serveis públics, i s’iniciï el procediment per alienar-los en el termini de 
quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. 

Novena. Planejament urbanístic no adaptat 

1. Els terrenys que el planejament urbanístic no adaptat a les determinacions 
d’aquest Decret llei qualifica de sistema urbanístic d’habitatges dotacionals 
públics s’integren en el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris amb 
destinació a allotjament dotacional de titularitat pública. Pel que fa als terrenys 
que el planejament esmentat qualifica de sistema urbanístic d’equipaments co-
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munitaris de titularitat pública, es poden destinar a l’ús d’allotjament dotacio-
nal de titularitat pública, de conformitat amb el planejament urbanístic de 
desenvolupament que es formuli amb aquesta finalitat en les circumstàncies 
següents:  

a) Si el planejament no adaptat no en concreta l’ús, sempre que s’acrediti que 
no cal destinar-los a un altre ús d’equipament públic. 

b) Si l’equipament de titularitat pública està construït, es pot ampliar d’acord 
amb les condicions d’integració a l’entorn que estableixi al pla urbanístic de 
desenvolupament per destinar l’ampliació a l’ús d’allotjament dotacional de 
titularitat pública, sempre que s’acrediti la compatibilitat de l’allotjament amb 
el programa funcional de l’equipament existent i que no cal ampliar aquest 
equipament. 

2. En cas que el planejament urbanístic no adaptat a aquest Decret llei qualifi-
qui sòl destinat a la construcció d’habitatges amb un règim específic de pro-
tecció oficial, és d’aplicació el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 57 del 
text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per aquest Decret llei, sense que 
els instruments urbanístics que el desenvolupin o l’executin, que s’aprovin 
inicialment a partir del moment que sigui aplicable el sistema de determinació 
dels preus de venda i renda màxims que estableix aquest Decret llei, restin 
vinculats per les determinacions relatives als règims específics esmentats. 

3. Quan el planejament urbanístic no adaptat a aquest Decret llei no determina 
el règim d’accés de les persones usuàries als habitatges de protecció pública, 
s’entén que aquestes poden accedir-hi de conformitat a qualsevol dels règims 
que es corresponen amb la seva qualificació genèrica. Això no obsta perquè, 
mitjançant el planejament de desenvolupament o la modificació del planeja-
ment, se’n puguin qualificar per destinar-los específicament al règim d’arren-
dament. 

Disposició derogatòria 

Es deroguen totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Decret llei i, específicament, les disposicions següents:  

a) L’article 17.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

b) Els articles 41.2, 43.1, 49, 50, 51 i 52 del Decret 75/2014, de 27 de maig, 
del Pla per al dret a l’habitatge. 

c) Els articles 33.4, 66.1.b, 66.1.c, 66.2, 66.5, 221.3, 226, 227 i l’apartat 3 de 
la disposició transitòria novena del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Disposicions finals 

Primera. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge 

1. Es modifica l’apartat 8 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:  

«8. És aplicable la legislació urbanística al procediment de delimitació de les 
àrees subjectes als drets de tanteig i retracte a què fa referència aquest article, 
així com a l’exercici d’aquests drets.» 

2. S’afegeix una disposició addicional a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, amb la redacció següent:  
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«L’Àrea Metropolitana de Barcelona és competent per declarar, amb l’audi-
ència prèvia dels municipis afectats, les àrees de conservació i rehabilitació a 
què fa referència l’article 36, fins i tot per delimitar actuacions de rehabilitació 
edificatòria en el medi urbà d’interès metropolità i d’assolir la condició d’Ad-
ministració actuant per a la gestió urbanística de les actuacions esmentades.« 

Segona. Modificació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de la disposició transitòria primera de la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resten redactats 
de la manera següent:  

«1. Les persones titulars de llicències d’obres caducades a partir de l’1 de ge-
ner de 2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 
d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, poden sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència 
quan concorrin les circumstàncies següents:  

«a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no van po-
der finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi eco-
nòmica en el sector de la construcció. 

«b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici, i l’adaptació de les obres executades 
a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i 
d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta Llei resulta inviable eco-
nòmicament. 

«c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament 
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga 
en tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b. 

«2. Les persones titulars de llicències a què fa referència l’apartat 1 disposen 
d’un termini d’un any a partir de l’entrada en vigor del Decret llei de 23 de 
desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, per 
sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga. Transcorregut aquest termini sense 
haver presentat la sol·licitud, o transcorregut el termini de pròrroga de la lli-
cència rehabilitada sense haver finalitzat les obres d’edificació autoritzades, 
les persones esmentades resten obligades a enderrocar l’edifici inacabat, per a 
la qual cosa disposen d’un termini màxim d’un any des que finalitzi el termini 
corresponent, amb l’advertiment que, si no ho fan, es pot executar forçosament 
per l’administració que va atorgar la llicència pels mitjans regulats a la legis-
lació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la realitat física 
alterada i l’ordre urbanístic vulnerat. Això s’entén sense perjudici de la possi-
bilitat d’obtenir nova llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els 
ajustos necessaris perquè esdevinguin autoritzables les obres d’acord amb la 
normativa tècnica aplicable. 

«3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fa refe-
rència l’apartat 1 és el 31 de desembre de 2022.» 

Tercera. Modificació de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’ar-
quitectura 

S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 12 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, 
de l’arquitectura, amb la redacció següent:  
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«3. Les especificitats de les modalitats de contractació establertes a l’article 
18 no són exigibles quan es tracti de la contractació dels serveis del procés 
arquitectònic relatius a la construcció d’equipaments comunitaris d’allotja-
ment dotacional de titularitat pública.» 

Quarta. Aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge i in-
crement dels estàndards de reserva de sòl destinat a habitat-
ges de protecció pública. 

El Govern ha d’aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge en el termini 
d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. Aquest Pla ha de 
determinar els estàndards de reserva de sòl destinat a habitatges de protecció 
pública en els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i 
acreditada que, per les especials dificultats d’accés a l’habitatge de la població, 
requereixen uns estàndards superiors als establerts pel text refós de la Llei 
d’urbanisme. Aquests estàndards han de ser, com a mínim, el 50 per cent del 
sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació en sòl urba-
nitzable delimitat i el 40 per cent en sòl urbà no consolidat, amb possibilitat 
de reduir, en aquest darrer cas, fins al 30 per cent quan sigui necessari per 
garantir la viabilitat econòmica de l’actuació. La meitat com a mínim d’aques-
tes reserves s’han de destinar específicament al règim d’arrendament. 

Cinquena. Condicions mínimes d’habitabilitat dels allotja-
ments dotacionals i altres formes d’habitatge compartit 

Correspon al Govern establir reglamentàriament les condicions mínimes d’ha-
bitabilitat per als allotjaments dotacionals i altres formes d’habitatge compar-
tit. Amb aquesta finalitat, el departament competent en matèria d’habitatge ha 
d’iniciar els treballs per elaborar la disposició reglamentària immediatament 
a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. 

Sisena. Termini per establir el preu de venda bàsic dels habi-
tatges amb protecció oficial i el factor de localització assignat 
a cada municipi 

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, el 
conseller o consellera competent en matèria d’habitatge ha d’aprovar l’ordre 
per establir el preu de venda bàsic i el factor de localització assignat a cada 
municipi a què fa referència l’apartat 5 de l’article 83 bis de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

Setena. Entrada en vigor 

Aquest Decret Llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats 
als quals correspongui el facin complir. 

Barcelona, 23 de desembre de 2019 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Damià Calvet i 
Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat 
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Nou punt | Debat i votació 

Acord del Ple del Parlament pel qual s'aprova d'interposar un 
recurs contenciós administratiu contra l'Acord 1/2020 de la 
Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020 

395-00093/12 

PROPOSTA D’ACORD 

Providència de la Sala Tercera, Secció Quarta, del Tribunal Suprem, de 23 de 
gener de 2020 (recurs contenciós administratiu núm. 002/0000018/2020) 

La Mesa proposa al Ple del Parlament adoptar l’acord següent: 

1. Interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Tercera, Secció 
Quarta, del Tribunal Suprem, contra l’acord de la Junta Electoral Central de 3 
de gener de 2020, expedient núm. 251/628, pel qual es declara que concorre 
en el MH Sr. Joaquim Torra i Pla la causa d’inelegibilitat sobrevinguda  a què 
es refereix l’article 6.2.b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es 
deixa sense efecte la seva credencial com a diputat electe i s’ordena a la Junta 
Electoral Provincial que declari la vacant com a diputat i expedeixi la creden-
cial al següent candidat de la llista de Junts per Catalunya. 

2. Traslladar aquest acord a la Sala Tercera, Secció Quarta, del Tribunal Su-
prem als efectes del que estableix l’article 45.2.d) de la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la Providència de l’es-
mentada Sala de 23 de gener de 2020, dictada en el recurs contenciós admi-
nistratiu 002/0000018/2020. 

 

 
  



Dossier PLE 48 
5 de febrer de 2020 

57 

 

Punt 4 | Designació 

Designació dels diputats interventors per al període pressu-
postari del 2020 

231-00003/12 

PROPOSTA AL PLE 

Al Ple del Parlament 

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 14 de gener de 2020, d’acord amb 
l’article 37.5 del Reglament, acorda de proposar al Ple la designació d’Anto-
nio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Narcís Clara 
Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i de Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, com a diputats interventors per 
al període pressupostari del 2020 (tram. 231-00003/12). 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2020 

El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger 
Torrent i Ramió 
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Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investiga-
ció sobre la violència institucional durant la celebració del re-
ferèndum de l’U d’Octubre 

252-00019/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC, GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP 

Reg. 43552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019 

A la Mesa del Parlament 

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.3 del Regla-
ment del Parlament, sol·liciten la creació d’una comissió d’investigació amb 
relació a l’1 d’octubre, amb el detall següent:  

Exposició de motius 

L’1 d’octubre de 2017 es celebrar un referèndum d’autodeterminació al Prin-
cipat de Catalunya a la vegada que es patia l’acció de violència institucional 
d’abast col·lectiu més important dels darrers 40 anys al nostre país. 

Els responsables dels cossos de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, sense 
cap mena de justificació, van decidir desplegar una estratègia de càstig col·lec-
tiu cap a la població que es trobava reunida en els punts de votació, infligint‐
los tota mena de comportaments violents amb la voluntat específica de gene-
rar‐los patiments físics i mentals i d’humiliar als directament afectats com a 
totes aquelles altres persones partícips en les mobilitzacions de defensa del 
dret de vot. 

La violència física i psíquica desplegada, que va ser continuada i durant tota 
la jornada electoral, no era ni tan sols instrumental a un pla ordenat de tanca-
ment progressiu de col·legis electorals, que d’altra banda no es va aconseguir, 
sinó que cercava el càstig col·lectiu mitjançant la transmissió d’un sentiment 
de pànic i de xoc emocional cap a la ciutadania compromesa amb la defensa 
del dret de vot en el referèndum. Al mateix temps que tot fa indicar que la 
voluntat de generar escenaris de violència policial que justifiquessin, amb 
posterioritat, unes acusacions delictives. 

L’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional va ser desproporcionada, 
brutal i injustificada, i va posar en risc i afectar directament la integritat física 
i també psíquica de les persones pacíficament congregades, que en cap cas 
tenien el dret de reunió suspès. 

De les imatges i testimonis que mitjans de comunicació i informes internaci-
onals han recollit, es desprèn clarament que, en moltes ocasions, els agents 
actuants van escollir durant la intervenció a diferents col·legis electorals, com 
a víctimes de la seva violència física i psíquica, i com a destinatàries del càstig 
que volien infligir, les dones presents en els col·legis electorals, i que durant 
l’actuació van portar a terme conductes abusadores, realitzant a aquestes to-
caments de caràcter sexual, per agreujar el seu patiment i el dels seus familiars 
que es trobaven al lloc dels fets. Una expressió més del patriarcat, en aquest 
supòsit en l’actual violenta institucional. 

Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 1066 persones 
van ser ferides per la violència policial als col·legis el dia 1 d’octubre de 2017 
d’acord amb la informació remesa pels seus professionals mèdics i sanitaris. 
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Més enllà de les lesions físiques, la violència institucional ha provocat danys 
psíquics dels quals encara no tenim una anàlisi amb profunditat. També po-
dem parlar d’un escarni de caràcter col·lectiu que expressa tot tipus de vulne-
racions de drets fonamentals. En bona mesura són els propis danys físics i 
psíquics i els efectes que provoquen el mateixos que encara no podem parlar 
d’un mapa complert de tota la resposta repressiva d’aquella jornada. 

Juntament amb els efectes dels danys ha estat la pròpia inacció o oposició de 
a qui li correspon perseguir el delicte, Ministeri Fiscal, i l’actuació de bona 
part de la judicatura espanyola, que no permeten donar respostes globals sobre 
allò que va esdevenir l’1 d’octubre de 2017. 

Podem fins i tot veure com a la macrocausa que es segueix davant el Tribunal 
Suprem s’ha volgut minimitzar, realment negar, l’existència de violència ins-
titucional d’abast col·lectiu. Ja no es tracta únicament de no perseguir el de-
licte o no donar resposta legal al dany patit sinó el negar la mateixa existència 
de la violència comesa per Guàrdia Civil i Policia Nacional. 

És davant d’aquest context que es fa necessari el coneixement dels fets objec-
tius però també un exercici, per part de la màxima institució del país, d’inves-
tigació sobre allò que l’aparell judicial espanyol no dóna resposta i fins i tot 
nega. 

Es fa necessari el coneixement i documentació dels actes de violència institu-
cional i la determinació dels seus responsables. De la mateixa manera l’estudi 
de fórmules de reparació respecte a les víctimes. 

Totes les persones mereixen el reconeixement si han estat víctimes, així com 
poder conèixer els responsables de la violència que han patit i buscar fórmules 
de reparació. Tot els pobles mereixen que no s’esborri la seva Història, fins i 
tot quan la mateixa és expressió de la violència, perquè mai més torni a suc-
ceir. 

Per aquests motius, els grups i subgrup sota signants presentem la següent 

Proposta de resolució 

Primer. Crear una comissió d’investigació sobre la violència institucional en 
el context de celebració del referèndum de l’1 d’Octubre. 

Segon. La comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i investi-
gació de totes les expressions de violència institucional que es van donar l’1 
d’octubre de 2017 en el context de desenvolupament del referèndum d’auto-
determinació. 

Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són:  

– Descripció i documentació dels exercicis de violència institucional que es 
van donar en el context de desenvolupament del referèndum d’autodetermi-
nació de l’1 d’Octubre. 

– Anàlisi sobre la preparació, coordinació, participació, perpetració i implica-
cions en fets violents en el context de desenvolupament del referèndum d’au-
todeterminació de l’1 d’Octubre. 

– Determinar les persones físiques, els responsables polítics i administratius 
de la violència institucional exercida i analitzar les responsabilitats en que ha-
gin pogut incórrer. 

– Estudiar les diverses formes de repressió derivades de la celebració del re-
ferèndum de l’1 d’octubre i, si s’escau, traslladar al Govern les conclusions de 
la Comissió per tal que les pugui incorporar a la Cartografia de la repressió. 
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– Anàlisi sobre els danys i les seves conseqüències derivats de la violència 
institucional desenvolupada l’1 d’octubre. 

– Estudi de formes de reparació davant els danys patits per violència institu-
cional l’1 d’octubre. 

– Anàlisi dels drets civils i polítics que es van vulnerar per l’exercici de la 
violència institucional l’1 d’octubre. 

Quart. La Comissió d’investigació podrà incorporar en els termes de l’article 
67.2 del Reglament del Parlament especialistes en un nombre no superior al 
de diputats i diputades membres de la mateixa. 

Cinquè. El procediment de substanciar les compareixences es farà per part de 
la comissió en l’exercici de les seves funcions. 

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 67.4 del Reglament del Parlament, la comissió, en base al con-
tingut bàsic del pla de treball fet pels proponents, ha d’elaborar i aprovar un 
pla de treball que determini i concreti els diversos aspectes de la investigació. 

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019 

Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant. Albert Batet i Canadell, GP 
JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, 
portaveus 
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Sessió 48. Dijous, 6 de febrer de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
Segona part 

Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç 
de l’acció del Govern 

302-00180/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 55199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del Govern 
(tram. 300-00217/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre la interlocució 
amb el Govern d’Espanya recentment constituït, mitjançant els òrgans multi-
laterals i bilaterals existents. 

2. Insta el President del Govern de la Generalitat de Catalunya a convocar i 
celebrar una reunió de l’Espai de Diàleg sorgit a iniciativa del Parlament, i a 
fer les gestions necessàries per tal de garantir-hi la participació de tots els 
grups parlamentaris, a fi de conèixer i debatre la posició de cadascun dels 
grups abans de participar en la nova Mesa de diàleg, negociació i acord entre 
Governs sorgida dels acords subscrits amb ocasió del debat d’investidura al 
Congrés dels Diputats. 

3. Insta el Govern a treballar per la reconciliació civil tot garantint que les 
institucions de la Generalitat de Catalunya representen al conjunt de la ciuta-
dania, i desistint de tot intent de promoure o donar alè a qualsevol intent de 
posar en marxa una institucionalitat paral·lela, ni que ho sigui tan sols en apa-
rença. 
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4. Constata la manca de respecte del Govern de la Generalitat pels acords pre-
sos pel Parlament de Catalunya durant la present legislatura, atès l’incompli-
ment de molts d’aquests acords. 

5. Constata l’incompliment del Pla de Govern, l’esgotament i desorientació 
estratègica del Govern, i declara que el millor que podria fer el Govern és 
convocar unes eleccions al Parlament de Catalunya a la major brevetat possi-
ble. 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 56107, 56117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56107) 

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 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del Govern (tram. 302-
00180/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 2 

2. Insta el President del Govern de la Generalitat de Catalunya a tenir en con-
sideració la diversitat d’opinions expressades en la reunió de l'Espai de Dià-
leg del passat divendres 17 de gener a l’hora de plantejar posicionaments o 
propostes en la nova Mesa de diàleg, negociació i acord entre Governs que 
s’ha de convocar a partir dels acords subscrits amb ocasió del debat d'inves-
tidura al Congrés dels Diputats. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 5 

5. Constata l’incompliment del Pla de Govern, l’esgotament i desorientació 
estratègica del Govern, i declara que el millor que podria fer el Govern és 
convocar unes eleccions al Parlament de Catalunya a la major brevetat possi-
ble un cop s’hagin aprovat en aquesta cambra els Pressupostos per l’any 
2020. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Marta Ribas Frías 
Portaveu adjunta del GP CatECP 
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 56117) 

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 
el balanç de l’acció del Govern (tram. 302-00180/12). 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació i refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt 1 

1. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a exigir al Govern de l’Estat 
recentment constituït la posada en marxa immediata de la Mesa de negociació 
per la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol. I a 
negociar-hi sobre l’exercici del dret a l’autodeterminació i la fi de la repres-
sió com a úniques vies de solució al conflicte polític, que articulen política-
ment els grans consensos que ja es troben presents a la societat catalana: 
amnistia i autodeterminació.  

Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 3 (punt 2 desprès de refosa dels punts 1 i 2)  

2. Insta el Govern a defensar les institucions catalanes: Presidència de Go-
vern, Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya i administració local 
com a representants de la sobirania popular davant els intents de judicialit-
zació i ingerència d’altres institucions. 

Esmena 3 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 4 (punt 3 desprès de refosa dels punts 1 i 2)  

3. Constata la manca de respecte envers les institucions polítiques de la Ge-
neralitat (President, Govern, Parlament de Catalunya) per part dels poders 
de l’Estat i la judicialització de la política que permet actuar contra repre-
sentants escollits democràticament pel poble de Catalunya. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 17 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç 
d’un any d’inacció 

302-00186/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 55247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

Reg. 55665 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.01.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la 
Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció (tram. 300-
00219/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña:  

1. Condena la usurpación de funciones que el Sr. Torra, ex diputado del Par-
lamento y ex presidente de la Generalitat por haber sido condenado a inhabi-
litación por un delito de desobediencia grave, lleva realizando con la conni-
vencia del actual Presidente del Parlamento, Sr. Torrent, simulando ser aún 
diputado del Parlamento  de Cataluña y Presidente de la Generalitat, lo que 
constituye una nueva vulneración de  la Constitución Española, el Estatuto de 
Autonomía, las resoluciones judiciales y las normas democráticas vigentes en 
nuestro Estado Democrático de Derecho. 

2. Insta al Govern de la Generalitat a cumplir con los trámites legales perti-
nentes ante la vacante producida en la presidencia de la Generalitat a raíz de 
la decisión del Tribunal Supremo en relación con lo resuelto por la Junta Elec-
toral Central. 

3. Recuerda que la inmunidad de los políticos que acceden a funciones de 
responsabilidad pública como la de diputado no equivale a impunidad y que, 
como cualquier otro ciudadano, deben respetar las leyes y están sometidos a 
responsabilidad ante los Tribunales de Justicia. 

4. Reitera que, en democracia, todos los ciudadanos, sean políticos o no lo 
sean, están obligados a cumplir con todas las resoluciones judiciales, con in-
dependencia de que sean o no de su agrado. 

5. Se compromete, por conducto de sus autoridades, a cumplir exacta y fiel-
mente con todas las resoluciones administrativas y judiciales, y a hacerlas 
cumplir en lo que de ellos dependa, y recuerda que el cumplimiento de su 
contenido no puede depender del resultado de ninguna votación, puesto que 
es un ámbito ajeno a la competencia del Parlamento, e insta al Govern de la 
Generalitat a actuar de igual modo. 

6. Lamenta que el actual Gobierno de España dirija su interlocución con res-
ponsables autonómicos a una persona, el Sr. Torra, que ya ni siquiera es re-
presentante parlamentario de los catalanes por haber sido inhabilitado medi-
ante sentencia por la comisión de un delito de desobediencia grave y, sin 
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embargo, excluya intencionadamente todo tipo de interlocución con los gru-
pos y partidos que representan a la mayoría social de catalanes y, en especial, 
no haya mantenido hasta la fecha el más mínimo contacto con el principal 
grupo del Parlament de Cataluña y el partido ganador de las elecciones auto-
nómicas de Cataluña. 

7. Constata la inacción del Govern de la Generalitat en relación con su obli-
gación de gobernar para todos los ciudadanos y muy especialmente para afron-
tar y remediar los siguientes problemas y necesidades de los mismos:  

A. Las necesidades y principales problemas sociales de los catalanes como la 
atención sanitaria, la dependencia, la accesibilidad, la igualdad, el acceso a la 
vivienda, la pobreza, la educación, el desempleo o la lucha contra toda forma 
de discriminación e intolerancia. 

B. La lucha contra la corrupción, el fraude y el impulso de la regeneración de 
las instituciones públicas. 

C. La recuperación de las empresas que se han ido desde el golpe a la demo-
cracia iniciado en septiembre del año 2017 y el empleo que estas generan. 

D. La enorme presión fiscal, especialmente autonómica, que sufren los cata-
lanes. 

E. El grave aumento de la inseguridad. 

8. Reclama al Govern de la Generalitat que gestione cabal y equilibradamente 
los intereses de los ciudadanos catalanes, abandone la política de dividir y 
enfrentar a los catalanes entre sí, gobierne para todos los catalanes y no sólo 
para los independentistas, fije el foco en las políticas sociales y en un crecimi-
ento de la economía que genere empleo de calidad, y respete la división de 
poderes. En suma, que abandone el procés y vuelva a la democracia. 

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, presidente, GP Cs 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les ne-
cessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos 

302-00181/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC 

Reg. 55241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos (tram. 300-
00224/12). 

Moció 

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

1. La reducció d’un 50% en les llistes d’espera en l’atenció sanitària, en el 
termini de 6 mesos, pels següents casos: en la primera visita amb l’especia-
lista, en la realització de proves diagnòstiques i en l’espera d’una intervenció 
quirúrgica. Per fer-ho efectiu es prioritzarà l’assistència als centres del Siscat 
de titularitat pública, evitant les derivacions entre els centres que ocasionen 
problemes de mobilitat a les persones malaltes, quedant exclosos expressa-
ment els centres de titularitat privada. Això comporta la recuperació de la to-
talitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris públics, opti-
mitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant els llits 
que s’han eliminat o tancat provisionalment. Es dotarà del pressupost neces-
sari i del personal del qual s’ha prescindit. 

2. Iniciar el procés de modificació de la Llei 09/2017, del 27 de juny, d’uni-
versalització de l’assistència sanitària per lectura única amb l’objectiu de ga-
rantir l’accés universal a la salut a totes les persones, incloent-hi aquelles que 
no tinguin la condició de residents, especialment per garantir l’atenció sanità-
ria a les dones i persones embarassades. 

3. Deixar sense efecte la Instrucció 05/2019 Actuacions per evitar el frau de 
llei en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescaba-
lar despeses d’assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de 
garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic. 

4. Realitzar una campanya específica d’Inspecció de Treball per a la igualtat 
salarial entre dones i homes que vetlli perquè les empreses en què les retribu-
cions de les dones siguin inferiors a les dels homes per igual categoria s’acre-
diti la raó que ho justifica o, en cas contrari, a banda dels procediments sanci-
onadors que corresponguin, es presenti demanda d’ofici davant la jurisdicció 
social. 

5. Realitzar una campanya específica pel període 2020-2024 per part per la 
Inspecció de Treball de Catalunya en relació a les «Kellys» (dones responsa-
bles de la neteja als hotels). Les actuacions inspectores tindran com a objecte 
analitzar els següents elements: supòsits de cessió il·legal, conveni col·lectiu 
d’aplicació, hores treballades no retribuïdes i infracotització, avaluacions de 
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riscos laborals adequades, ritmes de treball que puguin ser contraris a la nor-
mativa de Prevenció de Riscos Laborals, malalties professionals i assetja-
ments laborals i/o sexuals. 

6. Garantir que a tots els treballadors i treballadores dels sector públic català 
amb contractació temporal de més de 3 anys se’ls garanteixi alternativa ocu-
pacional estable pel supòsit que s’amortitzi la seva plaça per cobertura de va-
cant i per la qual aquesta no els resulti adjudicada. 

7. Aplicar un salari mínim pel conjunt de treballadors i treballadores del sector 
públic català de 1.239 € al mes per 14 mesades, en jornada ordinària a temps 
complet amb efectes a 1 de gener de 2020. 

8. Paralitzar i revertir els tancaments de línies i grups de P-3, P-4 produïts i 
previstos en els cursos 2018-1019 i 2019-2020 de l’ensenyament públic. 

9. Garantir el finançament públic de l’escoles públiques de 0-3 anys d’acord 
amb les Mocions aprovades en aquesta Parlament. 

10. En relació als centres i serveis de la DGAIA, que s’iniciï un procés per la 
finalització de les vigents formes de gestió privada i es procedeixi a la inter-
nalització dels serveis. 

11. Compliment de la Moció sobre la dignificació de l’atenció a la infància 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 de febrer de 2017 i trasllat de l’in-
forme sobre les obligacions que es deriven de la mateixa anualment mitjançant 
compareixença a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

12. Retirar el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les persones. 

13. Garantir que el sector públic català només podrà adjudicar contractes pú-
blics a les empreses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin 
per escrit a  pagar als seus treballadors i treballadores per l’execució de la 
prestació un salari d’almenys 1.239 € per catorze mesades en relació a jorna-
des laboral ordinàries a temps complet, així com a donar-hi compliment durant 
l’execució del contracte. En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa 
al salari mínim i no es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador, 
l’oferta quedarà exclosa de la valoració. Les empreses subcontractistes seran 
objecte també de l’anterior obligació. 

14. Incorporar al Projecte de Pressupostos una actualització de l’Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que suposi, com a minin, un incre-
ment igual al de l’IPC de Catalunya durant tot el període en el que no s’ha 
augmentat. 

15. Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal 
investigador predoctoral en formació (EPIF) i per aquelles universitats públi-
ques que no ho hagin fet o acordat encara i aplicar els increments retributius a 
partir de l’1 de febrer de 2020 amb els corresponents efectes retroactius. 

16. En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del 
personal investigador predoctoral en formació (EPIF), tots els contractes pre-
doctorals de personal investigador en formació el finançament del qual depèn 
del Capítol I  (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin 
amb posterioritat a 15 de març de 2019 seran prorrogats pel màxim temps legal 
que possibilita la norma:  

a) Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir 
una durada inferior a un any. 
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b) Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el con-
tracte assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en 
compte les característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de 
les limitacions en l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ 
del servei públic d’ocupació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un 
informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat com-
petents. 

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

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020 

Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP 
CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 56090, 56110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56090) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les reivindicacions socials 
i els pressupostos (tram. 302-00181/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt a l'article 14.a) 

14. a) Revisar les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutada-
nia, elaborar un informe amb informació sobre les possibles denegacions jus-
tificades indegudament i compensar la pèrdua de drets, amb l’establiment 
d’un calendari de les mesures que calen per a resoldre els casos que se n’ha-
gin detectat. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Lorena Roldán Suárez Mercè Escofet Sala 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 56110) 

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos (tram. 302-
00181/12). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

1. Millorar l’accessibilitat a l’atenció sanitària per tota la població i de forma 
equitativa a tots els nivells assistencials, tan a la primària com a l’hospitalà-
ria, augmentant en els pròxims pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
els recursos destinats al sistema sanitari català.  

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició  

2. Aprovar el reglament de la Llei 09/2017, del 27 de juny, d’universalització 
de l’assistència sanitària complint tots els terminis que s’estableixen per nor-
mativa, amb l’objectiu de garantir l’accés universal a la salut a totes les per-
sones, establint els criteris d’arrelament i que s’expliciti especialment el ga-
rantiment de l’atenció sanitària a les dones i persones embarassades, tal com 
es desprèn de l’objectiu de la Llei 09/2017, del 27 de juny, d'universalització 
de l'assistència sanitària. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició  

3. Estudiar la modificació de la Instrucció 05/2019 Actuacions per evitar el 
frau de llei en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per 
rescabalar despeses d’assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la fina-
litat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic per si cal efectuar 
qualsevol millora de redactat que asseguri l’objectiu de la LLEI 9/2017, del 
27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons 
públics per mitjà del Servei Català de la Salut i a la vegada, protegeixi el 
sistema de salut de qualsevol frau. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió 

4. Realitzar una campanya específica d’Inspecció de Treball per a la igualtat 
salarial entre dones i homes que vetlli perquè les empreses en què les retribu-
cions de les dones siguin inferiors a les dels homes per igual categoria s’acre-
diti la raó que ho justifica o, en cas contrari, a banda dels procediments sanci-
onadors que corresponguin, es presenti demanda d’ofici davant la jurisdicció 
social. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió  

5. Continuar amb les actuacions per part per la Inspecció de Treball de Cata-
lunya en relació a les «Kellys» (dones responsables de la neteja als hotels). 
Les actuacions inspectores tindran com a objecte analitzar els següents ele-
ments: supòsits de cessió il·legal, conveni col·lectiu d’aplicació, hores treba-
llades no retribuïdes i infracotització, avaluacions de riscos laborals adequa-
des, ritmes de treball que puguin ser contraris a la normativa de Prevenció de 
Riscos Laborals, malalties professionals i assetjaments laborals i/o sexuals. 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

7. Aplicar un salari mínim pel conjunt de treballadors i treballadores de la 
Generalitat de Catalunya de 1.239 € al mes per 14 mesades, en jornada ordi-
nària a temps complet analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual 
introducció, prèvia negociació en els òrgans pertinents, i incentivar a la resta 
d’administracions públiques que també el prenguin com a referència. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació  

8. Consensuar en el marc de les taules mixtes de planificació i d’acord amb 
els criteris que estableix el Pacte contra la Segregació els possibles tanca-
ments de línies i grups de P-3 i P-4 dels cursos 2020-2021. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

10. Estudiar la viabilitat i l’impacte econòmic d’iniciar el procés d’interna-
lització d’alguns dels serveis de la DGAIA que, a dia d'avui, es gestionen de 
manera concertada, començant pels que fan una intervenció en l’àmbit de 
l’emergència (centres d’acollida, EVAMI, telèfon d’infància respon, entre al-
tres). 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

11. Continuar desplegant progressivament, i d’acord amb una estructura je-
rarquitzada d’objectius, la Moció sobre la dignificació de l'atenció a la infàn-
cia aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 de febrer de 2017 i traslladar 
l'informe sobre les obligacions que es deriven de la mateixa anualment mit-
jançant compareixença a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

13. Valorar com a criteri d’adjudicació les empreses i entitats que en presen-
tar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als seus treballadors i 
treballadores per l'execució de la prestació un salari d'almenys 1.239 € per 
catorze mesades en relació a jornades laboral ordinàries a temps complet, 
així com a donar-hi compliment durant l'execució del contracte. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

De refosa dels punts 15 i 16 en un únic punt 

Fer el seguiment, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 
l’aplicació del Reial Decret 103/2019, de l'estatut del personal investigador 
predoctoral en formació (EPIF) i, en particular dels increments retributius i 
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els seus efectes retroactius i de les pròrrogues de quatre i sis anys en el cas 
de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020 

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 el salari 
mínim català de referència 

302-00182/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 55243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ernest Ma-
ragall i Mira, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el salari mínim català de 
referència (tram. 300-00223/12). 

Moció 

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

Atès l’estancament –i a vegades empitjorament– de les condicions salarials a 
Catalunya durant la darrera dècada, que s’ha traduït en un augment de la po-
bresa en el treball i en una desigualtat salarial elevada, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Aplicar el Salari Mínim de Referència Català a l’administració de la Gene-
ralitat, analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual introducció, i in-
centivar a la resta d’administracions públiques que també el prenguin com a 
referència. 

2. Promoure en els espais de concertació social de la Generalitat de Catalunya  
el Salari Mínim de Referència Català com a eina per a remoure les desigualtats 
en el  marc català de relacions laborals, sobretot per a reduir les desigualtats 
de gènere, tenint en compte que l’establiment del Salari Mínim de Referencia 
te una incidència substancialment més elevada per a les dones que per als ho-
mes. 

3. Impulsar la introducció de clàusules en les licitacions de contractes públics 
per tal que les empreses tinguin en compte el Salari Mínim de Referència Ca-
talà a l’hora d’establir els salaris dels seus treballadors. 

4. Exigir al Govern de l’Estat que el Salari Mínim Interprofessional que es fixi 
anualment pel conjunt de l’Estat sigui diferenciat, i per un import mínim del 
60% del salari mitjà de cada Comunitat Autònoma, seguint les recomanacions 
de la resolució 2008/2034 del Parlament Europeu i la Resolució 17/XI del Ple 
d’Emergència Social del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Ernest Maragall i Mira, diputat, GP ERC 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 56105, 56109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 56105) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el salari mínim català de referència (tram. 302-00182/12). 

Esmena 1 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició al punt 1 

1. Aplicar el Salari Mínim de Referència Català a l’administració de la Gene-
ralitat, analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual introducció, i in-
centivar a la resta d’administracions públiques que també el prenguin com a 
referència.  

Al respecte els Pressupostos que es puguin aprovar aquest any incorporaran 
el cost de garantir a tots els treballadors i treballadores del sector públic un 
salari mínim de 1239 € per catorze mesades en jornada ordinària a temps 
complert.  

El Govern abans de l’1 de juliol de 2020 aprovarà norma on es garantitzi el 
referit salari de 1239 € a tots els treballadors i treballadores de l’Administra-
ció Catalana en el termes abans referits. Els efectes d’aquest acord no podran 
ser posteriors a 1 de juliol de 2020.  

Pel que fa als treballadors i les treballadores del sector públic català que les 
seves retribucions tenen com origen la negociació col·lectiva o altres acords 
d’eficàcia col·lectiva, les empreses o ens de la Generalitat de Catalunya ga-
rantiran com a ocupadors la incorporació d’un salari de 1239 € a tots els 
treballadors i treballadores en jornada ordinària a temps complert.  

A tots els convenis col·lectius, pactes d’empresa o qualsevol altre mecanisme 
on es pactin col·lectivament retribucions la Generalitat en tan que ocupador 
garantirà un salari mínim de 1239 € en jornada ordinària a temps complert. 
Sobre els convenis, acords o pactes que no finalitzin vigència aquest any 2020 
s’instarà la negociació a l’efecte que es pugui incorporar el salari mínim de 
1239 € en els termes abans referits. 

Esmena 2 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De supressió i addició al punt 3  

Impulsar la introducció de clàusules en les licitacions de contractes públics 
per tal que les empreses tinguin en compte el Salari Mínim de Referència Ca-
talà a l'hora d'establir els salaris dels seus treballadors. 

Garantir que el sector públic català només podrà adjudicar contractes pú-
blics a les empreses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin 
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per escrit a pagar als seus treballadors i treballadores per l'execució de la 
prestació un salari d'almenys 1.239 € per catorze mesades en relació a jorna-
des laboral ordinàries a temps complet, així com a donar-hi compliment du-
rant l'execució del contracte. En cas que l'oferta no inclogui la declaració 
relativa al salari mínim i no es presenti aquesta a requeriment del poder ad-
judicador, l’oferta quedarà exclosa de la valoració. Les empreses subcontrac-
tistes seran objecte també de l'anterior obligació. 

Esmena 3 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició al punt 4  

4. Exigir al Govern de l’Estat que el Salari Mínim Interprofessional que es fixi 
anualment pel conjunt de l’Estat sigui diferenciat, i per un import mínim del 
60% del salari mitjà de cada Comunitat Autònoma, seguint les recomanacions 
de la resolució 2008/2034 del Parlament Europeu i la Resolució 17/XI del Ple 
d’Emergència Social del Parlament de Catalunya.  

En qualsevol supòsit l’exigència al Govern de l’Estat garantirà que el Sa-
lari Mínim Interprofessional de cap Comunitat Autònoma no serà inferior 
a 1200 €.  

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Carles Riera Albert Vidal Aragonés Chicharro 
Representant del SP CUP-CC Diputat del SP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56109) 

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 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el salari mínim català de referència (tram. 302-00182/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició en el punt 1 

1. Aplicar el Salari Mínim de Referència Català a l'administració de la Gene-
ralitat, analitzant-ne prèviament l'impacte i la seva gradual introducció, prèvia 
negociació en els òrgans pertinents, i incentivar a la resta d'administracions 
públiques que també el prenguin com a referència. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
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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 polí-
tica industrial 

302-00183/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 55244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 300-
00222/12). 

Catalunya, des de la transició, ha perdut una tercera part dels llocs de treball 
en la industria. Seguint una tendència global en els països industrialitzats s’ha 
substituït durant dècades part de la nostra economia productiva per economia 
de serveis i, en el nostre cas, per sectors relacionats amb la bombolla immo-
biliària. 

Arran de l’esclat de la crisis econòmica s’ha posat de manifest la incapacitat 
de garantir nivells adequats de benestar erosionant la base productiva del país. 

La pròpia Unió Europea va posar de manifest la necessitat de defensar l’eco-
nomia productiva i garantir que almenys un 20% del PIB fos industrial. 
Aquesta aposta europea per la reindustrialització fixa tres eixos sobre els que 
construir un model productiu de futur: Cal apostar per una reindustrialització 
intel·ligent basada en el coneixement i la innovació. Per un model productiu 
sostenible basat en la transició energètica i una economia circular i, per últim, 
per un model laboral integrador on el treball i la formació sigui font de benes-
tar i no de precarietat. 

II 

Aquesta aposta per la reindustrialització va ser assumida per Govern i pels 
principals actors del sector de la industria en el Pacte Nacional per a la Indús-
tria (PNI: 2017-2020). Superat l’equador del Pacte, abans d’entrar en el darrer 
any constatem que hi ha greus mancances a corregir en el seu grau de compli-
ment. 

Durant la seva execució s’han acumulat pròrrogues pressupostaries i la inter-
venció del darrer Govern de la Generalitat. Però això ho obvia els incompli-
ments del pacte i la incapacitat del Govern de donar resposta als compromisos 
adquirits. 

Hi ha un acompliment irregular en els compromisos del PNI. Aquelles parti-
des que son assimilables a les inversions que ha duia a terme el Govern de 
forma ordinària han estat complertes amb un grau d’execució acceptable. 

Per altra banda, aquells compromisos que responen a la necessitat de transfor-
mar el nostre teixit productiu i que per tant donen sentit al PNI pel fet de ser 
innovadores i estratègiques tenen un nivell d’execució inacceptable. Més te-
nint en compte que son essencials per garantir la transició econòmica del nos-
tre teixit productiu. 
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En un moment on el sector industrial de Catalunya necessita d’una transfor-
mació que garanteixi el seu futur i on, per exemple, la xifra de ERO’s en el 
sector ha augmentat gairebé un 40% el darrer any cal situar el PNI com una 
aposta estratègica de futur. 

III 

Superat l’equador del PNI 2017-2020 el grau de compliment dels dos primers 
anys ha sigut del 86,2% dels 1.844M€ pressupostats per aquest període. 

Però en aquelles partides destinades al canvi de model productiu el compli-
ment ha sigut molt menor. Destaquem tres eixos fonamentals per afrontar els 
reptes de la industria on s’acumulen incompliments manifestos:  

a. Infraestructures i energia: 17,5% executat. 

b. Sostenibilitat i economia circular: 31,7% executat. 

c. Industria 4.0 i digitalització: 32,9% executat. 

Per tal d’impulsar un compromís amb l’execució del Pacte Nacional per a la 
Industria en aquest 2020 el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Presentar en els propers dos mesos, davant de la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, un informe sobre el balanç dels tres primers anys del Pacte Naci-
onal per a la Industria 2017-2019. 

2. Presentar en els propers dos mesos un calendari de compromisos d’execució 
per aquest any 2020, dels compromisos que resten per complir del Pacte Na-
cional per a la Industria. 

3. Impulsar aquest 2020 un Projecte de Llei per a redefinir les funcions de 
l’Agència de Residus de Catalunya i la seva transformació en la Agència de 
Recursos de Catalunya per donar compliment dels compromisos en matèria 
d’economia circular. 

4. En compliment del Pacte Nacional per a la Industria, impulsar aquest 2020 
un Projecte de Llei per a Transició Energètica i la transformació del ICAEN 
en una Agència Catalana de la Energia. 

5. Presentar durant el primer trimestre del any, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, una proposta per donar viabilitat i garantir la posada en marxa 
del Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell. 

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP 
CatECP 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 56089, 56108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56089) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial 
(tram. 302-00183/12). 

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

6. (nuevo) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que 
incremente la inversión destinada al mantenimiento, conservación y mejora 
del Complejo Petroquímico de Tarragona e impulse una revisión y actualiza-
ción de los protocolos existentes, incluido el Plan Plaqseqcat, con la finalidad 
de evitar que se vuelvan a producir los hechos acontecidos el 14 de enero del 
2020 en el Complejo Petroquímico de Tarragona. 

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2020 

Lorena Roldán Suárez Maialen Fernández Cabezas 
Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 56108) 

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política industrial (tram. 302-00183/12). 

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

1. Presentar en els propers cinc mesos, davant de la Comissió Executiva del 
Consell Català de l’Empresa, l’informe sobre el balanç dels tres primers anys 
del Pacte Nacional per a la Indústria 2017-2019. Un cop presentat al Consell 
Català de l’Empresa, l’informe es presentarà a la Comissió d’Empresa i Co-
neixement del Parlament de Catalunya. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 2 

2. El Parlament insta el Govern a executar al llarg de 2020 els compromisos 
pendents del Pacte Nacional per la Indústria, si aquests queden recollits en 
l’avantprojecte de pressupost 2020. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició al punt 5 

5. Presentar durant el primer trimestre semestre de l’any, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement el Consell de Direcció del SOC, una proposta per 
donar viabilitat i garantir la posada en marxa del Centre de Formació Profes-
sional per l’Automoció de Martorell. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

 
  



Dossier PLE 48 
6 de febrer de 2020 

19 

 

Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’en-
questa del Centre d’Estudis d’Opinió Percepció sobre el debat 
territorial a Espanya 

302-00184/12 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 55245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

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, pre-
senta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’en-
questa del Centre d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a 
Espanya» (tram. 300-00220/12). 

Moció 

A les eleccions al Congrés i al Senat espanyol que van tenir lloc el 10 de no-
vembre es va mantenir la línia creixent i majoritària de forces polítiques que 
des de Catalunya, apostem per una solució democràtica i negociada al con-
flicte entre Catalunya i l’Estat espanyol. 

Aquesta aposta per una resolució al conflicte política entre Catalunya i l’Esta 
espanyol, així com, la desjudicialització, la fi de la repressió i el reconeixe-
ment del dret d’autodeterminació dels catalans i catalanes, com el respecte als 
resultats sorgits d’un referèndum, formen part de les conclusions extretes de 
l’Enquesta «Percepció sobre el debat territorial a Espanya 2019». 

El Parlament de Catalunya:  

1. Afirma que el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol és un conflicte de 
naturalesa política que només pot ser resolt amb eines democràtiques i per la 
via del diàleg i la negociació. 

2. Manifesta que cal promoure les iniciatives i els compromisos polítics ne-
cessaris per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalu-
nya i l’Estat espanyol, seguint l’Acord Nacional per l’exercici del dret a l’au-
todeterminació i l’amnistia que el Govern ha d’impulsar en el termini més 
breu possible. 

3. Constata que és imprescindible el reconeixement institucional, al màxim 
nivell, entre el Govern de Catalunya i el govern espanyol. Cal, en aquest sentit, 
una interlocució política sòlida entre la presidència de la Generalitat i la pre-
sidència espanyola. 

4. Considera que, arran dels antecedents, per tal de dotar de garanties aquest 
diàleg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions, així com 
vetllar pel compliment dels acords, es requereix d’una mediació internacional. 

5. Emplaça a tots els actors de l’independentisme a participar d’un espai a on 
es pugui debatre què i en quines condicions el President de la Generalitat i el 
Govern de Catalunya poden negociar amb el Govern espanyol. 

6. Exigeix posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que 
pateix la societat catalana; revertir la regressió democràtica i assolir un com-
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promís polític transversal per a la desfranquització del conjunt de l’arquitec-
tura política constitucional de l’Estat espanyol. En aquest sentit, cal promoure 
un cordó sanitari a la ultradreta per evitar la seva normalització política a les 
institucions. La repressió resultant de l’aplicació de l’article 155 de la CE en 
contra del Govern i del Parlament de Catalunya ha enviat a l’exili i ha senten-
ciat a presó homes i dones de pau que són actors essencials per a la resolució 
democràtica d’aquest conflicte polític. 

7. Reitera la necessitat del compliment dels compromisos i les obligacions 
legals de l’Estat espanyol vers Catalunya, el seu Govern i les seves instituci-
ons, i que no pot exigir contrapartides ni ser objecte de negociació. L’Estat 
espanyol ha de deixar d’actuar en contra dels drets polítics, econòmics i soci-
als del conjunt de la societat catalana. 

8. Qualifica de cop d’Estat l’intent de la Junta Electoral Central i del Tribunal 
Suprem d’inhabilitar el Molt Honorable President, Quim Torra, contravenint 
la voluntat política dels catalans i de les catalanes. 

9. Rebutja la resolució del Tribunal Suprem que pretén inhabilitar el Molt Ho-
norable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. 

10. Rebutja la resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de retirar 
l’acta de diputat del President Torra i expedir-ne una pel següent de la llista 
electoral. 

11. Dóna suport al Vicepresident Junqueras perquè pugui exercir la seva con-
dició d’eurodiputat amb plenitud, en aplicació de la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i així, se’n donarà coneixement al Parlament Eu-
ropeu i al propi Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

12. Denuncia la injustícia i la manca de fonament de la presó condicional i de 
les greus mesures d’aïllament als detinguts i detingudes el 23 de setembre da-
vant d’una falsa causa de terrorisme i donarà suport a les accions polítiques i 
jurídiques per exigir-ne la seva responsabilitat, manifestant que la manca de 
llibertat injustificada és absolutament irreparable. 

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 56003, 56069, 56111, 56116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
21.01.2020 

Reg. 56148 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

Reg. 56166, 56236 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56003) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió “Percepció so-
bre el debat territorial a Espanya” (tram. 302-00184/12). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 1 

1. Afirma que el conflicte polític ha generat també un problema de divisió 
social a Catalunya que cal abordar amb un diàleg continu i inclusiu dins de 
Catalunya entre totes les forces parlamentàries. Només a partir de la recons-
trucció de consensos a Catalunya es podrà arribar a un acord entre Governs 
que es resoldrà a través del diàleg, la negociació i el pacte garantint el res-
pecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, i si s’escau, amb les seva 
reforma a través dels mecanismes i les majories establertes per fer-ho.  

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020 

Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56069) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enquesta del Centre d’Es-
tudis d’Opinió “Percepció sobre el debat territorial a Espanya” (tram. 302-
00184/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 2 

2. Manifesta que cal promoure les iniciatives i els compromisos polítics ne-
cessaris per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalu-
nya i l’Estat espanyol, solució que haurà de ser referendada pels catalans i 
les catalanes i que haurà de garantir la llibertat dels presos i les preses polí-
tiques i el retorn de les persones exiliades. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De supressió al punt 6 

6. Exigeix posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que 
pateix la societat catalana; revertir la regressió democràtica i assolir un com-
promís polític transversal per a la desfranquització del conjunt de l'arquitec-
tura política constitucional de l'Estat espanyol. En aquest sentit, cal promoure 
un cordó sanitari a la ultradreta per evitar la seva normalització política a les 
institucions. La repressió resultant de l'aplicació de l'article 155 de la CE en 
contra del Govern i del Parlament de Catalunya ha enviat a l'exili i ha senten-
ciat a presó homes i dones de pau que són actors essencials per a la resolució 
democràtica d'aquest conflicte polític. 
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Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De supressió al punt 7 

7. Reitera la necessitat del compliment dels compromisos i les obligacions 
legals de l'Estat espanyol vers Catalunya, el seu Govern i les seves instituci-
ons, i que no pot exigir contrapartides ni ser objecte de negociació. L'Estat 
espanyol ha de deixar d'actuar en contra dels drets polítics, econòmics i socials 
del conjunt de la societat catalana. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Marc Parés Franzi 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 56111, 56148, 56166) 

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’en-
questa del Centre d’Estudis d’Opinió “Percepció sobre el debat territorial a 
Espanya” (tram. 302-00184/12). 

Esmena 1 
GP Republicà 
De modificació 

4. Considera que, arran dels antecedents, per tal de dotar de garanties aquest 
diàleg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions, així com 
vetllar pel compliment dels acords, es faci us de totes les garanties oportunes 
que en permetin el seu seguiment i que facilitin la negociació, inclosa, quan 
calgui, les mesures de mediació o facilitació del diàleg oportunes. 

Esmena 2 
GP Republicà 
De modificació  

6. En la conjuntura actual de retrocés i amenaça sobre els principals drets 
que fonamenten qualsevol democràcia, exigeix:  

a. Posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que pateix la 
societat catalana.  

b. Revertir la regressió democràtica i assolir un compromís polític transversal 
per a la desfranquització del conjunt de l’arquitectura política constitucional 
de l’Estat espanyol.  

c. Promoure un cordó sanitari a la ultradreta per evitar la seva normalització 
política a les institucions.  

Esmena 3 
GP Republicà 
D’addició 

D’addició d’un nou punt 

6bis. Denuncia que la repressió resultant de l’aplicació de l’article 155 de la 
CE en contra del Govern i del Parlament de Catalunya ha enviat a l’exili i ha 
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sentenciat a presó homes i dones de pau que són actors essencials per a la 
resolució democràtica d’aquest conflicte polític. 

Esmena 4 
GP Republicà 
De modificació 

7. Reitera que cal complir tots els compromisos i les obligacions legals que 
l’Estat espanyol té contrets amb Catalunya, sense que hi hagi cap contrapres-
tació a canvi per part de Catalunya, atès que són deutes pendents de l’Estat.  

Esmena 5 
GP Republicà 
D’addició 

D’addició d’un nou punt 

7bis. Demana que l’Estat espanyol deixi d’actuar en contra dels drets polítics, 
econòmics i socials del conjunt de la societat catalana, sent el compliment del 
punt anterior un element fonamental per a això, i l’abandonament de la causa 
general contra independentisme. 

Esmena 6 
GP Republicà 
De modificació  

De refosa dels punts 8, 9 i 10 en un únic punt 

Denuncia l’intent d’inhabilitació del President Torra i qualifica d’inaccepta-
ble que: 

a. La Junta Electoral Central s’ingereixi en un àmbit que resta fora de la seva 
competència a través de la retirada de l’acta de diputat i l’expedició del se-
güent de la llista. 

b. El Tribunal Suprem vulneri la voluntat política dels catalans i catalanes.  

Esmena 7 
GP Republicà 
De modificació 

11. Denuncia que, malgrat allò que estableix la doctrina Junqueras recollida 
en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que ha estat 
l’empenta definitiva perquè el President Puigdemont i el Conseller Comín pu-
guin finalment exercir d’eurodiputats, el Vicepresident Junqueras encara no 
hagi pogut anar a prendre possessió de l’acta d’Eurodiputat, vulnerant-se 
així els seus drets i comportant desobediència per part de la justícia espanyola 
respecte els mandats de la justícia europea.  

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 56116, 56236) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup 
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Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió 
«Percepció sobre el debat territorial a Espanya» (tram. 302-00184/12). 

Esmena 1 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent, GP Republicà 
D'addició d'un nou punt 11 bis  

11.bis Així mateix, el Parlament de Catalunya denuncia i rebutja el suplica-
tori del jutge Pablo Llarena de l’Audiència Nacional al Parlament Europeu 
per poder processar a Espanya Carles Puigdemont i Toni Comín, que com-
porta un nou atac als seus drets civils i polítics, així com als drets democràtics 
dels seus electors i electores. I proposa al Parlament Europeu que garanteixi 
la preservació de tots aquests drets, fent-los prevaldre per sobre de decisions 
judicials polititzades i amb greus dèficits democràtics. 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020 

Carles Riera Albert Anna Caula i Paretas 
Representant del SP CUP-CC Portaveu del GP ERC 
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la forma-
ció professional 

302-00185/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 55246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la formació professional (tram. 300-00218/12). 

Moció 

1. Millora de la formació i del mercat laboral 

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

1.1. Presentar abans de sis mesos un informe sobre quin és l’estat de la creació 
de l’European Labour Authority, detallant les converses mantingudes sobre 
aquest tema amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i 
l’efecte que la creació d’aquest òrgan supranacional tindrà sobre les compe-
tències en matèria d’ocupació que afecten la nostra comunitat. 

1.2. Connectar abans de sis mesos el cercador d’ofertes de Feina Activa de la 
Generalitat de Catalunya al servei de cercadors d’ofertes de la resta d’Espanya 
i d’Europa de tal forma que es fomenti la transparència del mercat de treball. 

1.3. Impulsar una campanya informativa a quart curs d’ESO per tal que els 
alumnes coneguin les diverses formes de cercar feina (Feina activa, Xarxa 
Eures, Programa de Garantia Juvenil), preparar un currículum vitae, tenir xer-
rades amb personal expert en contractació laboral, perquè així puguin tenir un 
millor coneixement de la situació del mercat laboral. 

1.4. Incorporar jornades informatives específiques a quart curs d’ESO per tal 
que els alumnes coneguin les diferents fires d’ocupació o de formació exis-
tents i que tinguin un coneixement clar de què trobaran i què serà el que els 
oferiran. 

1.5. Preparar informes periòdics anuals de la situació del mercat de treball per 
a menors de 25 anys, que incloguin quines són les professions i oficis amb 
més demanda i quines aptituds i coneixements són necessaris per a cadascuna 
d’elles, així com les escales retributives aproximades corresponents. Aquests 
informes hauran d’estar a l’abast dels alumnes amb una antelació suficient 
perquè puguin decidir amb coneixement de causa quins són els estudis que, 
dins les seves preferències, tenen més sortides laborals i estan més ben retri-
buïdes. 

1.6. Incorporar els eixos principals de l’EES (European Employment Stra-
tegy), i en particular:  

1.6.1. L’impuls de la demanda de mà d’obra i, en particular, l’orientació sobre 
la creació d’ocupació, la fiscalitat laboral i la fixació de salaris. 
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1.6.2. El subministrament de capacitats i de treball millorat, mitjançant els 
punts febles estructurals en els sistemes d’educació i formació, i mitjançant 
l’abordatge de l’atur juvenil i de llarga durada. 

1.6.3. Un millor funcionament dels mercats laborals, amb un focus específic 
en reduir la segmentació del mercat de treball i millorar les mesures actives 
del mercat de treball i la mobilitat del mercat de treball. 

1.6.4. L’equitat i la lluita contra la pobresa i el foment de la igualtat d’oportu-
nitats per a tots. 

1.6.5. Afavorir la mobilitat dels educadors i els treballadors a fi de millorar les 
capacitats orientades a l’ocupació i aprofitar tot el potencial del mercat de tre-
ball europeu. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta al Govern de 
la Generalitat a garantir que els procediments administratius no siguin un obs-
tacle per als treballadors d’altres comunitats autònomes o per als dels països 
membres de la UE que acceptin una feina. 

1.7. Incorporar l’educació trilingüe al sistema educatiu català (català, espanyol 
i anglès) en tot el període d’ensenyament obligatori, mantenint un repartiment 
equitatiu del nombre d’hores lectives en els tres idiomes. 

1.8. Dissenyar un Sistema de Transparència Salarial (STS) per a les empreses 
i entitats que permeti avaluar el compliment de la normativa d’igualtat dels 
treballadors en el si de l’organització analitzada. 

1.9. Regular el procés de selecció de personal a les empreses, fent anòni-
mes les primeres fases del procés de contractació per a evitar que s’esbiaixi 
per sexe o per edat, i evitant que els nous models de negoci basats en l’econo-
mia digital perpetuïn la bretxa de gènere. Realitzar controls sobre els algoris-
mes utilitzats per a trobar llocs de treball perquè no incloguin biaixos de gè-
nere. 

1.10. Constituir i convocar la primera reunió, abans de finalitzar el primer tri-
mestre del 2020, del Consell de Dones Emprenedores, format per organitzaci-
ons patronals i sindicals la creació de les quals va ser aprovada per aquest 
Parlament el 25 de juliol de 2019. 

1.11. Impulsar mesures que tinguin com a finalitat la conciliació i facilitin la 
contractació de substituts o treballadors durant el temps de baixa, cura de per-
sones dependents o de permís de maternitat o paternitat perquè no hagin d’in-
terrompre la seva activitat. 

2. Formació Professional Dual (FP Dual) 

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

2.1. Desplegar completament la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Pro-
fessionals de Catalunya i posar en marxa abans de tres mesos l’Agència Pú-
blica de Formació i Qualificacions professionals, assegurant que la nova agèn-
cia tingui mecanismes efectius perquè representants d’empreses i centres 
educatius participin en el desenvolupament de la Formació Professional Dual 
i l’actualització dels cicles formatius. 

2.2. Crear l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació en compliment 
del que va establir la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, i desenvolupar a 
través d’aquesta agència mecanismes d’autoavaluació dels programes de For-
mació Professional Dual. 

2.3. Dissenyar un pla per universalitzar la Formació Professional Dual en el 
termini de cinc cursos acadèmics i a presentar-lo en seu parlamentària en el 
termini de sis mesos. 
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2.4. Augmentar l’oferta de Formació Professional Dual i fer-ne difusió a les 
empreses, centres educatius i alumnes, així com ajudar les empreses i centres 
educatius a desenvolupar els seus primers programes de Formació Professio-
nal Dual. En aquest sentit cal:  

2.4.1. Desenvolupar i dotar pressupostàriament la figura del prospector, que 
tindrà les funcions de fer difusió de la Formació Professional Dual a empreses 
i centres educatius i ajudar-los a desenvolupar els seus primers programes de 
Formació Professional Dual. A més, els prospectors tindran les següents altres 
funcions:  

a. En sectors que estan creixent, però hi ha manca de professionals formats, 
treballar amb gremis i empreses per desenvolupar programes estratègics de 
Formació Professional Dual a Catalunya. 

b. En territoris rurals, els prospectors s’enfocaran a ajudar les empreses d’àm-
bit rural a desenvolupar programes de Formació Professional Dual atractius 
per al sector de la agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i resta d’activitats 
vinculades al primer sector, amb l’objectiu de promoure el relleu generacio-
nal. 

2.4.2. Crear un programa específic de difusió de la Formació Professional 
Dual per a estudiants, pares i orientadors professionals-acadèmics per donar-
la a conèixer, promoure’n els avantatges i prestigiar-la. Aquest programa in-
clourà:  

a. Campanyes de difusió anuals als mitjans de comunicació i xarxes socials, 
així com xerrades a centres educatius. 

b. Inclourà casos d’èxit per promoure el prestigi de la Formació Professional 
Dual. 

c. Farà un especial enfocament en mostrar referents femenins amb perfils tèc-
nics, tecnològics i científics en cicles on la participació femenina sigui mino-
ritària. 

2.4.3. Desenvolupar una plataforma on line on es centralitzi tota la informació 
de la Formació Professional Dual a Catalunya, en benefici dels alumnes i dels 
centres educatius i empreses que hi puguin estar interessats. 

2.4.4. Instar el Govern d’Espanya perquè desenvolupi una plataforma única 
que unifiqui la informació i l’oferta de Formació Professional Dual de totes 
les Comunitats Autònomes. 

2.5. Ajudar les micro, petites i mitjanes empreses, que formen una important 
part de l’economia catalana i són les empreses amb més dificultats per accedir 
a la Formació Professional Dual per manca de recursos econòmics i disponi-
bilitat de temps, a participar en la Formació Professional Dual, a través de les 
mesures següents:  

2.5.1. Bonificar el 50 per cent de la remuneració de l’alumne de Formació 
Professional Dual a l’empresa. 

2.5.2. Desenvolupar i dotar de pressupost la figura de tutor extern. 

2.6. Amb la voluntat de facilitar la inserció en la Formació Professional Dual 
de determinades persones amb dificultats per accedir al mercat laboral:  

2.6.1. Bonificar el 80 per cent de la remuneració mensual dels alumnes aturats 
majors de 45 anys que facin la Formació Professional Dual, per tal de fomen-
tar la inclusió de persones que es volen reciclar i recapacitar professionalment. 

2.6.2. Bonificar el 80 per cent de la remuneració d’alumnes amb necessitats 
educatives especials. 



Dossier PLE 48 
6 de febrer de 2020 

28 

 

2.7. Amb la voluntat que la Formació Professional Dual sigui una opció for-
mativa d’excel·lència:  

2.7.1. Presentar una avaluació anual de la situació de la Formació Professional 
Dual a Catalunya, que inclogui els programes i convenis realitzats, l’opinió 
d’empreses, centres i alumnat sobre el funcionament, així com la inserció la-
boral aconseguida. Aquest informe també ha d’especificar les accions que es 
duran a terme com a resultat de l’avaluació. 

2.7.2. Desenvolupar programes d’intercanvi de FP Dual amb la resta de Co-
munitats Autònomes, que permetin als alumnes catalans fer una estada forma-
tiva a la resta d’Espanya. 

2.7.3. Promoure programes d’intercanvi de Formació Professional Dual amb 
Europa, com són el Programa Leonardo Da Vinci i Erasmus+, per a centres i 
alumnes de Formació Professional Dual de Catalunya. Aquests programes 
permetran que aquests alumnes i docents pugin fer estades formatives a em-
preses i centres de Formació Professional d’altres països de la Unió Europea. 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 56004, 56113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56004) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professi-
onal (tram. 302-00185/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 1.7. 

1.7. Reforçar les competències lingüístiques en general i l’aprenentatge d’una 
tercera llengua al sistema educatiu de Catalunya des de l’educació infantil 
fins a l’etapa d’educació secundària, i específicament en la FP, especialment 
en aquells cicles que exigeixen el domini d’una llengua estrangera per a con-
tinuar la formació i per la inserció laboral en el sector. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 2.3. 

2.3. Destinar els recursos necessaris i dissenyar un pla per impulsar l’incre-
ment de la oferta pública de FP Dual, garantint-ne la gratuïtat, i presentar-lo 
en seu parlamentària en el termini de 6 mesos. 
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Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 2.4.  

2.4. Augmentar l’oferta de Formació Professional Dual, prioritzant l’oferta 
pública, i fer-ne difusió a les empreses, centres educatius i alumnes, així com 
ajudar les empreses i centres educatius a desenvolupar els seus primers pro-
grames de Formació Professional Dual. En aquest sentit cal:  

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt abans del punt 2.4.1. 

Elaborar un marc normatiu per a regular els drets i deures de les persones en 
pràctiques i dels aprenents a les empreses que els acullen, i les condicions 
que han de complir els centres formatius i les empreses, tant en el sistema de 
formació dual com d’alternança, acordat amb els agents socials. Aquest marc 
normatiu ha d'incloure:  

1r. Un estatut de l’aprenent que reguli les relacions entre els aprenents i l’em-
presa, en garanteixi el control i eviti abusos en la relació laboral. Els sindi-
cats de treballadors, tant de l’empresa com del sector del professorat, han de 
garantir el seguiment d'aquest estatut. 

2n. Una regulació de la figura del tutor del centre i del tutor de l’empresa per 
a cada alumne, per a garantir l’acompanyament de l’aprenent i el diàleg entre 
l'empresa i el centre formatiu en les diferents fases i activitats que desenvolu-
pin els alumnes durant la formació, i garantir-ne així mateix el control. 

3r. Una guia d’estada a l’empresa, en què s’incloguin els drets que tenen, i 
els deures que han d’assumir, tant l'aprenent, com el centre de formació i 
l’empresa en què té lloc l’estada.  

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 2.8.  

2.8. Elaborar un mapa d’oferta formativa i l’informe de prospecció de neces-
sitats formatives i de qualificació de Catalunya, amb la participació dels ens 
locals i dels agents socials i econòmics del territori. 

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020 

Eva Granados Galiano Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 56113) 

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
formació professional (tram. 302-00185/12). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

1.1. Instar al Ministeri competent en matèria laboral a informar i elaborar els 
elements de coordinació amb les autoritats laborals, abans de sis mesos, so-
bre les converses i implicacions que comporta la creació de VEuropean La-
bour Authority. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió 

1.3. Impulsar una campanya informativa a quart curs d’ESO per tal que els 
alumnes coneguin les diverses formes de cercar feina (Feina activa, Xarxa 
Eures, Programa de Garantia Juvenil), preparar un currículum vitae, tenir xer-
rades amb personal expert en contractació laboral, perquè així puguin tenir un 
millor coneixement de la situació del mercat laboral. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió  

1.5. Informar de la situació del mercat de treball per a menors de 25 anys, que 
incloguin quines són les professions i oficis amb més demanda i quines apti-
tuds i coneixements són necessaris per a cadascuna d’elles, així com les esca-
les retributives aproximades corresponents. Aquests informes hauran d’estar 
a l’abast dels alumnes amb una antelació suficient perquè puguin decidir amb 
coneixement de causa quins són els estudis que, dins les seves preferències, 
tenen més sortides laborals i estan més ben retribuïdes. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

1.9. Promoure el procés de selecció de personal a les empreses, fent anòni-
mes les primeres fases del procés de contractació per a evitar que s’esbiaixi 
per sexe o per edat, i evitant que els nous models de negoci basats en l’econo-
mia digital perpetuïn la bretxa de gènere. Realitzar controls sobre els algoris-
mes utilitzats per a trobar llocs de treball perquè no incloguin biaixos de gè-
nere. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

1.10. Convocar una nova reunió abans de finalitzar el primer trimestre del 
2020, del grup de dones, empresa i economia del CNDC, que compta amb la 
participació de sindicats i patronals, amb l’objectiu de tractar i aportar solu-
cions a les problemàtiques específiques que han de superar les dones en l’àm-
bit empresarial. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

1.11. Valorar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, l’impuls de me-
sures que tinguin com a finalitat la conciliació i facilitin la contractació de 
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substituts o treballadors durant el temps de baixa, cura de persones depen-
dents o de permís de maternitat o paternitat perquè no hagin d'interrompre la 
seva activitat. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició  

2.1. Desplegar completament la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Pro-
fessionals de Catalunya, i el document de bases del model català de FP dual 
i posar en marxa abans de tres mesos l’Agència Pública de Formació i Quali-
ficacions professionals, assegurant que la nova agència tingui mecanismes 
efectius perquè representants d’empreses i centres educatius participin en el 
desenvolupament de la Formació Professional Dual i l’actualització dels cicles 
formatius. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

2.3. Seguir desenvolupant el pla de treball que ens permeti arribar als objec-
tius europeus d’implantació de la Formació Professional Dual en els propers 
3 anys. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

2.4. Seguir treballant per fer créixer l’oferta de Formació Professional Dual i 
fer-ne difusió a les empreses, centres educatius i alumnes, així com ajudar les 
empreses i centres educatius a desenvolupar els seus primers programes de 
Formació Professional Dual. En aquest sentit cal:  

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió  

2.4.1. Desenvolupar i dotar pressupostàriament la figura del prospector, que 
tindrà les funcions de fer difusió de la Formació Professional Dual a empreses 
i centres educatius i ajudar-los a desenvolupar els seus primers programes de 
Formació Professional Dual. La regulació de les seves funcions la definirà el 
Departament d’Educació. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

2.4.3. Potenciar i mantenir sempre actualitzat l’apartat web conjunt dels de-
partaments d’Educació i Treball que centralitza tota la informació de la For-
mació Professional Dual a Catalunya, en benefici dels alumnes i dels centres 
educatius i empreses que hi puguin estar interessats. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

2.5.1. Donar suport a les empreses en els processos administratius derivats 
de l’aplicació de la FP dual i en el seguiment de les seves activitats. 
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Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició 

2.6. Continuar facilitant la inserció en la Formació Professional Dual de de-
terminades persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i potenciar 
els diferents programes d’inserció activant nous mecanismes. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

 

 

 
 



PLE 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Sessió 48. Divendres, 7 de febrer de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

Tercera part 

Debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i 
institucionalitzada a Catalunya (255-00010/12) 

Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 

Propostes de resolució del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 57694, 57791) 

Propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
(reg. 57705) 

Propostes de resolució del Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 57706) 

Propostes de resolució del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57707, 
57763) 

Propostes de resolució del Grup Parlamentari Republicà (reg. 57708) 

Propostes de resolució del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
57709) 

Propostes de resolució del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
(reg. 57710) 

Propostes de resolució del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 57711) 

Propostes de resolució transaccionals presentades pels grups 
parlamentaris 

Proposta de resolució transaccional del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 57793) 

Proposta de resolució transaccional del Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem (reg. 57794) 

Proposta de resolució transaccional del Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem (reg. 57795) 

 

 

 





Debat i votació 

Debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i 
institucionalitzada a Catalunya 

255-00010/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 57694, 57705, 57706, 57707, 57708, 57709, 57710, 57711 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament: 6.2.2020 

Reg. 57763, 57791 / Coneixement: Presidència del Parlament: 6.2.2020 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDA-
TURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 57694, 57791) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya 
(tram. 255-00010/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

El 9 de desembre de 2015 es va aprovar al Parlament de Catalunya el Pacte 
Social contra la Corrupció, aquest pacte no només el van subscriure tots els 
grups parlamentaris a excepció del Partit Popular, sinó que també el van subs-
criure una trentena d’entitats que representen la societat civil. 

Mitjançant aquest pacte es van aprovar una trentena de mesures i la creació de 
determinats organismes de control per assegurar-ne el seu desenvolupament. 

D’aquests organismes de control, només s’ha creat el que depèn de la ciuta-
dania, l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, en canvi l’organisme d’apli-
cació i control de la transparència i bon govern que el Parlament es va com-
prometre a crear, a dia d’avui segueix sense crear-se. 

Així mateix a la Comissió d’investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
pràctiques de corrupció política duta a terme durant la X legislatura al Parla-
ment de Catalunya, es va posar de manifest el caràcter estructural de la cor-
rupció i durant la XI legislatura es va donar continuïtat a la tasca realitzada 
per aquesta comissió amb la Comissió d’Estudi de les Mesures de lluita contra 
la Corrupció per la regeneració democràtica. Resultat d’ambdues comissions 
es van aprovar un seguit de recomanacions i moltes d’elles han quedat en el 
terreny de les declaracions benintencionades però no han estat materialitzades. 

Ja fa molt de temps que l’Observatori Ciutadà per la Corrupció reclama la 
celebració d’una Cimera per fer balanç i avaluació del compliment de les me-
sures aprovades mitjançant el Pacte social contra la corrupció, però aquesta 
cimera encara no s’ha celebrat. 

Centenars són les propostes que s’han votat en seu parlamentària amb la fina-
litat de combatre la corrupció i no creiem que proposar noves mesures abans 
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de fer una planificació i complir amb les ja consensuades sigui una forma efi-
cient i pràctica de treballar ni d’optimitzar els recursos institucionals i admi-
nistratius dels que disposem. 

Entre d’altres propostes, el Grup Parlamentari de la CUP Crida Constituent 
vam presentar la moció 43/XI sobre una República amb corrupció zero que va 
ser publicada el 6 de juny de 2016, una de les mesures que contenia aquesta 
moció instava al Govern, de manera conjunta amb el Parlament, a crear un 
Mecanisme Català de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció i el Frau. 

Aquesta mesura va ser aprovada per unanimitat i, inclús en l’informe de se-
guiment dels treballs de la CEMCORD de l’Oficina antifrau de Catalunya, 
que va ser publicat el 31 de març de 2017, la pròpia Oficina constata que el 
mecanisme es troba en fase de posada en marxa i fa una sèrie de recomanaci-
ons pel que fa al seu funcionament i objecte. 

L’1 de juny de l’any 2017 es va celebrar una reunió per establir les directrius 
i el pla de treball del Mecanisme a la qual es va convocar a tots els grups 
parlamentaris, el Govern, el Parlament de Catalunya, l’oficina antifrau, la Sin-
dicatura de Comptes, l’Agència Tributària, la Fiscalia i la Sindicatura de Greu-
ges. En canvi, a data d’avui aquest Mecanisme tampoc no ha estat creat. 

És per tot l’exposat que fem la següent: 

Proposta de resolució 1 

Primera edició de la cimera contra la corrupció de Catalunya. 

El Parlament de Catalunya es compromet a: 

Posar tots els mitjans administratius, tècnics i institucionals a disposició de 
l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció derivat del Pacte social contra la 
corrupció, perquè en el termini de 90 dies es pugui celebrar, al Parlament de 
Catalunya la primera edició de la Cimera contra la corrupció de Catalunya. 

A la cimera es convidarà a participar, com a mínim: 

– Als signants del pacte social contra la corrupció subscrit el 9 de desembre 
de 2015 al Parlament de Catalunya, 

– I als i les representants dels següents organismes de control: la Sindicatura 
de Comptes, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Greuges, la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Agència Tributària Ca-
talana i la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya. 

Els objectius de la Cimera seran: 

– L’avaluació i seguiment de l’estat d’execució de les mesures consensuades 
en el marc del Pacte social contra la corrupció i la Comissió d’Estudi de les 
Mesures de lluita contra la Corrupció per la regeneració democràtica. 

– La priorització, calendarització i elaboració d’un pla de treball per materia-
litzar les mesures prioritàries de lluita contra les causes estructural de la cor-
rupció. 

– La creació d’una comissió executiva pel desplegament del pla de treball 
aprovat. 
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Proposta de resolució 2 

Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau. 

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

Crear en un període màxim de 60 dies, de manera conjunta amb el Parlament, 
un mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, que ha 
d’ésser independent del Govern i que ha de retre comptes anualment al Parla-
ment sobre la seva activitat: 

– Aquest mecanisme ha de tenir la funció de coordinar i garantir la interope-
rabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, 
l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Inter-
venció General de la Generalitat i l’Agència Tributària de Catalunya. 

– Estarà dotat d’una comissió tècnica de seguiment, amb representació de tots 
els membres i d’una Secretaria tècnica, responsable de la convocatòria, pre-
paració i seguiment dels acords. 

– Es reunirà amb una periodicitat mínima semestral i elaborarà mínim una 
memòria anual. 

– Es dotarà d’un Pla d’acció transversal, d’acord amb les aportacions de tots 
els membres, que determini les competències de cadascun, amb l’objectiu 
d’evitar el solapament com també les llacunes de control. 

Pel que fa a l’objecte aquest mecanisme s’encarregarà de: 

– Estudiar i analitzar els informes que emeten els organismes membres (els 
informes i estudis de l’Oficina Antifrau que aborden aspectes generals sobre 
la transparència i els àmbits del Sistema Nacional d’Integritat; els informes de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes que analitzen en profunditat la ges-
tió econòmica i financera dels organismes públics de Catalunya i els informes 
del Síndic de Greuges sobre transparència i bona administració.) 

– Obtenir, compilar i mantenir actualitzades les dades sobre la corrupció i so-
bre la percepció i les actituds de la ciutadania al voltant de la corrupció a Ca-
talunya. 

– Informar la ciutadania, de forma conjunta, de les funcions i competències 
dels diversos òrgans de control i garantir la interoperabilitat per tal que cap 
denúncia quedi desatesa. 

– Identificar les àrees de risc per facilitar el treball d’anàlisi de l’Oficina An-
tifrau i l’acció de la resta d’institucions en aquests àmbits. 

– Formular propostes conjuntes per a l’elaboració de l’agenda anticorrupció, 
tenint present, a més dels aspectes tècnics, l’expressió de la voluntat política 
per al seu impuls i execució, i la priorització de les mesures a emprendre. 

– Fer-ne el seguiment, amb indicacions útils per a la seva implementació, com 
ara immediatesa, cost, necessitat d’actuació normativa, assignació competen-
cial, etc. 

– Elaborar amb el teixit associatiu, un informe definitiu i exhaustiu sobre la 
topografia, anatomia i radiografia de la corrupció a Catalunya des de 1978 fins 
al dia d'avui, que en detalli totes les causes, detalls, condemnes i compliment 
efectius de penes, que permeti extreure'n conclusions dels determinants insti-
tucionals, polítics, econòmics i socials que l'han provocada. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 

Carles Riera Albert Maria Sirvent Escrig 
Representant del SP CUP-CC Diputada del SP CUP-CC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 
PER AVANÇAR (REG. 57705) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al De-
bat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Ca-
talunya (tram. 255-00010/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Regenerar la gestió pública 

El Parlament de Catalunya es reafirma en la necessitat de regenerar la gestió 
pública i lluitar contra la corrupció. És una obligació política i social i un deure 
moral de totes les forces polítiques democràtiques, i s’ha de treballar amb el 
màxim consens possible per assolir propostes concretes per a una major trans-
parència. No es poden consentir pràctiques ni actituds que deterioren la con-
fiança dels ciutadans i ciutadanes envers les institucions i la política com una 
forma honesta de resoldre els problemes de la societat. La millora de la quali-
tat democràtica ha d’acabar amb la sensació d'impunitat creixent que existeix 
entre la ciutadania que acaba generant frustració i desmoralització col·lectiva 
i una crisi de confiança en les institucions. Els dèficits en transparència i accés 
a la informació pública sovint han suposat un espai adient per a les pràctiques 
de corrupció. 

Proposta de resolució 2 

Avançar cap a una administració més professional, capaç i indepen-
dent 

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

1. Establir una delimitació clara entre els càrrecs de caràcter polític i els càr-
recs de l'administració de caràcter tècnic-administratiu, amb professionals sol-
vents i amb garantia d'independència, amb una carrera de servei pública defi-
nida. Aquesta delimitació amb relació als servidors públics pot esdevenir un 
dels instruments més eficaços per a la satisfacció dels interessos generals en 
l'administració pública. 

La professionalitat i la seguretat en el lloc de treball dels treballadors i les 
treballadores al servei de les administracions públiques contribueixen, per 
tant, a reforçar la regeneració democràtica. Com també ho fa la motivació d'a-
quests treballadors. 

2. Reduir el nombre d'interins, dotar de major publicitat i transparència l'accés 
i la promoció a la funció pública i motivar adequadament les persones en el 
desenvolupament de les pròpies responsabilitats. Només així es pot lluitar 
contra les tensions i les temptacions a les quals poden estar sotmesos alguns 
treballadors públics, massa dependents dels possibles arbitris dels seus supe-
riors, massa vulnerables a les pressions, massa indefensos per aturar els even-
tuals abusos. 

3. Fomentar els concursos públics per cobrir les places de gestió i de direcció 
de centres i institucions públiques dependents de la Generalitat de Catalunya, 



Dossier PLE 48 
7 de febrer de 2020 

7 
 

reduint el nombre de nomenaments discrecionals basats estrictament en la 
"confiança política". 

Proposta de resolució 3 

Reforma del sector públic 

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

1. Presentar un projecte de llei d'organització de l'administració de la Genera-
litat de Catalunya que reorganitzi i simplifiqui l'estructura del sector públic 
català, posant al centre la millora de la governança, la qualitat en la prestació 
dels serveis públics, i que permeti garantir l'equilibri i l'equitat social i inter-
generacional. Es necessita una administració pública diferent a la que hem 
conegut sempre, tot i les millores fetes. Una administració basada en valors, 
amb una forta orientació a la ciutadania; propera, transparent, participativa i 
col·laborativa; amb iniciativa, emprenedora; amb capacitat d'avançar-se a les 
necessitats; amb capacitat per treballar en xarxa, tant internament com ex-
terna. 

2. Presentar un projecte de llei de la funció pública de Catalunya. Aquest pro-
jecte de llei s’ha d’elaborar mitjançant el diàleg amb els agents socials i el 
consens parlamentari per millorar-ne l'eficiència i que minori la inestabilitat 
en el lloc de treball, doti de publicitat i transparència l'accés i motivi adequa-
dament el desenvolupament de les pròpies responsabilitats, amb un major ni-
vell de professionalització: tant directiva, com tècnica i administrativa. Els 
empleats públics —funcionaris o no— són fonamentals per garantir a la ciu-
tadania uns bons serveis públics. 

3. Aprovar un Estatut del directiu públic que garanteixi la professionalització 
de la direcció executiva de les entitats públiques mitjançant un procediment 
adient que asseguri la idoneïtat de les persones que ocupen els càrrecs direc-
tius. 

4. Aprovar una regulació més estricta de les incompatibilitats, ampliant l'àmbit 
subjectiu d'aplicació a presidents i consellers de institucions i empreses públi-
ques en l'actualitat no contemplats específicament, i fent especial atenció a les 
situacions de caràcter patrimonial. 

Proposta de resolució 4 

Òrgans de control 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar i po-
tenciar els òrgans de control intern i extern, dotant-los dels recursos i mitjans 
adequats a les funcions que tenen encomanades per tal de garantir la indepen-
dència i l’eficàcia en el compliment de les seves finalitats. 

Proposta de resolució 5 

Control en la contractació i en les subvencions públiques 

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

1. Reforçar la transparència i difusió pública de tots els processos de licitació 
i adjudicació, publicant en temps real tota la documentació i facilitant a través 
del portal de transparència el seguiment obert de tots els procediments de se-
lecció i adjudicació. La presentació dels procediments i dels contractes s'haurà 
de fer de manera clara per tal de garantir el seu control. 
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2. Reforçar la claredat i la precisió dels requisits i condicions que configuren 
la demanda pública, tot garantint la seva publicitat. 

3. Garantir una major restricció en la utilització de procediments extraordina-
ris com els d'urgència; en aquesta direcció s'hauria d'establir l'obligació de 
publicar l'acord en el qual es raona o justifica la seva necessitat. 

4. Reforçar la transparència mitjançant la publicació de tots els contractes for-
malitzats, amb l'única excepció d'aquelles parts del contracte que puguin inci-
dir sobre dades confidencials de l'empresa adjudicatària. 

5. Garantir la màxima claredat possible en els criteris per a la valoració de les 
ofertes, inclosos els possibles criteris subjectius, regulant les possibles excep-
cions i establint clarament els criteris previs de requisits i condicions de parti-
cipació en la licitació. 

6. Regular, amb relació al sector privat que contracti amb el sector públic de 
la Generalitat, la publicació al seu web corporatiu dels contractes, convenis i 
subvencions obtingudes. 

7. Iniciar una reforma legislativa per tal que totes les institucions, entitats i 
empreses que rebin recursos públics essencials per al desenvolupament de llur 
activitat adeqüin els processos de contractació a la Llei de contractes del sector 
públic. 

8. Iniciar una reforma legislativa per tal de prohibir a l'administració pública 
contractar, durant un temps determinat no inferior a tres anys, a empreses, els 
directius o personal de les quals hagin estat condemnats per casos de corrupció 
o de finançament il·legal de partits polítics; també la mateixa sanció per a les 
empreses que hagin estat declarades responsables civils subsidiàries, encara 
que el personal condemnat ja no hi treballi. 

Proposta de resolució 6 [transaccionada] 

Defensa dels cabals de la Generalitat de Catalunya 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a comparèixer 
com a acusació particular en tots els procediments judicials vinculats a delictes 
de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recursos públics de la Ge-
neralitat apareguin indiciàriament com a perjudicats. 

Proposta de resolució 7 

Persones alertadores 

El Parlament de Catalunya, constata que les persones alertadores són impor-
tants en la lluita contra la corrupció i el frau, i que llur protecció és un element 
imprescindible per evitar represàlies professionals i personals. El passat 26 de 
novembre es va publicar al DOUE la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió; els Estats l’hau-
ran de transposar com a molt tard el 17 de desembre de 2021. La publicació 
de la directiva coincideix en el temps amb la tramitació al Parlament de Cata-
lunya de la Proposició de Llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat, és pertinent doncs acabar els treballs que ens 
han de portar a disposar al llarg de l’any 2020 d’aquesta nova Llei. 
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Proposta de resolució 8 

Per uns mitjans de comunicació públics que responguin a la pluralitat 
de Catalunya 

El Parlament de Catalunya manifesta que una societat plural i democràtica 
necessita uns mitjans de comunicació lliures i responsables que responguin als 
principis de la llibertat d’informació i d’opinió. Els mitjans públics de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) tenen la capacitat, els 
pressupostos i les estructures per arribar a tots els indrets de Catalunya. Cal 
que tornin a esdevenir uns mitjans al servei de tots i totes, recuperant la credi-
bilitat per part de tota la ciutadania. La televisió, la ràdio i els mitjans digitals 
de la CCMA han d’esdevenir els relators de la diversitat i la pluralitat social, 
neutrals respecte de les diferents opcions polítiques i equilibrats en la repre-
sentativitat. 

El consens assolit en el moment de la creació i configuració dels mitjans pú-
blics de la CCMA fa anys que s’ha trencat. Així, TV3 i Catalunya Ràdio han 
esdevingut, en una part de la seva programació, instruments d’agitació i pro-
paganda al servei d’una determinada idea política de Catalunya. 

Proposta de resolució 9 

Mitjans públics exemplars 

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que la CCMA no ha programat cap contingut específic sobre els 
cassos de corrupció política, frau i evasió d’impostos que són motiu de pro-
cessos judicials que afecten l’expresident Jordi Pujol. 

2. Per tal de garantir la credibilitat dels nostres mitjans públics de comunica-
ció, insta el Govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per a 
garantir el compliment de la missió de servei públic i el rigor informatiu que 
exigeix el Llibre d’Estil de la CCMA en les aparicions i tractament de l’ex-
president Jordi Pujol i Soley, encausat per diferents escàndols de presumpta 
corrupció que l’afecten a ell personalment i a membres de la seva família, 
contextualitzant la informació i oferint diferents elements de judici a la ciuta-
dania. Cal tenir present que al senyor Jordi Pujol li va ser retirat el tractament 
de Molt Honorable, l’oficina institucional, la pensió vitalícia i altres títols per 
part del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP PSC-Units 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PAR-
LAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 57706) 

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 estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya 
(tram. 255-00010/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Sobre una república exemplar 

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta que la voluntat d’un país nou ha de compartir la cultura de la 
transparència, la de la lluita contra la corrupció i ha d’enfortir els mecanismes 
per prevenir la corrupció i que no pot ser partícip de la transmissió de privile-
gis jurídics o polítics basats en l’herència o en favors deguts 

2. Constata que el bon funcionament de les institucions són el millor sistema 
de prevenció, persecució i eradicació de la corrupció i que per perseguir aquest 
objectiu Catalunya adoptarà els estàndards internacionals més avançats per 
garantir en tot moment la proscripció de la corrupció en tots els seu àmbits. 
Un nou país passa per aplicar investigacions d’ofici i tolerància zero a la cor-
rupció. 

3. Defensa que els valors republicans de dignitat, llibertat i democràcia són 
valors lligats als de meritocràcia, honestedat en la gestió pública, salvaguarda 
de l’interès general, gestió responsable i són irrenunciables en la construcció 
d’un país nou. Sense transparència no pot haver-hi confiança, i sense confi-
ança no hi ha autèntica democràcia com tampoc n’hi ha en la vulneració rei-
terada i intencionada dels drets judicials dels ciutadans que pot ser considerada 
corruptiva. 

4. Defensa que la reivindicació de l’esperit públic i de la virtut cívica són fo-
naments del govern que reivindica una moral pública, transparent, basada en 
l’exigència i que rebutja prendre les institucions com un negoci o com una 
defensa d’interessos particulars. 

Proposta de resolució 2 

Per evitar la corrupció en el sistema judicial i garantir la separació de 
poders 

El Parlament de Catalunya: 

1. Entén que la credibilitat del poder judicial és essencial per a poder combatre 
la corrupció i que un poder judicial ideologitzat en la seva cúpula, creixent-
ment qüestionat per el sistemes legals de garanties de drets europeus i inter-
nacionals i que abusa del seu monopoli de la interpretació de la llei per a per-
seguir i empresonar rivals polítics, és un obstacle important en la lluita contra 
la corrupció. 

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya: 

2. Considera imprescindible una reforma del poder judicial que serveixi per a: 
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a. Corregir el biaix ideològic de la cúpula judicial de l’Estat, allunyant la in-
fluència política en la provisió i selecció dels membres dels tribunals superiors 
i en òrgans de govern judicials, en els termes recomanats en diferents informes 
i avaluacions al Consell d’Europa. En definitiva, despolititzant l’elecció de la 
presidència i dels membres del Tribunal Constitucional, el Consell General 
del Poder Judicial, el Consell d’Estat, el Tribunal de Comptes i el Defensor 
del Poble, així com les institucions anàlogues a les respectives comunitats. 

b. Homologar la justícia espanyola als estàndards internacionals i europeus, 
complint les recomanacions dels informes europeus GRECO que, entre d’al-
tres, han denunciat repetidament el perill de politització i biaix ideològic de 
les decisions judicials de l’estat espanyol i han requerit que, per tal d’evitar-
ho, és necessari: 

i. Despolititzar institucions com la Fiscalia, els òrgans d’avaluació dels comp-
tes dels partits polítics o els membres del Tribunal Constitucional per garantir 
el màxim control i fiscalització a les formacions polítiques i càrrecs electes, i 
assegurar-ne la total transparència i rendició de comptes a la societat. 

ii. Establir consensuadament un sistema d’elecció professional i no partidista 
dels membres dels diferents òrgans encarregats de desenvolupar tasques 
d’avaluació. 

iii. Fixar per llei criteris objectius per al nomenament d’alts càrrecs de la judi-
catura. 

iv. Ampliar el període de caducitat dels procediments disciplinaris contra ma-
gistrats. 

v. Garantir que la comunicació entre el fiscal general de l’Estat i el Govern es 
realitzi de manera transparent, per escrit i amb la publicitat adequada. 

vi. Establir un codi ètic per a possibles conflictes d’interessos de fiscals, i un 
procediment específic per als processos disciplinaris als membres del Minis-
teri Fiscal. 

c. Establir un compromís clar del sistema judicial espanyol amb el sistema de 
garanties de drets humans i les institucions judicials Europees, ratificant el 
Protocol nº16 de la Convenció Europea de Drets Humans, per ampliar les fa-
cultats consultives del Tribunal Europeu de Drets Humans i assegurar sentèn-
cies conformes, i no contràries, als estàndards europeus. 

d. Promoure l’establiment de criteris clars per determinar l’organisme compe-
tent en causes que afecten múltiples imputats, aforats i no aforats, en diversos 
tribunals (Tribunal Superior de Justícia, Audiència Nacional o Tribunal Su-
prem) 

e. Avançar en la regulació de les «portes giratòries» i les condicions de retorn 
al poder judicial dels qui han desenvolupat activitats privades o responsabili-
tats polítiques. 

f. Garantir un control just i democràtic dels cossos i forces de seguretat de 
l’Estat, començant per la derogació immediata de la «Ley de Secretos del Es-
tado», que ha estat utilitzada sistemàticament per a garantir la impunitat de 
diverses actuacions irregulars tant del Cos de Policia Nacional, com de la 
Guàrdia Civil, l’exèrcit o el Ministeri de Defensa. 

3. Mostra la seva solidaritat amb el Vicepresident tercer del Govern de l’Estat, 
Pablo Iglesias, davant la declaració institucional sense precedents de la comis-
sió permanent del CGPJ que només busca silenciar les veus crítiques amb la 
deriva autoritària, repressiva i antieuropea de la cúpula judicial de l’Estat. 
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Proposta de resolució 3 

Gestió economicofinancera 

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

1. Establir un sistema corporatiu de comptabilitat pública per a les entitats del 
sector públic i centres amb autonomia econòmica. 

2. Iniciar els treballs per a l’aprovació d’un avantprojecte de Llei de finances 
públiques. 

3. Estandaritzar el procés recaptatori i de comptabilització d’ingressos dels 
diferents departaments i entitats de la Generalitat integrades a GECAT. 

Proposta de resolució 4 

Subvencions 

Per reduir el risc de corrupció en l’àmbit de les subvencions públiques, el Par-
lament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Incrementar la possibilitat de la ciutadania de conèixer les subvencions con-
cedides i la finalitat de cadascuna d’aquestes: 

a. Estenent el Registre d’Ajuts i Subvencions (RAISC) a totes les administra-
cions públiques de Catalunya. 

b. Estandaritzant els procediments de planificació i gestió de subvencions. 

Proposta de resolució 5 

Contractació pública 

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

1. Implantar les consultes preliminars al mercat en l’àmbit de la contractació 
pública preparant models i exemples i assessorant a les unitats administratives 
de contractació per garantir el principi de llibertat d’accés a les licitacions. 

Proposta de resolució 6 

Control del frau fiscal i l’anàlisi de la seva possible relació amb la cor-
rupció 

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

1. Controlar, mitjançant l’Agència Tributària de Catalunya, la declaració d'ac-
tius situats a l'estranger per a la detecció del frau fiscal. 

2. Detectar, mitjançant l’Agència Tributària de Catalunya, el frau fiscal a tra-
vés de delictes vinculats a la corrupció i viceversa. 

3. Perseguir el frau fiscal derivat de la corrupció enfortint la coordinació entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i el Cos dels Mossos d’Esquadra. 

Proposta de resolució 7 

Impuls i seguiment de l’Estratègia de lluita contra la corrupció 

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

1. Implementar l’Estratègia de lluita contra la corrupció i enfortiment de la 
integritat pública de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 

2. Posar en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia de 
Lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública. 
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3. Crear una espai de participació ciutadana per controlar la implementació de 
l’Estratègia. 

4. Lliurar al Parlament de Catalunya una memòria anual d’avaluació de l’Es-
tratègia. 

Proposta de resolució 8 

Impuls d’aliances en la lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la 
integritat pública 

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

1. Crear les aliances necessàries per reforçar la lluita contra la corrupció i l’en-
fortiment de la integritat entre els agents públics, privats i socials implicats en 
aquesta matèria. 

2. Impulsar un procés participatiu previ sobre els continguts d’aquestes alian-
ces de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat. 

3. Potenciar mecanismes de col·laboració i participació dels ens locals en 
l’elaboració del pla específic en l’àmbit local de l’Estratègia de lluita contra 
la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, i a facilitar la seva implan-
tació, en el marc del respecte al principi d’autonomia local. 

Proposta de resolució 9 

Transparència i rendiment de comptes 

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

1. Posar en marxa un espai web en el Portal de Govern Obert que permeti un 
accés fàcil a tota la informació relativa als alts càrrecs i directius públics de 
l’Administració de la Generalitat i del sector públic que ha de constar en els 
portals de transparència. 

2. Publicar al Portal de Govern Obert tota la informació relativa a la imple-
mentació de l’Estratègia de Lluita contra la corrupció i per l’enfortiment de la 
integritat pública. 

3. Publicar les avaluacions i auditories dels serveis públics existents. 

4. Publicar la consolidació de comptes de la Generalitat i de les entitats del 
seu sector públic. 

5. Publicació dels resultats del Pla d’actuacions de controls de la Intervenció 
General de la Generalitat i del seu sector públic. 

Proposta de resolució 10 

Protecció dels alertadors i alertadores i anonimització de bústies èti-
ques 

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

1. Posar en marxa un sistema integral de protecció dels alertadors i alertadores 
interns i externs a l’Administració de la Generalitat. 

2. Anonimitzar les bústies ètiques del codi de conducta d'alts càrrecs i personal 
directiu públic i de contractació pública així com la bústia de denúncies de 
males pràctiques en matèria de funció pública i altres d'entitats del sector pú-
blic. 
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Proposta de resolució 11 [transaccionada] 

Impuls de la nova gestió de l’ètica pública 

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

1. Professionalitzar i estructurar la gestió de l’ètica i desenvolupar els instru-
ments que conformen un marc d’integritat. 

2. Crear continguts i eines educatives al llarg de l’etapa de l’educació obliga-
tòria que abordin la integritat pública i posin l’èmfasi en la necessitat de seguir 
conductes íntegres i de defensa del bé comú. 

3. Crear un contingut formatiu bàsic en integritat i ètica pública, obligatori per 
a tots els servidors i servidores públics, inclosos els alts càrrecs i el personal 
directiu. 

4. Aprovar el codi ètic del servei públic de Catalunya. 

Proposta de resolució 12 [transaccionada] 

Millora de la gestió dels conflictes d’interès 

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

1. Vetllar i impulsar mesures de reforç per a l’acompliment de la llei d’incom-
patibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i del Codi 
de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Ge-
neralitat i de les entitats del sector públic. 

2. Identificar els mecanismes de control intern en matèria de conflictes d’in-
terès, en l’àmbit de la funció pública, pel conjunt de servidors públics —
inclosos alts càrrecs i personal directiu, dotar-los de recursos i garantir seva 
independència funcional per a l’exercici de les funcions assignades. 

3. Elaborar una guia a disposició de tots els empleats i empleades públics i 
assessorar de manera personalitzada els alts càrrecs, personal directiu, coman-
daments i personal d’àmbits de risc, per tal d’evitar els conflictes d’interès i 
les possibles incompatibilitats en l’actuació pública. 

4. Elaborar un protocol de coordinació entre els diferents òrgans de control i/o 
informació interns i externs per a la gestió dels conflictes d’interès. 

Proposta de resolució 13 

Impuls de les pràctiques de bon govern 

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

1. Garantir que en tots els processos selectius impulsats per l’Administració 
de la Generalitat es respectin escrupolosament els principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat, com a fonament de la imparcialitat dels treballadors i 
treballadores públics. 

2. Amb la intenció d’afavorir la igualtat d’oportunitats i d’evitar possibles pre-
judicis per qüestió de gènere, d’origen, d’edat o d’aspecte, el Parlament de 
Catalunya insta el govern a implantar el currículum cec en els seus processos 
de selecció per a personal de caràcter temporal, prèvia negociació amb les 
organitzacions sindicals. 

3. Impulsar la millora contínua de la qualitat dels serveis públics en el marc 
d’una administració més inclusiva, oberta, innovadora, digital i eficient, i que 
sigui, alhora propera als ciutadans. 
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4. Impulsar de nou la creació de les Cartes de Serveis, amb l’objectiu que els 
ciutadans coneguin què poden esperar i exigir dels serveis que presta la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Proposta de resolució 14 

Impuls en la investigació, col·laboració i coordinació amb els organis-
mes de control 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Reforçar les unitats de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que 
treballen en la investigació en l’àmbit de la lluita contra la corrupció. 

2. Potenciar i millorar les relacions de col·laboració entre tots els organismes 
encarregats de fer complir la llei i de perseguir i jutjar la seva vulneració (PG-
ME, Oficina Antifrau, Fiscalia Anticorrupció i Jutjats i Tribunals) promovent 
quan s’escau la transmissió d’informació i el treball transversal dels diferents 
serveis. 

3. Incentivar i facilitar la col·laboració i incorporació a les institucions públi-
ques d’experts en matèria econòmica, financera i comptable per agilitar les 
investigacions en els àmbits més necessaris i, al mateix temps, comptar amb 
la participació de personal amb coneixement especialitzat en el camp de la 
tecnologia, informàtica i comunicacions. 

Proposta de resolució 15 [transaccionada] 

Transparència de les activitats d’influència dels grups d’interès 

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

1. Avaluar el marc legal regulador dels grups d’interès, amb la finalitat de 
detectar els punts que siguin susceptibles de millora. 

2. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de sis 
mesos, un projecte de llei de regulació de les activitats de representació d’in-
teressos davant les Administracions públiques de Catalunya. Aquesta inicia-
tiva normativa s’ha d’elaborar amb la màxima participació possible dels grups 
d’interès registrats i introduir les millores que permetin una supervisió eficaç 
de la seva activitat, per mitjà, en particular, d’una millor definició de l’àmbit 
objectiu i subjectiu d’aplicació d’aquesta normativa, així com de les solucions 
que permetin introduir una major simplificació procedimental, oferir una mi-
llor atenció a la diversitat de situacions o característiques específiques dels 
grups d’interès i disposar d’un règim sancionador adequat. 

3. Adoptar les mesures institucionals corresponents, normatives o d’una altra 
naturalesa, per garantir el seguiment i la transparència de les activitats d’in-
fluència dels grups d’interès en els procediments d’elaboració de normes le-
gals o reglamentàries (petjada normativa), amb la finalitat que tota la ciutada-
nia pugui tenir coneixement d’aquestes activitats i del seu resultat efectiu. 

4. Aplicar a les persones que ocupin llocs amb rang de Subdirecció General o 
assimilats, tant de l’Administració de la Generalitat com del seu sector públic, 
els mateixos criteris corporatius de seguiment, supervisió i transparència que 
s’apliquen a les relacions o contactes entre els grups d’interès i els alts càrrecs 
i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 
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Proposta de resolució 16 

Transparència i supervisió de les entitats jurídiques 

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

1. Impulsar el desplegament de les funcions de supervisió, inspecció i sanció 
de les fundacions i de les associacions d’utilitat pública, mitjançant la creació, 
si escau d’un Programa de suport a la implementació d’aquestes funcions amb 
l’objecte de dotar dels recursos tècnics i humans necessaris al Protectorat de 
fundacions i a l’Òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat 
pública per desplegar les funcions que els han estat atribuïdes. 

2. Elaborar una guia de criteris amb la finalitat d’aportar un marc metodològic 
per a les fundacions i associacions subjectes a la legislació catalana, per tal 
d’establir uns criteris i regular unes bones pràctiques per a l’aplicació obliga-
tòria del percentatge legalment establert que faciliti la simplificació de la càr-
rega administrativa per aquestes entitats i alhora la verificació del compliment 
normatiu. 

3. Impulsar, promoure i col·laborar en l’increment de la transparència de les 
entitats jurídiques, com ara associacions i fundacions, per facilitar que la ciu-
tadania pugui tenir accés a la informació relativa a les persones que les han 
constituït o bé que integren els seus òrgans de govern, així com llurs activitats 
principals i el seu retorn social i els comptes anuals d’aquelles entitats que 
estan obligades a presentar-los. 

Les propostes de resolució amb numeració senar s’han d’assignar al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i les propostes de resolució amb nume-
ració parell s’han d’assignar al Grup Parlamentari Republicà. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC President del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 
57707, 57763) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al De-
bat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Ca-
talunya (tram. 255-00010/12). 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

Propuesta de resolución 1 

Por la defensa de la lucha de la corrupción como un objetivo central 
del Govern 

Diferentes estimaciones sitúan el coste de la corrupción en Cataluña en torno 
a los 10.000 millones de euros anuales. Esta cifra señala la inmensa cantidad 
de recursos que, en vez de redundar a favor del bienestar colectivo, los corrup-
tos logran desviar mediante diferentes estratagemas a sus propios bolsillos y 
a los de sus amigos. Para hacernos una idea cabal de la magnitud de este im-
porte, baste decir que es aproximadamente igual al presupuesto anual del De-
partament de Salut. 

Según el Eurobarómetro, el 95% de los catalanes cree que la corrupción está 
muy extendida, claramente por encima del 74% de media de la Unión Euro-
pea. Así lo atestiguan también diferentes encuestas realizadas por el CEO. 
Pero lo más grave es que las diferentes ediciones de estas encuestas señalan 
que la percepción de la gente acerca de la corrupción no sólo no mejora, sino 
que empeora. Si en 2010 el porcentaje de los que creían que la corrupción era 
un problema muy o bastante grave era del 79%, en 2018 era incluso mayor, 
del 81,3%. 

Según el prestigioso ranking de gobernanza de regiones europeas European 
Quality Government Index (EQI), Cataluña ocupa un más que discreto puesto 
número 141 de las 222 regiones europeas analizadas en cuanto a la calidad de 
su gobernanza. 

Por tanto, es imprescindible situar la lucha contra la corrupción en la primera 
fila de las prioridades del Govern de la Generalitat, algo que actualmente no 
ocurre. La inacción y pasividad en la lucha contra la corrupción han sido la 
norma de su actuación en este terreno, y en su seno se cultivan diferentes prác-
ticas que, en último término, suponen un abuso de poder que tiene como re-
sultado la obtención de réditos privados; en otras palabras, que son corrup-
tas. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1) Convertir a la lucha contra la corrupción en un objetivo central de su polí-
tica de gobierno. 

2) Comprometerse a perseguir y erradicar cualquier práctica corrupta que pu-
diera darse en la Administración de la Generalitat de Cataluña. 
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Propuesta de resolución 2 

Por la defensa de la legalidad como mejor aliada contra la corrupción 

El ordenamiento jurídico vigente cuenta con numerosas normas que permiten 
atacar la corrupción, que son en lo sustancial muy similares a las de otras Co-
munidades Autónomas y a las del resto de países de nuestro entorno europeo. 
Pero ninguno de los instrumentos con que contamos será útil si no existe la 
determinación y la voluntad de aplicarlos por parte del Govern, ni si los dife-
rentes responsables de cada área, uno a uno, no están íntimamente convenci-
dos de su obligación, para con sí mismos y para con toda la ciudadanía, de ser 
honestos en el ejercicio de sus cargos y de su deber de perseguir todo indicio 
de corrupción que llegue a su conocimiento. 

Debemos ser conscientes de que la legalidad, en todas sus formas, es la mejor 
aliada en la lucha contra la corrupción, y que ésta debe entenderse como un 
todo y no como un bufet en el que uno escoge lo que más le gusta y desecha 
lo que no le interesa. Las sentencias judiciales se tienen que cumplir, todas y 
no sólo las que dan la razón a nuestras pretensiones, y es obligación de cual-
quier autoridad pública contribuir a su cumplimiento. Los culpables de haber 
cometido actos de corrupción deben ser apartados de sus puestos y no se debe 
blanquear su imagen ni propiciar que otros lo hagan. 

Desgraciadamente, tenemos numerosos ejemplos de malas prácticas del Go-
vern de la Generalitat en este terreno. No protegió adecuadamente los datos 
personales de los catalanes y no ha hecho nada para evitar su mal uso. Es 
sabido que sitúa determinados servicios en el exterior para así esquivar los 
controles legales. Desobedece ostensiblemente los mandatos de la Junta Elec-
toral. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1) Cumplir, y hacer cumplir, todo el ordenamiento jurídico vigente, así como 
las resoluciones judiciales. 

2) Colaborar sin reservas con las investigaciones que sobre corrupción lleven 
a cabo los órganos judiciales, los órganos de control interno de la Administra-
ción y los órganos fiscalizadores de control externo de la Administración. 

3) Acometer urgentemente la rehabilitación de las dependencias de diversas 
sedes judiciales que no cumplen con los requisitos mínimos que fija la norma-
tiva de higiene y seguridad en el trabajo. 

El Parlamento de Cataluña: 

4) Condena las presiones a jueces, magistrados y fiscales, a los funcionarios 
al servicio de la Administración de Justicia, a interventores y a los órganos 
fiscalizadores de control externo de la Administración en el ejercicio de sus 
funciones. 

Propuesta de resolución 3 

Por unos organismos de control independientes 

Los órganos de control interno son el primer frente contra la corrupción. Es, 
por tanto, fundamental que el estatuto de éstos reconozca su inamovilidad y 
una retribución adecuada y segura que les garantice su independencia de cri-
terio y de actuación frente a aquellos que puedan ser objeto de su investiga-
ción. 
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Por su parte, los organismos fiscalizadores de control externo son uno de los 
pilares de la lucha contra la corrupción y en pro de una actuación de las Ad-
ministraciones ajustada a la legalidad y de un buen uso de los caudales públi-
cos. Es necesario que cuenten con los medios suficientes para llevar a cabo 
sus funciones y, también, que sus responsables sean radicalmente indepen-
dientes de las Administraciones a las que deben fiscalizar. 

El actual modo de elección de los responsables de los organismos fiscalizado-
res de control externo de la Generalitat de Cataluña no garantiza esta premisa. 
Su nombramiento depende de la formación de mayorías parlamentarias, que 
invariablemente escogen a gente de su confianza, en muchas ocasiones anti-
guos políticos, para tales puestos. Esta deuda original planea por encima de 
sus cabezas durante todo su mandato, lo que lanza una duda razonable sobre 
su verdadera disposición a investigar asuntos que no son del agrado de aque-
llos que les promovieron a los puestos que ocupan. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1) Suprimir progresivamente la interinidad en el puesto de interventor, para 
garantizar que quienes ocupan estas plazas no estén sujetos a posibles repre-
salias en su puesto de trabajo derivadas del correcto ejercicio de su función. 

2) Ofrecer la máxima colaboración a las investigaciones de los organismos de 
fiscalización externos y a cumplir con las recomendaciones que éstos les pre-
senten. 

3) Articular un mecanismo ágil de consulta a través de la Autoritat Catalana 
de la Competència que facilite a las mesas y organismos de contratación reco-
mendaciones para evitar prácticas colusorias, es decir, acuerdos entre empre-
sas y administraciones con el objeto de impedir, restringir o falsear la compe-
tencia; así como evitar la práctica fraudulenta del troceamiento de contratos 
para evitar los mecanismos de control. 

4) Impulsar y facilitar la investigación por parte de los organismos de fiscali-
zación externos de los casos de enriquecimiento no explicable en relación con 
los ingresos que consten en las declaraciones periódicas de bienes de los car-
gos públicos. 

5) Impulsar la modificación legislativa del modo de elección de los responsa-
bles de los organismos de fiscalización externos, de tal manera que se garan-
tice que éstos son elegidos por sus méritos personales y profesionales acredi-
tados a lo largo de su vida y no por las conexiones políticas con que cuenten, 
de forma que en ningún caso se lleguen a producir situaciones en las que se 
proteja a quienes dieron apoyo a su nombramiento. 

Propuesta de resolución 4 

Por un ejercicio honorable del cargo de síndic de greuges 

El Sr. Rafael Ribó, actual Síndic de Greuges en funciones por la expiración 
de su mandato, aceptó una dádiva de un empresario ligado a la trama corrupta 
del 3%. Consistió en aceptar la invitación (para él mismo y su hija) a volar a 
Berlín en jet privado para presenciar la final de la Champions League de 2015, 
por un valor estimable en no menos de 6.000 euros. Este regalo no fue decla-
rado en su día y sólo hemos tenido conocimiento de él gracias a una investi-
gación judicial en relación con la trama corrupta del 3%. El propio Sr. Ribó 
ha reconocido los hechos en sede parlamentaria, aunque lo ha hecho en un 
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tono autoexculpatorio, apelando al supuesto carácter salvífico de su condición 
de seguidor del FC Barcelona. 

En los últimos días, nuevas informaciones señalan que esta práctica podría 
haber sido repetida en diferentes ocasiones en el tiempo. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña: 

1) Constata que el Sr. Ribó, actual Síndic de Greuges, al aceptar secretamente 
la invitación de un empresario ligado a la trama corrupta del 3%, ha demos-
trado su cordial connivencia con aquellos a los que debería fiscalizar y ha co-
metido una vergonzante traición a la confianza que los ciudadanos depositaron 
en él, por lo que debe abandonar el cargo que ocupa. 

Propuesta de resolución 5 

Por la protección de los ingresos públicos 

La protección de los ingresos del sector público es una herramienta indispen-
sable para dotar a la Administración Pública de los recursos suficientes para 
hacer frente a las políticas públicas en sanidad, educación, servicios sociales, 
infraestructuras y otras materias. 

La lucha contra el fraude fiscal, en todas sus formas, ha de ser uno de los 
objetivos primordiales de la acción del Govern de la Generalitat. También lo 
ha de ser el evitar conceder beneficios fiscales (esto es, desgravaciones y de-
ducciones fiscales) a aquellas actividades que no lo merezcan por no aportar 
nada al bienestar colectivo de los ciudadanos. 

Una muestra del escaso celo del Govern en la persecución del fraude fiscal la 
aporta el hecho de que la Agència Tributària de Catalunya haya mirado hacia 
otro lado y no haya comprobado la correcta tributación de las donaciones o 
incrementos de patrimonio de que han disfrutado los encausados por el procés 
para hacer frente a los costes judiciales y fianzas particulares, procedentes de 
las entidades separatistas Òmnium Cultural, ANC y Caixa de Solidaritat. 

Estos casos se encubren como préstamos fraudulentos, dado que en verdad no 
se produce devolución del dinero teóricamente prestado. La persecución de 
este tipo de operaciones era uno de los ejes del Plan de prevención y reducción 
del fraude fiscal y de fomento de buenas prácticas tributarias 2015-2018 de la 
Generalitat de Cataluña, pero, sorprendente y al mismo tiempo sintomática-
mente, este empeño ha desaparecido del Plan 2019-2022. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la concesión de beneficios fiscales a 
algunas entidades que se presentan bajo el paraguas del fomento de la lengua 
catalana, pero que en verdad son instrumentos de agitación y propaganda al 
servicio del actual Govern de la Generalitat y los partidos separatistas que les 
apoyan. Estamos hablando de Òmnium Cultural, asociación que estuvo detrás 
del intento de golpe a la democracia de los meses de septiembre y octubre de 
2017, y de Plataforma per la Llengua, entidad que se ha dedicado a espiar a 
nuestros niños y niñas en los patios de los colegios. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1) Perseguir el fraude fiscal en todas sus formas, sin excepciones de ninguna 
clase según el tipo de fraude realizado ni de las personas que lo han practicado. 
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2) Instar a la Agència Tributària de Catalunya a emprender las medidas de 
investigación precisas para garantizar que los beneficiarios de las donaciones 
de las organizaciones separatistas tributen por el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones y por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados como corres-
ponde según la normativa fiscal vigente actualmente. 

3) Facilitar el control de la actividad de la administración y empresas públicas, 
conforme al ordenamiento jurídico vigente, radicando las bases de datos y ser-
vidores informáticos en territorio nacional. 

4) Retirar a Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua los beneficios fis-
cales de los que goza por tratarse en verdad de organizaciones de agitación y 
propaganda al servicio del actual Govern de la Generalitat y de los partidos 
que le dan apoyo. 

5) Utilizar el dinero público para mejorar las condiciones de vida de los cata-
lanes y no a la promoción y difusión de ideas y actividades políticas de carác-
ter nacionalistas u objetivos políticos que generen división en la ciudadanía. 

6) Comprometerse a remover preventivamente de su cargo a todo aquel per-
sonal de designación política que se vea investigado por corrupción y a no 
nombrar para otro puesto a aquellos que hayan sido condenados en firme por 
delitos relacionados con la corrupción. 

7) Impulsar la supresión de los aforamientos políticos. 

El Parlamento de Cataluña: 

8) Declara que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol debe 
reintegrar al erario público las cantidades defraudadas a la Agencia Tributaria, 
renunciando al beneficio de la prescripción. 

9) Condena la malversación de caudales públicos que fue detectada y sanciona 
en la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, e insta al Govern a recuperar 
el dinero defraudado. 

Propuesta de resolución 6 

Por unas subvenciones que redunden en el bien común 

Las subvenciones y las ayudas de diverso tipo que la Administración otorga a 
las entidades privadas sin ánimo de lucro sólo se justifican si la labor de éstas 
redunda en el bienestar de todos los catalanes. Si no es así, constituyen un 
método encubierto de financiar a entidades lideradas por personas próximas 
al Govern que contribuyen a difundir su mismo mensaje, o son un método para 
intentar influir en el comportamiento y opinión de entidades sociales indepen-
dientes o para comprar su silencio. Destinar un solo euro a asociaciones cuya 
actividad no aporta nada a la sociedad y que tiene por verdadero objetivo en-
tregar dinero público a amigos políticos para recompensarles o condicionarles 
debe ser considerado una forma de corrupción. 

La ANC y Òmnium Cultural reciben cuantiosas subvenciones de las Admi-
nistraciones Públicas, camufladas en forma de cuotas de socio, cuando es de 
sobras conocido que son organismos de agitación y propaganda política sepa-
ratista que estuvieron detrás del intento de golpe a la democracia de los meses 
de septiembre y octubre de 2017. Acció Cultural del País Valencià recibe 
cuantiosas subvenciones de la Generalitat de Cataluña, que le han permitido 
incluso adquirir un lujoso edificio en el centro de la ciudad de Valencia, sin 
que se responda la pregunta de por qué, al ser una asociación que actúa en la 
Comunidad Valenciana, no es la Generalitat Valenciana la que debería sub-
vencionarle. Otro tanto ocurre con asociaciones como La Bressola, que actúa 



Dossier PLE 48 
7 de febrer de 2020 

22 
 

en Francia, o la Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Històric Cultu-
ral de l’Alguer, que actúa en Italia y de la que, además, no consta la más mí-
nima actividad efectiva. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña: 

1) Condena expresamente la malversación y el desvío de fondos sociales del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que se usaron para sufragar 
el referéndum ilegal de 2017, e insta al Govern de la Generalitat a personarse 
y reclamar en la causa especial 20907/2017 para reclamar el dinero malver-
sado. 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

2) Garantizar que toda la información relativa a la subvenciones y ayudas, sin 
excepción, que hayan concedido las entidades del sector público de la Gene-
ralitat se publique en el Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya 
(RAISC). 

3) Establecer con claridad los objetivos concretos que se pretende conseguir 
con la concesión de subvenciones y ayudas, abandonando la práctica de for-
mulaciones vagas e imprecisas que facilitan concesiones indiscriminadas y 
carentes de fundamento. 

4) Mejorar la transparencia de las subvenciones y ayudas entregadas a perso-
nas jurídicas, garantizando la publicación en la web de las personas responsa-
bles de la entidad beneficiaria. 

5) Diseñar las convocatorias de subvenciones y ayudas a las entidades sociales 
con una periodicidad cuatrienal, con el objetivo de reducir sus costes adminis-
trativos, garantizar su independencia, y dotar de mayor seguridad y viabilidad 
a sus proyectos. 

6) Dar cumplimiento a lo establecido en la Moción 93/XII sobre la inacción 
social del Govern, realizando una auditoría de la gestión de la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia de los últimos diez años, 
mediante la contratación de una entidad externa e independiente, con el obje-
tivo de asegurar la protección de la infancia y la adolescencia en Cataluña y 
esclarecer la gestión realizada en los últimos años. 

7) Dar cumplimiento a la Resolución 616/XII del Parlamento de Cataluña, 
sobre las mejoras en la gestión de las subvenciones de la Dirección General 
de Atención a la Infancia y la Adolescencia con el objetivo de: 

a. Exigir a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
que redacte las bases para acceder a las ayudas y las subvenciones con indica-
dores neutrales y ajustados a la realidad social de los receptores, mediante una 
norma en que se definan claramente los instrumentos y los criterios internos, 
y que las cumpla. 

b. Exigir a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
que se comuniquen las resoluciones de concesión de la prestación dentro del 
plazo que establece el artículo 4.5 del Decreto 123/2007, por el que se deter-
mina el régimen aplicable a la solicitud y concesión de las prestaciones socia-
les de carácter económico de derecho subjetivo, y se concretan los requisitos 
para el reconocimiento del derecho a las prestaciones creadas, en desarrollo 
de la Ley 13/2006, del 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter econó-
mico, ya que generalmente los receptores de estas prestaciones se encuentran 
en una situación de grave precariedad en que el tiempo es una variable muy 
importante. 
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8) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de atestiguar su actividad 
efectiva y del correcto gasto de las subvenciones recibidas que tiene las aso-
ciaciones subvencionadas. 

9) Retirar las subvenciones a las organizaciones de agitación y propaganda al 
servicio del Govern, o de ideologías que dividan a la sociedad catalana. 

10) Publicar regularmente el listado de medios de comunicación que reciban 
subvenciones o dinero por campañas de publicidad institucional, con el des-
glose de anuncios, su objeto, y el detalle de los criterios para el reparto. 

Propuesta de resolución 7 

Por la transparencia y control de la contratación en los servicios de 
atención a las personas 

El tristemente archiconocido caso del 3%, por el que determinados empresa-
rios obtenían ilícitamente contratos públicos a cambio de contribuir bajo mano 
a la financiación de Convergència, no es ni mucho menos el único. Por citar 
sólo los más recientes, en el caso Palau el fraude y el cohecho de unos admi-
nistradores desleales se mezclaron con el pago de comisiones a Convergència 
a través de la entidad, con el conocimiento y la aquiescencia de éstos. Se está 
investigando si los pagos a la productora audiovisual Triacom han servido 
para financiar las campañas electorales de Convergència. El caso Boreas im-
plica al ex presidente de la Diputación de Lleida, de Convergència, en adjudi-
caciones fraudulentas de obra pública. La ex Consellera y actual diputada al 
Congreso por Junts per Catalunya está siendo investigada por la supuesta ad-
judicación ilegal de contratos por valor de más de 200.000 euros a un amigo 
y colaborador suyo. Por no hablar del caso Pujol, en el que se ventila una trama 
de enriquecimiento ilícito de proporciones fabulosas que tiene ramificaciones 
en diversos miembros de su familia. 

Pero, además de los casos más conocidos y más graves, existe un amplio ar-
senal de irregularidades que permiten una adjudicación dirigida hacia quien 
desean los adjudicadores. Una de ellas es la práctica de trocear los contratos 
para situarlos por debajo de los umbrales que habilitan a una adjudicación di-
recta, sin necesidad de pasar por concurso. El Grupo Parlamentario de Ciu-
tadans ha identificado decenas de contratos por un valor de 17.999,99 euros, 
sólo un céntimo por debajo del límite de 18.000 euros que obligaría a una 
contratación por concurso. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1) Dar cumplimiento a lo establecido en la Moción 93/XII sobre la inacción 
social del Govern, realizando una auditoría de la gestión de la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia de los últimos diez años, 
mediante la contratación de una entidad externa e independiente, con el obje-
tivo de asegurar la protección de la infancia y la adolescencia en Cataluña y 
esclarecer la gestión realizada en los últimos años. 

2) Dotar de transparencia los centros tutelares, exigiendo a las entidades ges-
toras de los centros residenciales de acción educativa y de educación intensiva 
a rendir cuentas de las aportaciones públicas recibidas, incluyendo anualmente 
una memoria económica y de actividades realizadas, así como de los planes 
de contingencia, las retribuciones de cada uno de los profesionales del centro 
en relación a su categoría profesional, los gastos anuales de funcionamiento 
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del centro desglosados por conceptos: el gasto en reforma, ampliación y me-
jora de los espacios del centro, si se produjeran, así como el gasto en higiene, 
suministros, alimentación, vestimenta de los menores y otros gastos. La pu-
blicación de la memoria deberá presentarse durante el primer semestre del año 
posterior. Esta publicación será de carácter preceptivo. 

3) Potenciar los órganos y mecanismos de control público sobre la gestión de 
todas las entidades proveedoras del sistema sanitario integral de utilización 
pública de Cataluña, sea cual sea la fórmula de asociación público-privada o 
el porcentaje de participación de la administración local o autonómica en las 
mismas. 

4) Implantar órganos o mecanismos de control y auditoría interna en las es-
tructuras organizativas de las entidades proveedoras del sistema sanitario in-
tegral de utilización pública de Cataluña, en las que actualmente no sea un 
imperativo legal, como mecanismo fundamental para la prevención y detec-
ción de irregularidades, buscando un correcto equilibrio entre el control eficaz 
y la flexibilidad en la gestión. 

5) Estipular mecanismos y protocolos de control externo en aquellos casos en 
los que la complejidad organizativa, o de titularidad, de las entidades provee-
doras del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña no per-
mita implantar órganos o mecanismos de control y auditoría interna. 

6) Potenciar los órganos y mecanismos de vigilancia del cumplimiento de la 
normativa de contratación pública y sus principios, en la medida en que sean 
aplicables, sobre todas las entidades proveedoras del sistema sanitario integral 
de utilización pública de Cataluña, sea cual sea la fórmula de asociación pú-
blico-privada o el porcentaje de participación de la administración local o au-
tonómica en las mismas. 

7) Potenciar los mecanismos de transparencia, información pública y rendi-
ción de cuentas sobre la gestión y los resultados en salud de todas las entidades 
proveedoras del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, 
sea cual sea la fórmula de asociación público-privada o el porcentaje de parti-
cipación de la administración local o autonómica en las mismas. 

a. Recuperar, y mantener en el futuro, la publicación periódica de los datos de 
la Central de Balances del Servei Català de la Salut que (con datos de 2017) 
fue interrumpida el año 2018. 

b. Recuperar, y mantener en el futuro, la publicación periódica de todos los 
datos y apartados existentes en la Central de Resultados del Observatorio de 
Sistema de Salud de Cataluña, que en algunos casos no se actualizan desde 
2009. 

c. Establecer una plataforma de publicación de indicadores de benchmarking 
útiles para la gestión sanitaria que abarque a todas las entidades proveedoras 
del sistema sanitario catalán, sea cual sea la fórmula de asociación público-
privada o el porcentaje de participación de la administración local o autonó-
mica en las mismas. 

8) Crear, por parte de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament, un cauce que agilice la entrega de la documentación de todos los 
procedimientos sobre los que el Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a 
la Información Pública ha emitido informe vinculante y favorable sobre el de-
recho de acceso a la información de los diputados. 
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Propuesta de resolución 8 

Por la protección de los trabajadores públicos y la disolución de los 
organismos administrativos superfluos 

Los últimos datos de la Base de Dades de la Funció Pública señalan que un 
40% de la plantilla de la Generalitat de Cataluña trabaja en precario, sea como 
interina, sea como laboral temporal. Esta cifra debe ser calificada de aberrante, 
dado que nada menos que quintuplica la que se consideraría adecuada, que se 
sitúa en torno al 8%-10%. 

Las prometidas convocatorias de oposiciones llegan a cuentagotas y el por-
centaje de precariedad, más que reducirse, aumenta cada año: si en 2010 era 
de un ya elevado 22%, actualmente es de un escandaloso 40%, y sigue cre-
ciendo. 

Lo anterior es el resultado de una política deliberada del Govern dirigida a 
debilitar la independencia que la Ley reconoce a los servidores públicos. Es 
perfectamente comprensible que aquel a quien no permiten consolidar su 
puesto de trabajo debe obedecer sin reservas las órdenes de sus superiores, de 
quienes depende en último término su continuidad; tanto más cuanto que, con-
forme al Derecho Administrativo, un interino puede ser cesado de su puesto 
sin aportar motivo, sin previo aviso y sin derecho a ninguna indemnización. 

El maltrato que el Govern inflige a su personal es especialmente acusado en 
la Administración de Justicia, ámbito en el que el Govern renunció a convocar 
500 plazas que había presupuestado el Ministerio de Justicia. También es me-
recedor de reproche el deficiente mantenimiento de muchas sedes judiciales, 
cosa que da lugar a unas condiciones de trabajo en ocasiones insoportables. 

Esta situación contrasta con los más de 400 puestos de personal de confianza 
de que disponen los Departamentos de la Generalitat con sueldos que llegan 
hasta los 100.000 euros anuales. También contrasta con la proliferación de 
organismos administrativos superfluos (chiringuitos) que nada aportan a la ac-
ción de gobierno y cuya única utilidad es poder ofrecer puestos de trabajo 
magníficamente retribuidos a personas cercanas a los partidos políticos que 
dan apoyo al Govern. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat de Cataluña a: 

1) Calendarizar todos los procesos selectivos pendientes de convocar para lo-
grar un número de plazas suficiente para que, tras su conclusión, la tasa de 
interinaje se haya reducido a un máximo del 10% del total de la plantilla. 

2) Propiciar la movilidad interadministrativa, estableciendo cauces para que 
funcionarios de otras Administraciones Públicas puedan optar a puestos en la 
Administración de la Generalitat de Cataluña y viceversa. 

3) Garantizar la igualdad de los aspirantes en el acceso a la función pública, 
dando a la fase de oposición un carácter de mayor publicidad a través de la 
celebración de pruebas orales en público y de sorteo público de las preguntas 
que han de contestar. 

4) Disolver organismos administrativos superfluos, ideados con la única in-
tención de generar agitación y propaganda política y de crear puestos de tra-
bajo para personas afines políticamente, tales como: 

a. Oficina de Drets Civils i Polítics, por la manifiesta tendenciosidad de su 
Dirección y sus actuaciones. 
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b. Diplocat, por solapar sus funciones con el Departamento de Acción Exte-
rior, con una Presidencia del Govern que también tiene facultades en acción 
exterior y con unas delegaciones exteriores de tipo comercial (Acció). 

c. Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern. 

Propuesta de resolución 9 

Por la protección de los denunciantes de la corrupción en las admi-
nistraciones públicas 

La corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles. Se 
trata de un problema de especial gravedad, pues tiene consecuencias sobre la 
eficiencia de las Administraciones Públicas, supone un perjuicio económico a 
las arcas del Estado, pero sobre todo es un problema sistémico que afecta al 
corazón de la democracia. 

Lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de algunos partidos po-
líticos y organismos públicos ha generado no solo el rechazo de los ciudada-
nos, sino que ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones. El man-
tenimiento de personas imputadas en listas electorales y en cargos públicos, o 
el uso clientelar que, en ocasiones, los partidos han hecho de los fondos y los 
nombramientos en la Administración, han generado la percepción de que en 
España, la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco 
que se debiera. 

En los últimos años, los ciudadanos de Cataluña vienen contemplando con 
estupor una multitud de tramas, casos y investigaciones judiciales por la pre-
sunta comisión de ilícitos de corrupción perpetrados o amparados por altos 
cargos o personas que ostentaban especial responsabilidad pública. Del mismo 
modo, los ciudadanos tienen la impresión de que el principio de igualdad ante 
la ley que establece nuestra Constitución no es respetado en la práctica. 

Es por ello que es urgente atajar y abordar la corrupción: (i) Urge porque desde 
1978 se han descubierto cerca de 200 tramas corruptas y la cifra va en au-
mento, de lo que es claro ejemplo la sentencia relativa al expolio patrimonial 
de una institución cultural tan relevante como el Palau de la Música, donde 
queda probada la connivencia y criminal participación de supuestos servidores 
públicos, entidades privadas y principalmente del poder político gobernante 
de las instituciones de la Generalitat de Cataluña; y (ii) Urge porque la corrup-
ción pone trabas a la competencia, lastrando la competitividad de nuestra eco-
nomía. 

Propuesta de resolución 

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reconocer los 
derechos que asisten a los denunciantes en el ámbito de las Administraciones 
públicas catalanas, de las entidades que integran la Administración Local y 
del sector público institucional, estableciendo un marco de protección integral 
para su tutela y garantía. 

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que toda per-
sona física, en particular altos cargos, funcionarios o el resto del personal al 
servicio de la Administración pública catalana, las entidades que integran la 
Administración Local y del sector público institucional, tengan un procedi-
miento que permita denunciar y comunicar, los indicios o hechos reveladores 
con apariencia suficiente de veracidad sobre las conductas que puedan ser 
constitutivos de delito o infracción administrativa. Este procedimiento respe-
tará: (i) el derecho de confidencialidad; (ii) el derecho de información; (iii) el 
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derecho de recibir asesoramiento gratuito; (iv) el derecho de indemnidad so-
cial; (v) el derecho de indemnización por daños y perjuicios; y (vi) el derecho 
de resolución expresa. 

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a regular un 
marco reglamentario para que los contratistas y los beneficiarios de las ayudas 
públicas tengan un procedimiento para que permita denunciar y comunicar, 
cualquier indicio o hecho revelador con apariencia suficiente sobre conductas 
que puedan ser constitutivos de delito o infracción administrativa, como con-
secuencia de la adjudicación de los contratos o de las subvenciones percibidas. 
Este procedimiento respetará: (i) el derecho de confidencialidad; (ii) el dere-
cho de información; (iii) el derecho de recibir asesoramiento gratuito; (iv) el 
derecho de indemnidad social; y (v) el derecho de indemnización por daños y 
perjuicios; y (vi) el derecho de resolución expresa. 

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a establecer 
programas de formación para los funcionarios públicos en materia de conflic-
tos de interés en la contratación pública, dando a conocer la aplicabilidad de 
la Directiva europea 2014/24 relativa a los conflictos de interés. 

Propuesta de resolución 10 

Por una gestión transparente de la acción exterior 

La transparencia, las ventanas abiertas, la luz y los taquígrafos son el mejor 
antídoto contra el nacimiento y el desarrollo de la corrupción. 

Actualmente el Govern de la Generalitat adolece de una grave falta de trans-
parencia en su gestión de la acción exterior. Así lo atestiguan diversas eviden-
cias. Numerosas preguntas escritas al Govern son respondidas con vaguedades 
vacías o con simples remisiones a un sitio web. Muchas solicitudes de infor-
mación no son siquiera contestadas gracias a una interpretación abusiva de las 
exenciones legales al derecho a la información. Son incontables las veces que 
la mayoría parlamentaria que da apoyo al Govern ha rechazado una solicitud 
de comparecencia de Consellers o del Presidente de la Generalitat para que 
informasen de temas que atañen a la vida de todos los catalanes. No se informa 
cumplidamente de la agenda de contactos de los Consellers o del Presidente 
de la Generalitat. No hay ninguna información sobre la agenda de contactos 
del personal de confianza que asiste a los miembros del Govern. No se informa 
de los lobbies que contrata el Govern ni del dinero de todos los catalanes que 
se les entrega. No se da cuenta de la actividad real que desarrollan las Dele-
gaciones del Govern en exterior y de los gastos en que incurren. No se da 
información detallada del dinero que el Govern destina a campañas de publi-
cidad y propaganda. 

Es triste, y al mismo tiempo revelador, que tengamos que informarnos de la 
contratación de lobbies estadounidenses por parte del Govern de la Generalitat 
gracias a la información que éstos suministran en cumplimiento de la Foreign 
Agents Registration Act, información que el Govern se ha negado repetida-
mente a entregarnos. 

La mejor prueba de todo lo anterior es que, en la gran mayoría de ocasiones, 
tanto el Órgano de Garantía de Acceso a la Información del Parlamento de 
Cataluña como la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica (GAIP) han otorgado su amparo a las reclamaciones que le ha presentado 
el Grupo Parlamentario de Ciutadans. 
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Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1) Publicar e informar en sede parlamentaria sobre la agenda europea e inter-
nacional del Govern, en concreto, del Presidente de la Generalitat y sus Con-
sellers. Esta agenda ha de contener, como mínimo, los nombres y cargos con 
las que se contacta, el lugar en que tuvo lugar dicho contacto y los gastos si 
los hubiera. 

2) Publicar e informar en sede parlamentaria sobre la agenda de los delegados 
y otros miembros de las delegaciones del Gobierno en el exterior de forma 
que consten los contactos realizados, el objeto de los mismos y, si hubiera 
gasto público, constancia del mismo, tal y como exige la Ley 19/2014, de 29 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno. 

3) Publicar la agenda institucional del personal de confianza (eventual), en 
especial de aquel con funciones de coordinación y de dirección en temas ex-
teriores, tales como los responsables de las oficinas de ex presidentes, el coor-
dinador de políticas internacionales del Departamento de Presidencia y el 
coordinador internacional de políticas culturales. 

4) Realizar y presentar anualmente en el Parlament un informe exhaustivo so-
bre las actividades realizadas por las Delegaciones del Govern de la Genera-
litat de Cataluña en el exterior. Dicho informe deberá contener, asimismo, las 
medidas de coordinación, cooperación y respeto al principio de unidad de ac-
ción exterior del Estado, que las Delegaciones del Govern en el exterior y el 
propio Departament d’Acció Exterior hayan tomado al respecto. 

5) Responder en sede parlamentaria sobre el coste y la acción de contratar 
lobbies internacionales especializados en procesos de secesión (por ejemplo, 
Independent Diplomat) y devolver el dinero gastado indebidamente a todos 
los catalanes. 

6) No utilizar los recursos destinados a acción exterior de la Generalitat de 
Cataluña para promocionar el separatismo y la propaganda contra España. 

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez 
Portavoz del GP Cs 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 
57708) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la cor-
rupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya (tram. 255-
00010/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 19 

Per uns partits polítics i fundacions transparents i lliures de corrup-
cions 

El Parlament de Catalunya: 

1. Fa una crida a les forces polítiques presents en aquest parlament per a que 
adoptin un compromís ferm contra la corrupció i a favor de la transparència i 
la democràcia. Per aquests motius cal que es comprometin a: 

a. Adoptar plans de prevenció de riscos de corrupció i aprovar codis de con-
ducta exigents i de tolerància zero vers la corrupció. 

b. Crear canals de denúncia segura dins les seves organitzacions per a tal de 
protegir a possibles alertadors. 

c. Respectar la presumpció d’innocència i evitar qualsevol acusació de cor-
rupció sense fonament per interessos partidistes, que acaben protegint als cor-
ruptes al generalitzar una sensació de corrupció constant i estesa arreu. 

2. Demana també que aquests compromisos de bones pràctiques es facin ex-
tensius a les Fundacions vinculades a partits polítics que, atesos alguns ante-
cedents, han estat i encara són potencialment espais especialment crítics amb 
els que alguns partits han estructurat trames de finançament irregular o de co-
missions públiques; i per això també fa una crida als partits polítics perquè 
s’assegurin que les fundacions vinculades presentin regularment la seva 
comptabilitat, de forma transparent, completa i exhaustiva, a la Sindicatura de 
Comptes. 

3. També fa una crida a que aquestes forces polítiques es comprometin a tre-
ballar per impulsar les reformes legislatives que codifiquin legalment tot 
aquests compromisos: 

a. Una Llei Electoral catalana que: 

i. Reguli amb major detall i claredat els conflictes d’interessos de càrrecs elec-
tes. 

ii. Incrementi la transparència del finançament de les campanyes electorals. 

iii. Adopti mesures d’estalvi que redueixin el cost de la campanya electoral, 
com embustiaments conjunts i estandarditzats. 

iv. Protegeixi als càrrecs electes davant interferències judicials motivades ide-
ològicament, tot deixant clar que la pèrdua d’un càrrec electe només es pro-
dueix amb sentència ferma per part d’un òrgan judicial. 

b. Una llei de transparència de partits i fundacions que: 

i. Faci extensiva a les Fundacions i Associacions Declarades d'Utilitat Pública 
les obligacions de transparència, fiscalització, limitacions legals i sistemes de 
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control financer aplicables als partits, garantint el màxim control financer i 
incrementant la prevenció de qualsevol tipus de comptabilitat connivent amb 
partits i organitzacions afins, impossibilitant un ús il·legítim d'aquest tipus 
d'associacions, ja sigui per obtenció il·legal d'ingressos o evasió fiscal, entre 
d'altres pràctiques corruptes. 

ii. Condicioni l’accés a finançament públic de les fundacions vinculades a par-
tits polítics a l’elaboració de protocols anti-corrupció supervisats per l’oficina 
antifrau. 

iii. Reguli la presència de persones investigades i processades en la vida pú-
blica per casos de corrupció. 

Proposta de resolució 20 

Per una fiscalitat transparent, justa i progressiva, i per combatre 
l’evasió fiscal 

El Parlament de Catalunya: 

1. Mostra el seu compromís amb una fiscalitat transparent i progressiva, que 
asseguri el manteniment de l’Estat del Benestar i garanteixi la igualtat d’opor-
tunitats. Una fiscalitat que, en un context de mobilitat internacional del capital, 
ha de tenir necessàriament una dimensió supranacional per a tal de taxar el 
capital i patrimoni de les capes més riques de la societat. 

2. Es reafirma en la necessitat de fer servir les institucions europees com a 
punta de llança d’aquesta fiscalitat supranacional i reclama contundència vers 
les pràctiques insolidàries d’aquells Estats Membres que fan del «dumping 
fiscal» la seva principal política econòmica. 

3. Expressa la seva preocupació per l’opacitat i manca d’exemplaritat fiscal 
de la Casa Reial Espanyola, així com denuncia les obstruccions dels principals 
partits monàrquics i l’activisme judicial que han impedit que s’investigués 
aquesta opacitat al Congrés espanyol i al Parlament de Catalunya i continua 
considerant necessària una Comissió d’Investigació al Congrés dels diputats 
sobre les pràctiques fiscals de la Casa Reial. 

4. Per tal de vetllar pel prestigi i bon nom de les institucions catalanes, el Par-
lament de Catalunya considera necessari exigir explicacions i la màxima 
transparència a qualsevol membre dels diferents Governs de la Generalitat de 
Catalunya que hagi estat investigat per incompliment de les seves obligacions 
tributàries. 

5. I, en concret, insta a el Govern de la Generalitat a: 

a. Reclamar al nou govern de l’estat espanyol la publicació de la llista de per-
sones acollides a l’amnistia fiscal de l’any 2012. 

b. Reclamar també, el plantejament i execució d’un pla d’inspecció fiscal als 
evasors fiscals acollits i de fiscalització específica de possibles indicis d’altres 
il·legalitats especialment per aquells casos de persones relacionades amb l’ad-
ministració pública i de la casa reial espanyola. 

c. Derogar, i legislar per corregir les conseqüències i evitar accions similars, 
el decret-llei del govern de l’estat que va permetre el trasllat «express» d’em-
preses amb seu a Catalunya l’octubre de 2017. 
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d. Instar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària a facilitar tota la infor-
mació i dades de manera periòdica i sistemàtica a l’Agència Tributària de Ca-
talunya de tots els contribuents catalans, necessària per detectar patrimoni do-
miciliat a l’estranger. 

Palau del Parlament, 28 de gener de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 57709) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat ge-
neral sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya 
(tram. 255-00010/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 17 

Per unes institucions que vetllin per l'interès general i el bon govern, 
i lliures de corrupció. 

El Parlament de Catalunya, respecte a la corrupció sistèmica de les instituci-
ons de l’estat i la seva incidència en la qualitat democràtica: 

1. Constata la corrupció sistèmica de les institucions de l’estat espanyol que 
no garanteix l’exercici de drets i llibertats amb plenes garanties. 

2. Constata l’atac dels poders de l’estat a les institucions catalanes en general 
i al Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya en particular, i re-
butja la seva voluntat de deslegitimar-les com s’ha fet palès darrerament amb 
l’actuació de la Junta Electoral Central. 

3. Constata la utilització de les institucions per part dels diferents governs de 
l’estat espanyol per perseguir i criminalitzar el moviment independentista i els 
seus líders polítics i civils. 

4. Rebutja i condemna l’ús de fons públics per part dels governs de l’estat per 
boicotejar l’acció exterior de la Generalitat i per dur a terme campanyes de 
desprestigi de Catalunya, atemptant contra l’interès general i la competitivitat 
de l’economia catalana. 

5. Rebutja i condemna l’ús de fons públics i de personal dels cossos i forces 
de seguretat de l’estat per controlar i perseguir il·legalment els nostres repre-
sentants polítics fora del nostre país. 

6. Rebutja i condemna l’operació orquestrada per part dels poders de l’estat 
per debilitar els serveis públics i per desestabilitzar l’economia catalana mit-
jançant pràctiques il·lícites que involucren les «clavegueres de l’estat». 

7. Denuncia el paper del rei d’Espanya en la operació duta a terme durant el 
mes d’octubre del 2017, per afavorir la sortida de seus socials de multinacio-
nals de Catalunya renunciant al seu paper neutral. 

8. Denuncia la ingerència dels poders de l’estat per impedir que el Parlament 
exerceixi una funció de control a la monarquia a través de la creació d’una 
comissió d’investigació sobre la corrupció de la Casa Reial espanyola en les 
seves relacions econòmiques amb d’altres països com l’Aràbia Saudita. 

9. Denuncia la persecució de la Mesa del Parlament per impedir i limitar la 
celebració de determinats debats en seu parlamentària. 

El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de millorar la integritat i la trans-
parència, i aconseguir un desenvolupament acurat de l’activitat política, que 
reforci el nivell de confiança entre les institucions i els ciutadans i ciutadanes, 
i la seva credibilitat: 
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10. Expressa que per avançar en matèria de transparència i bon govern els 
partits polítics amb representació al Parlament i les seves entitats vinculades, 
com a part fonamental de l’arquitectura democràtica, han d’incrementar el seu 
compromís per lluitar contra la corrupció. 

11. Constata que és necessari aprofundir en el desenvolupament del marc nor-
matiu català per tal d’ampliar els mecanismes de retiment de comptes de les 
institucions, de protecció de les persones alertadores, de publicitat en matèria 
de subvencions i contractació pública i la resta d’obligacions que estableix la 
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així 
com la legislació europea, a fi de poder vetllar amb més cura per l’interès 
general. 

12. Manifesta la necessitat de modificar el seu Reglament amb l’objectiu 
d’ampliar les funcions de la Comissió de l’Estatut dels Diputats per tal que, 
de manera pública i transparent, es puguin analitzar possibles comportaments 
no ètics o dubtosos, així com possibles contactes poc transparents i/o indeguts 
amb grups d’interès, es dugui a terme un rigorós control del registre d’activi-
tats i béns, comparant les diferències entre el nomenament i el final del man-
dat, i es pugui portar a terme un major control dels possibles conflictes d’in-
terès i de les «portes giratòries». 

13. Constata la conveniència d’implementar al Parlament un sistema de for-
mació continuada en matèria d’ètica i bones pràctiques, conflictes d’interès, 
bon govern, codis ètics, infraccions, sancions, obligacions i incompatibilitats. 

14. Insta al Govern de la Generalitat a seguir adoptant actuacions concretes en 
matèria de lluita contra la corrupció, especialment en el marc de l’Estratègia 
de Lluita contra la Corrupció i l’Enfortiment de la Integritat Pública, i conti-
nuar desenvolupant mecanismes de col·laboració i coordinació entre el Go-
vern, el Parlament i les entitats locals amb aquest objectiu. 

15. Insta al Govern de la Generalitat a vetllar pel compliment estricte del rè-
gim d’incompatibilitats dels alts càrrecs i personal eventual del govern davant 
les activitats que exerceixin fora de l’acció de govern. 

Proposta de resolució 18 

Sobre la politització del sistema judicial 

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que un poder judicial independent i no polititzat és un pilar fona-
mental per garantir un sistema democràtic que asseguri l’exercici en plenitud 
de drets i llibertats i manifesta que la societat catalana pateix els efectes d’un 
sistema judicial mancat d’independència i polititzat, agreujats en la seva cú-
pula. 

2. Denuncia la manca d’independència i imparcialitat del Consell General del 
Poder Judicial en l’exercici de les seves competències i els seus intents d’in-
gerència en el poder executiu com s’ha fet palès al seu darrer comunicat. 

3. Rebutja els mecanismes de composició del Consell General del Poder Judi-
cial, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes. 

4. Rebutja i condemna la utilització del Tribunal de Comptes per a perseguir 
els líders polítics independentistes per la via patrimonial. 

5. Manifesta la persecució política que duu a terme l’Audiència Nacional, an-
tic Tribunal d’Ordre Públic franquista, i en conseqüència en demana la disso-
lució. 
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6. Insta el Govern de la Generalitat a denunciar la situació de manca d’inde-
pendència, d’imparcialitat i l’ús partidista i polític del sistema judicial mentre 
duri, i a exigir les reformes necessàries per tal de revertir aquesta situació i la 
desjudicialització per posar fi a la persecució i repressió política actual. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN 
COMÚ PODEM (REG. 57710) 

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 esta-
bleixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la corrupció 
estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya (tram. 255-00010/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Per una Catalunya lliure de corrupció 

Proposta de resolució 1 [transaccionada] 

Per una democràcia de qualitat Per una Catalunya lliure de corrupció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1.1. Impulsar un Pacte Nacional contra la corrupció amb la participació dels 
partits polítics, sindicats, patronals, entitats, el món local, Sindicatura de 
Comptes i Oficina Antifrau amb l’objectiu de millorar la transparència, inte-
gritat, govern obert de l’administració i proposar els canvis legislatius que si-
guin necessaris. 

1.2. Impulsar un nou Codi Ètic i de Conducta de la Generalitat i del seu sector 
públic, dels membres del Govern, alts càrrecs, personal eventual i personal 
directiu amb un òrgan supervisor plural, independent, de composició paritària 
i format per persones expertes, Comitè d’Ètica, que vetlli pel compliment del 
codi i del règim sancionar, i oberta a les denúncies i consultes de la ciutadania. 

1.3. Impulsar un Codi Ètic dels treballadors i treballadores de l’Administració 
de la Generalitat. 

1.4. Personar-se com a acusació particular i perseguir proactivament tots els 
casos d’ús indegut de patrimoni públic per corrupció. 

1.5. Complir la llei i desenvolupar els reglaments que corresponguin per tal 
que cap alt càrrec de la Generalitat i del seu sector públic i d’ens, entitats, 
organismes i societats participades majoritàriament per la Generalitat cobri 
més que els consellers i conselleres del Govern. 

Proposta de resolució 2 [transaccionada] 

Prou a les portes giratòries 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2.1. Garantir, a través d’avançar en Codis de conducta vinculants, que els càr-
recs públics i alts càrrecs de les Administracions públiques de Catalunya, com-
pleixen escrupolosament amb la legalitat vigent en matèria de compatibilitats 
i prevenció de la corrupció. Establir una avaluació d’idoneïtat prèvia al nome-
nament dels alts càrrecs i personal directiu. 

2.2. Garantir l’avaluació independent dels règims d’incompatibilitats, amb es-
pecial atenció a aquelles que regulen els alts càrrecs de la Generalitat, mem-
bres del Govern i del Parlament. 

2.3. Acabar amb les portes giratòries: Reforçar i ampliar el règim d’incompa-
tibilitats per a que membres de Govern i els alts càrrecs de l’Administració de 
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la Generalitat no puguin prestar serveis a entitats privades que hagin resultat 
afectades per decisions on hagin participat durant l’exercici del seu càrrec o 
hagin estat relacionades amb la seva gestió. 

Proposta de resolució 3 

Transparència i bon govern als nostres municipis 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3.1. Posar a disposició dels ens locals els recursos necessaris perquè puguin 
donar compliment a la Llei 19/2014 de la transparència i tots els seus proces-
sos d’implementació en els municipis. 

3.2. Promoure en coordinació amb les entitats municipalistes, mesures per a 
que els ajuntaments estableixin Plans estratègics per a l’aplicació de la Llei 
19/2014 de transparència i de l’avaluació anual del grau de compliment, espe-
cificant el calendari i el pressupost d’aquestes mesures. 

3.3. Facilitar en les mesures de suport al món local que els ajuntaments man-
tinguin actualitzats els Portals de Transparència i puguin complir amb el dret 
d’accés de la ciutadania a la informació pública. 

3.4. Posar a disposició dels ajuntaments les eines necessàries per a elaborar 
cartes de serveis municipals en què s'estableixi: l’organització i la forma de 
gestió del servei, la identificació dels responsables de la gestió, els estàndards 
mínims de qualitat , els indicadors i els instruments per a avaluar-ne l’aplica-
ció, les condicions d’accés, els drets i deures de les persones usuàries, el règim 
econòmic (taxes i els preus públics que siguin aplicables). Les cartes de ser-
veis tindran caràcter de reglament local. 

3.5. Promoure i consolidar els Codis de Bon Govern Local i de Conducta que 
contribueixin a consolidar pautes de comportament dels càrrecs electes amb 
l'objectiu de configurar una ètica pública comuna. 

3.6. Promoure la creació d’una bústia ètica anònima i de Bon Govern com a 
canal facilitador de la comunicació de conductes dutes a terme per l'Adminis-
tració municipal en l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels con-
flictes d’interès, l’objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici 
de les competències municipals en general. 

Proposta de resolució 4 

Per un sistema de partits transparent i ètic 

4.1. El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar la tramitació de la 
llei reguladora del règim electoral. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

4.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir més transparència i 
limitar l’endeutament i les despeses electorals. Establir un sistema de finança-
ment basat en les aportacions públiques i les aportacions limitades de persones 
militants o simpatitzants. Tot això en coordinació amb el Govern de l’Estat. 

4.3. Reduir la despesa electoral impulsant un mailing únic de totes les candi-
datures que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya. 

4.4. Promoure la regulació a les webs dels partits polítics dels deutes totals 
amb entitats bancàries i forma de retorn. 

4.5. Establir i impulsar un codi ètic dels càrrecs electes obligatori, amb un 
òrgan supervisor i règim sancionador en cas d’incompliment. 
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4.6. Aplicar i complir l’acord sobre un codi de conducta política en relació 
amb el transfuguisme. 

Proposta de resolució 5 [transaccionada] 

Aprofundint en la transparència de l’activitat dels grups d’interès 
(lobbies) 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

5.1. Donar a conèixer la traçabilitat de les decisions públiques tot publicant 
els expedients de les decisions públiques els contactes que s’hagin produït 
amb lobbies de la manera més detallada possible. 

5.2. Ampliar la informació sobre les activitats dels lobbies, així com del seu 
finançament i els seus objectius. 

5.3. Publicar les agendes dels alts càrrecs i de qualsevol servidor públic que 
tingui contactes amb grups d’interès. 

5.4. Ampliar la informació pública al registre de grups d’interès amb els fons 
públics rebuts i membres de la plantilla que hagin tingut responsabilitats al 
sector públic. 

Proposta de resolució 6 

Per una llei d’alertadores de casos de corrupció ja 

El Parlament de Catalunya: 

6.1. Es compromet a agilitzar els treballs de la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat. 

6.2. Insta al Govern a fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per 
a que es realitzi la transposició de la Directiva europea 2019/1937 del Parla-
ment Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de 
les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. 

6.3. Insta el Govern a establir bústies ètiques que garanteixin l’anonimat de 
les persones denunciants de possibles casos de corrupció. 

Proposta de resolució 7 

Per una contractació pública i atorgament de subvencions fora de 
sospita 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

7.1. Excloure de les contractacions públiques de forma cautelar, mentre no hi 
hagi sentència ferma, a empreses implicades en casos de corrupció. 

7.2. Vetllar per garantir que no hi hagi fragmentació de contractes de forma 
regular en l’administració de la Generalitat i el seu sector públic i fer concur-
sos de lliure concurrència de forma reglamentària, complint amb la Llei de 
contractes. 

7.3. Garantir que la publicació de la informació relativa als contractes de ser-
veis, es fa de forma ràpida i de fàcil accés, en compliment de la Llei de de 
transparència. 

7.4. Fer públics i transparents els criteris de contractació de la publicitat insti-
tucional i les subscripcions amb mitjans de comunicació de tot el sector públic 
de la Generalitat. 
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7.5. Establir que les subvencions públiques no estiguin subjectes a valoració 
subjectiva en la seva baremació tècnica. I alhora, avançar en la regulació de la 
concertació pública de serveis i programes amb les entitats sense afany de lu-
cre, així com garantir que les administracions públiques elaboren processos 
de concessió de les subvencions a través de la concurrència competitiva, dei-
xant enrere les subvencions nominatives. 

7.6. Motivar i justificar de forma clara les subvencions excloses de concurrèn-
cia competitiva. 

7.7. Controlar la justificació de les subvencions i activar automàticament, si 
s’escau, el reintegrament i la sanció. 

Proposta de resolució 8 

Enfortiment dels òrgans de control 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

8.1. Dotar de recursos suficients l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Sindica-
tura de Comptes. 

8.2. Reforçar el cos de Mossos d’Esquadra i l’Agència Tributària de Catalunya 
en els àmbits de la lluita contra la corrupció, la delinqüència econòmica i el 
frau fiscal. 

Proposta de resolució 9 

Per un desplegament efectiu de la Llei de Transparència de Catalunya 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

9.1. Reformar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern per ampliar, entre altres qüestions, el dret 
d’accés a la informació pública a totes les persones i potenciar i millorar la 
regulació del registre dels Grups d’Interès. 

9.2. Aplicar el règim sancionador de la Llei de transparència. 

9.3. Presentar la informació comprensible i amb formats reutilitzables. 

Proposta de resolució 10 

Impulsar de mesures per lluitar contra la corrupció a l’Estat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar les accions necessàries 
davant del Govern de l’Estat per: 

10.1. Limitar els aforaments polítics. 

10.2. Modificar el Codi Penal en el que fa referència al finançament dels par-
tits polítics i allargar els terminis de prescripció. Aquesta reforma inclourà el 
delicte relacionat amb l’enriquiment il·lícit de càrrecs públics que, sense in-
tervenir directament en els delictes de corrupció, si hagin obtingut un benefici 
d’aquests casos, així com un tipus agreujat de prevaricació administrativa en 
les contractacions públiques, tràfic d’influències, suborn i fraus a l’adminis-
tració quan siguin a través de partits polítics. 

10.3. Treballar coordinadament amb el govern de l’estat per endurir les con-
dicions d’incompatibilitat en la dedicació professional d’activitats privades 
per als servidors públics i endurir les sancions per incompliment. 
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10.4. Impulsar en el marc dels espais de col·laboració Govern de l’Estat-Ge-
neralitat accions per a reforçar la lluita contra els «càrtels» en la contractació 
pública. 

10.5. Impulsar la derogació de l´article 324 de la Llei d´Enjudiciament crimi-
nal que ha suposat a la pràctica un impediment per la investigació de casos de 
corrupció. 

10.6. Dotar de recursos suficients als Jutjats per la investigació de casos de 
corrupció 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Marta Ribas Frías 
Portaveu del GP CatECP Portaveu adjunta del GP CatECP 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPU-
LAR DE CATALUNYA (REG. 57711) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, di-
putada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la 
corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya (tram. 255-
00010/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Compromís institucional de lluita contra la corrupció 

El Parlament de Catalunya, compromès amb la eradicació de les pràctiques 
corruptes a la política catalana, convida a les formacions polítiques, agents 
socials i econòmics, institucions fiscalitzadores i món local a enviar a la soci-
etat un missatge de compromís, ferm i absolut, de lluita contra tota forma de 
corrupció. En aquest sentit, el Parlament treballarà per a que es fixin compro-
misos comuns de lluita contra les pràctiques corruptives, s’assoleixin propos-
tes de millores en tots els àmbits de la societat, i es faci un anàlisi d’una millora 
normativa i de l’acció de control amb l’objectiu de recuperar la confiança de 
la ciutadania. 

Proposta de resolució 2 

Mesures en l’àmbit institucional 

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

1. Iniciar els treballs d’elaboració d’un avantprojecte de llei que reguli l’exer-
cici de l’alt càrrec en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Aquest avantpro-
jecte ha de tenir com a objectiu professionalitzar l’exercici de les responsabi-
litats dels alts càrrecs de l’administració, i també, entre altres, la fixació d’un 
procediment de nomenament que garanteixi la idoneïtat del candidats i per-
meti un anàlisi prèvia de la possible existència de conflictes d’interessos. 

2. Impulsar l’aprovació d’una nova llei sobre el règim d’incompatibilitats 
d’alts càrrecs al servei de la Generalitat, per a millorar el règim d’incompati-
bilitat, reforçar-lo amb la introducció de nous supòsits i incrementar els con-
trols sobre els conflictes d’interessos. 

3. Crear, en el si de l’administració de la Generalitat però amb plena autono-
mia funcional, l’oficina de conflictes d’interessos que tinguin com a missió 
esdevenir un òrgan de vigilància i control de la incompatibilitat dels membre 
del Govern i dels alts càrrecs de l’administració. 

4. Fixar com a prohibició per a ser membre del Govern, alt càrrec de l’admi-
nistració o directiu dels ens que formen part del sector públic de la Generalitat, 
la condició de titular o autoritzat, ni directament, ni per mitjà de societats en 
que tinguin una participació superior al 5%, directa o indirecta per mitjà de 
parents fins al segon grau, de comptes bancaris o d’altres actius financers en 
països o territoris qualificats reglamentàriament de paradisos fiscals. La con-
currència d’aquesta circumstància ha de ser causa d’incompatibilitat. 
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5. Establir, de forma immediata, mecanismes de control i fiscalització del pa-
trimoni dels membres del govern, els alts càrrecs de l’administració i els di-
rectius del sector públic de la Generalitat, per avaluar i detectar possible situ-
acions d’enriquiment injustificat durant l’exercici del càrrec. 

6. Fomentar la implantació de codis ètics, cartes de serveis als ciutadans i sis-
temes de gestió ètica en l’àmbit de les administració públiques catalanes. 

7. Incentivar la denúncia per part dels empleats públics de possible situacions 
de corrupció i frau fiscal per detectar irregularitats i violacions de normes o 
abusos d’autoritat, tot protegint els denunciants. 

8. Incentivar la denúncia de possibles casos de corrupció i frau fiscal establint 
protocols i codis de conducta entre els diferents organismes i departaments de 
l’administració, per posar en coneixement de la justícia o dels seus superiors 
aquelles irregularitats o actes que es poguessin considerar delictius. 

9. Donar suficient publicitat, preferentment per mitjans telemàtics, a la relació 
de convocatòries de concursos i oposicions, i la seva previsió temporal, per a 
cobrir places vacants en l’àmbit del sector públic. 

10. En l’àmbit de la legislació de transparència i bon govern: 

a) Adoptar, en el termini de sis mesos, el reglament de desplegament de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 

b) Impulsar la modificació de la Llei 19/2014 per a ampliar les funcions de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) i do-
tar-la amb els mitjans necessaris per a garantir el correcte compliment de la 
seva tasca. 

Proposta de resolució 3 

Mesures en l’àmbit del òrgans de control 

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Considera urgent i necessari impulsar la redefinició de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb l’aprovació d’una modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya que aprofundeixi en les com-
petències assumides per aquesta institució sense que això, impedeixi el control 
d’altres institucions. 

b) Convida a l’Oficina Antifrau de Catalunya a incloure en les seves memòries 
anuals, juntament amb els expedients tramitats, una memòria dels costos i els 
resultats assolits. 

c) Aposta per considerar com a obligatori que l’Oficina Antifrau de Catalunya 
estigui subjecte al control fiscalitzador de la Sindicatura de Comptes. 

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

a) Impulsar el reforç i la signatura de convenis de col·laboració entre els òr-
gans de fiscalització i control de les diverses administracions públiques cata-
lanes. 

b) Establir garanties corporatives a la Intervenció General de la Generalitat. 

c) Fomentar l’establiment de mecanismes de col·laboració entre la Sindicatura 
de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya amb altres organismes com 
l’Agència Tributària de Catalunya i Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria i les entitats gestores de la Seguretat Social, entre altres, per a facilitar l’ac-
cés a la informació en poder d’aquestes entitats i que sigui d’interès en les 
seves actuacions de control. 
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Proposta de resolució 4 

Mesures en l’àmbit del control de la despesa i la contractació pública 

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

1. Oferir al conjunt de la ciutadania més informació, i oferir-la d’una forma 
més accessible i transparent, sobre l’estat d’execució dels pressupostos de la 
Generalitat, el nivell de despesa executada i el seu pagament, així com el vo-
lum de deute financer i les seves condicions i el deute que la Generalitat manté 
amb la resta d’administracions públiques. 

2. Encarregar a la Intervenció General de la Generalitat una auditoria, amb 
una periodicitat anual, sobre l’eficiència, l’eficàcia i l’equitat dels diversos 
programes de despesa pública. 

3. Introduir als plecs contractuals la valoració, com a criteris subjectes a pun-
tuació, mesures en transparència i accés a la informació de les empreses con-
currents. 

4. Dissociar les funcions de detecció, definició i ràtio de la necessitat pública 
de contractació de les funcions de licitació-adjudicació-avaluació de l’execu-
ció del contracte públic. 

5. Fixar en els contractes públics estàndards mínims de qualitat i la obligato-
rietat de realitzar una avaluació dels costos i resultats dels serveis públics con-
cessionats. 

6. Establir estàndards mínims de transparència durant l’adjudicació i execució 
de contractes públics. 

7. Reduir la contractació pública que es tramita a través de procediments 
oberts, ja que actualment encara representa el 50% de la contractació. 

8. En relació a la designació i el nomenament del personal de l’administració 
pública: 

a) Establir limitacions de consanguinitat a la lliure designació fins al quart 
grau. 

b) Establir límits quantitatius de contractes d’interins i persones de lliure 
designació. 

9. Prohibir la utilització de convenis de col·laboració administració pública-
empreses privades, donat que la seva utilització esquiva els controls propis i 
necessaris que requereix l’ús dels recursos públics per adjudicar serveis o 
prestacions públiques a empreses privades. 

10. Limitar les modificacions dels contractes públics per noves necessitats a 
menys del trenta per cent del valor d’adjudicació. 

Proposta de resolució 5 

Personació de la Generalitat en els procediments judicials que investi-
guen pràctiques de corrupció 

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

1. Comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judicials 
vinculats a delictes de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recursos 
públics de la Generalitat apareguin indiciàriament com a perjudicats, incloent 
en aquest concepte el frau a qualsevol tribut sobre el qual tingui capacitat de 
decisió la Generalitat. 

2. Donant compliment a la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels ser-
veis jurídics de l’Administració de la Generalitat i del Decret 57/2002, de 19 
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de febrer, de Reglament dels Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant l’ordre de compareixença a la causa del membre del Govern que 
correspongui en funció de l’àmbit material del departament afectat. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Esperanza García González 
Representant del SP PPC Diputada del SP PPC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS PAR-
LAMENTARIS 

Reg. 57793, 57794, 57795 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
6.2.2020 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL DEL GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMEN-
TARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE CATA-
LUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 57793) 

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, Eva Grana-
dos Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subse-
güent al Debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i instituciona-
litzada a Catalunya (tram. 255-00010/12), que substitueix les propostes de re-
solució 11 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 11 del Grup 
Parlamentari Republicà, 6 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, 1 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Proposta de resolució transaccional 

Per una democràcia de qualitat i una nova gestió de l’ètica pública 

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. Impulsar un Pacte Nacional contra la corrupció amb la participació dels 
partits polítics, sindicats, patronals, entitats, el món local, Sindicatura de 
Comptes i Oficina Antifrau amb l'objectiu de seguir millorant la transparència, 
integritat, govern obert de l'administració i proposar els canvis legislatius que 
siguin necessaris. 

2. Aprovar el codi ètic del servei públic de Catalunya. Als efectes d’aquest 
Codi, seran servidores públiques tant les persones que treballen en les admi-
nistracions i els respectius sectors públics, com les que treballen en organitza-
cions privades i entitats que fan efectius serveis públics per compte d’aquells. 

3. Professionalitzar i estructurar la gestió de l’ètica i desenvolupar els instru-
ments que conformen un marc d’integritat. 

4. Crear continguts i eines educatives al llarg de l’etapa de l’educació obliga-
tòria que abordin la integritat pública i posin l’èmfasi en la necessitat de seguir 
conductes íntegres i de defensa del bé comú. 

5. Crear un contingut formatiu bàsic en integritat i ètica pública, obligatori per 
a tots els servidors i servidores públics, inclosos els alts càrrecs i el personal 
directiu. 

6. Personar-se com a acusació particular i perseguir proactivament tots els ca-
sos d'ús indegut de patrimoni públic per corrupció i frau fiscal. 
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7. Complir la llei i desenvolupar els reglaments que corresponguin pel tal que 
cap alt càrrec de la Generalitat i del seu sector públic i d'ens, entitats, organis-
mes i societats participades majoritàriament per la Generalitat cobri més que 
els consellers i conselleres del Govern. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

Eva Granados Galiano Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP PSC-Units Portaveu del GP CatEP 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL DEL GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMEN-
TARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 57794) 

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, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalu-
nya (tram. 255-00010/12), que substitueix les propostes de resolució 15 del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, i la proposta 
de resolució 5 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Proposta de resolució transaccional 

Aprofundiment de la transparència de les activitats d’influència dels 
grups d’interès 

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

1. Avaluar el marc legal regulador dels grups d’interès, amb la finalitat de 
detectar els punts que siguin susceptibles d’aprofundiment o millora. 

2. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de sis 
mesos, un projecte de llei de regulació de les activitats de representació d’in-
teressos davant les Administracions públiques de Catalunya. Aquesta inicia-
tiva normativa s’ha d’elaborar amb la màxima participació possible dels grups 
d’interès registrats i introduir les millores que permetin una supervisió eficaç 
de la seva activitat, per mitjà, en particular, d’una millor definició de l’àmbit 
objectiu i subjectiu d’aplicació d’aquesta normativa, així com de les solucions 
que permetin introduir una major simplificació procedimental, oferir una mi-
llor atenció a la diversitat de situacions o característiques específiques dels 
grups d’interès i disposar d’un règim sancionador adequat. Així mateix, 
aquesta iniciativa ha d’incloure propostes que millorin la traçabilitat de les 
activitats d’influència dels grups d’interès en els procés d’elaboració de polí-
tiques públiques i d’altres processos de presa de decisions administratives, així 
com propostes d’ampliació de la informació relativa als objectius, el finança-
ment i el personal al servei dels grups d’interès, en particular quan aquestes 
persones hagin tingut responsabilitats en el sector públic. 

3. Adoptar les mesures institucionals corresponents, normatives o d’una altra 
naturalesa, per garantir el seguiment i la transparència de les activitats d’in-
fluència dels grups d’interès en els procediments d’elaboració de normes le-
gals o reglamentàries (petjada normativa), amb la finalitat que tota la ciutada-
nia pugui tenir coneixement d’aquestes activitats i del seu resultat efectiu. 

4. Aplicar a les persones que ocupin llocs amb rang de Subdirecció General o 
assimilats, tant de l’Administració de la Generalitat com del seu sector públic, 
els mateixos criteris corporatius de seguiment, supervisió i transparència que 
s’apliquen a les relacions o contactes entre els grups d’interès i els alts càrrecs 
i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 
El projecte de llei esmentat a l’apart segon ha de valorar la conveniència d’es-
tendre les obligacions aplicables a les agendes dels alts càrrecs i d’altres res-
ponsables públics a la resta de personal al servei de l’Administració, en parti-
cular quan es tracti de persones titulars de llocs de comandament o que tinguin 
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atribuïdes funcions susceptibles d’activitats d’influència, així com d’obrir la 
possibilitat que siguin els servidors públics els qui sol·licitin deixar constància 
de les relacions amb els grups d’interès, i ha d’incorporar les propostes cor-
responents. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL DEL GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMEN-
TARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 57795) 

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, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalu-
nya (tram. 255-00010/12), que substitueix les propostes de resolució 12 del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i la proposta de resolució 2 del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Proposta de resolució transaccional 

Millora de la gestió dels conflictes d’interès i per la fi de les portes gi-
ratòries 

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

1. Vetllar i impulsar mesures de reforç per a l’acompliment de la llei d’incom-
patibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i del Codi 
de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Ge-
neralitat i de les entitats del sector públic, garantint-ne l’avaluació amb la 
col·laboració d’experts independents. 

2. Identificar els mecanismes de control intern en matèria de conflictes d’in-
terès, en l’àmbit de la funció pública, pel conjunt de servidors públics -inclo-
sos alts càrrecs i personal directiu, dotar-los de recursos i garantir seva inde-
pendència funcional per a l’exercici de les funcions assignades. 

3. Elaborar una guia a disposició de tots els empleats i empleades públics i 
assessorar de manera personalitzada els alts càrrecs, personal directiu, coman-
daments i personal d’àmbits de risc, per tal d’evitar els conflictes d’interès i 
les possibles incompatibilitats en l’actuació pública. 

4. Elaborar un protocol de coordinació entre els diferents òrgans de control i/o 
informació interns i externs per a la gestió dels conflictes d’interès. 

5. Garantir, a través d'avançar en Codis de conducta vinculants, que els càrrecs 
públics i alts càrrecs de les Administracions públiques de Catalunya, complei-
xen escrupolosament amb la legalitat vigent en matèria de compatibilitats i 
prevenció de la corrupció. Establir una avaluació d'idoneïtat prèvia al nome-
nament dels alts càrrecs i personal directiu. 

6. Acabar amb les portes giratòries: Reforçar i ampliar el règim d'incompati-
bilitats per a que membres de Govern i els alts càrrecs de l'Administració de 
la Generalitat no puguin prestar serveis a entitats privades que hagin resultat 
afectades per decisions on hagin participat durant l'exercici del seu càrrec o 
hagin estat relacionades amb la seva gestió. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 
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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

Sessió 48. Divendres, 7 de febrer de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
Quarta part 

Punt 1 | Debat i votació de les esmenes presentades 

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017 de la 
Renda Garantida de Ciutadania 

Tram. 202-00063/12 

TEXT PRESENTAT 

Article únic 

Es modifica l’article 7 epígraf d) de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la 
Renda Garantida de Ciutadania, que resta redactat de la manera següent: 

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

d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics 
considerada mínima per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, 
d'acord amb l’import corresponent de la renda garantida de ciutadania en 
relació amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència 
de Catalunya. 

No es comptabilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’una 
lliberalitat per raó afectiva o d’amistat, ni les prestacions per aliments. 

La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, 
durant dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de 
la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el 
procediment de concessió i es percep la prestació. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 1 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent (1) 
De supressió i modificació  

Article únic. Es modifica l'article 7 epígraf d) de la Llei 14/2017, de 20 de 
juliol, de la Renda Garantida de ciutadania, que resta redactat de la manera 
següent:  

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

d) No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics 
considerada mínima per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, 
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d’acord amb l’import corresponent de la Renda garantida de ciutadania en 
relació amb el llindar d’ingressos fixat per l’indicador de Renda de suficiència 
de Catalunya. 

No es comptabilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’una 
lliberalitat per raó afectiva o d’amistat, ni les prestacions per aliments. 

La situació d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, 
durant els dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud 
de la Renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita 
el procediment de concessió i es percep la prestació. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya,  
GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,  
GP de Catalunya en Comú Podem (1) 
De supressió i modificació (per correcció lingüística) 

Article únic. Es modifica l'article 7 epígraf d) de la Llei 14/2017, de 20 de 
juliol, de la Renda Garantida de ciutadania, que resta redactat de la manera 
següent:  

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

d) No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics 
considerada mínima per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, 
d’acord amb l’import corresponent de la renda garantida de ciutadania en 
relació amb el llindar d’ingressos fixat per l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya. 

No es comptabilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’una 
lliberalitat per raó afectiva o d’amistat, ni les prestacions per aliments. 

La situació d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, 
durant els dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud 
de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita 
el procediment de concessió i es percep la prestació. 

ADDICIÓ DE NOUS ARTICLES 

Esmena 3 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent (2) 
D'addició 

Per raó de la matèria que es pretén modificar (compatibilitat i no compta-
bilització de cert tipus d’ajudes econòmiques) es trasllada la proposta a 
l’article de la Llei 14/2017 que regula la complementarietat i subsidiarietat de 
la Renda garantida de ciutadania. En aquest sentit, es proposa la modificació 
de l’article 4.4 de la llei 14/2017 de la Renda garantida de ciutadania que 
quedarà redactat de la següent manera: 

Article 4. Caràcter complementari i subsidiari de la Renda garantida de 
ciutadania 

[...] 

4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la Renda 
garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el 
llindar econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de 
dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a 
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evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o 
universitàries) i els que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita 
de complementar la Renda garantida de ciutadania. Tampoc es computaran 
com a ingressos per a determinar el llindar econòmic els ajuts econòmics per 
part de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a 
dues vegades l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya, i que siguin 
acreditats a través d’una Declaració jurada. Per les famílies amb 3 membres 
o més el llindar serà tres vegades l’indicador de Rendes de Suficiència de 
Catalunya. 

Esmena 4 
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya,  
GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,  
GP de Catalunya en Comú Podem (2) 
D'addició 

Per raó de la matèria que es pretén modificar (compatibilitat i no compta-
bilització de cert tipus d’ajudes econòmiques) es trasllada la proposta a 
l’article de la Llei 14/2017 que regula la complementarietat i subsidiarietat de 
la renda garantida de ciutadania. En aquest sentit, es proposa la modificació 
de l’article 4.4 de la llei 14/2017 de la Renda garantida de ciutadania que 
quedarà redactat de la següent manera: 

Article 4. Caràcter complementari i subsidiari de la renda garantida de 
ciutadania 

[...] 

4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el 
llindar econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de 
dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a 
evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o 
universitàries) i els que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita 
de complementar la renda garantida de ciutadania. Tampoc es computaran 
com a ingressos per a determinar el llindar econòmic els ajuts econòmics no 
regulars i puntuals per part de familiars fins a segon grau de consanguinitat 
o afinitat, inferiors a dues vegades l’Indicador de Rendes de Suficiència de 
Catalunya, i que siguin degudament acreditats.  

Esmena 5 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent (3) 
D'addició 

A fi d'evitar que ser beneficiari d’ajuts públics, que es cobren de forma 
acumulada, pugui acabar comportant una penalització en la sol·licitud, i, 
alhora, evitar que aquesta circumstància porti a duplicitats en els tràmits de 
sol·licitud, amb el cost que això comporta tant per a la persona peticionària 
com per a l’administració, es proposa la modificació de l’article 8.1 c) de la 
Llei 14/2017, de la Renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la 
manera següent: 

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

1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar 
el compliment del requisit que estableix l'article 7.1.d són els següents: 
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[...] 

c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben 
de les administracions públiques o d'entitats públiques o privades, que tenen 
el tractament que estableix l'article 4, i que es computaran de forma 
prorratejada per a cada mes en què es perceben, independentment de que 
s’abonin de forma acumulada per períodes superiors.  

Esmena 6 
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya,  
GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,  
GP de Catalunya en Comú Podem (3) 
D'addició 

A fi d'evitar que ser beneficiari d’ajuts públics, que es cobren de forma 
acumulada, pugui acabar comportant una penalització en la sol·licitud, i, 
alhora, evitar que aquesta circumstància porti a duplicitats en els tràmits de 
sol·licitud, amb el cost que això comporta tant per a la persona peticionària 
com per a l’administració, es proposa la modificació de l’article 8.1 c) de la 
Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la 
manera següent:  

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

1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar 
el compliment del requisit que estableix l'article 7.1.d són els següents: 

[...] 

c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben 
de les administracions públiques o d'entitats públiques o privades, que tenen 
el tractament que estableix l'article 4, i que es computaran de forma prorra-
tejada per a cada mes en què es perceben, independentment de que s’abonin 
de forma acumulada per períodes superiors. 

Esmena 7 

SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent (4) 

D'addició 

Per congruència amb la modificació del termini de carència d’ingressos, es 
modifica també l’article 8.2 b de la Llei 14/2017, de la Renda garantida de 
ciutadania, que resta redactat de la manera següent: 

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

2. Els ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l'apartat 1 s'acre-
diten amb la documentació següent: 

[...] 

b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers dos mesos 
dels comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació 
de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s'han obert amb 
posterioritat a aquesta declaració o que no hi són declarats.  
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Esmena 8 
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya,  
GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,  
GP de Catalunya en Comú Podem (4) 
D'addició 

Per congruència amb la modificació del termini de carència d’ingressos, es 
modifica també l’article 8.2 b de la Llei 14/2017, de la renda garantida de 
ciutadania, que resta redactat de la manera següent:  

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

2. Els ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l'apartat 1 s'acre-
diten amb la documentació següent: 

[...] 

b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers dos mesos 
dels comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació 
de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s'han obert amb 
posterioritat a aquesta declaració o que no hi són declarats. 

Esmena 9 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent (5) 
D'addició 

Per congruència amb la modificació del termini de carència d’ingressos, es 
modifica també la Disposició Addicional Quarta de la Llei 14/2017, de la 
Renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la manera següent:  

Disposició addicional Quarta: 

Punt 1 

b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris 
de programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de 
Ginebra no es tenen en compte per al compliment del requisit d'insuficiència 
d'ingressos i recursos durant els dos mesos anteriors a la presentació de la 
sol·licitud de la Renda garantida de ciutadania. 

Esmena 10 
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya,  
GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,  
GP de Catalunya en Comú Podem (5) 
D'addició 

Per congruència amb la modificació del termini de carència d’ingressos, es 
modifica també la Disposició Addicional Quarta de la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la manera següent:  

Disposició addicional Quarta: 

Punt 1 

b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris 
de programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de 
Ginebra no es tenen en compte per al compliment del requisit d'insuficiència 
d'ingressos i recursos durant els dos mesos anteriors a la presentació de la 
sol·licitud de la renda garantida de ciutadania. 



Dossier PLE 48 
7 de febrer de 2020 

6 

 

TEXT PRESENTAT 

Disposició final primera 

Entrada en vigor 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de 
la Generalitat. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 11 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent (6) 
De modificació 

Disposició final primera única. Entrada en vigor 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de 
la Generalitat. 

Esmena 12 
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya,  
GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,  
GP de Catalunya en Comú Podem (6) 
De modificació de la disposició final primera 

Disposició final primera única. Entrada en vigor 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de 
la Generalitat. 

TEXT PRESENTAT 

Disposició final segona 

Habilitació pressupostària 

Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als 
Pressupostos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de 
l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
Aquests efectes no podran anar en contra del que preveu l’article 2 de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania que la configura 
com una prestació garantida de dret subjectiu. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 13 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent (7) 
De supressió 

Disposició final segona. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als 
Pressupostos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de 
l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
Aquests efectes no podran anar en contra del que preveu l’article 2 de la Llei 
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14/2017, del 20 de juliol, de la Renda garantida de ciutadania que la configura 
com una prestació garantida de dret subjectiu. 

Esmena 14 
GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya,  
GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,  
GP de Catalunya en Comú Podem (7) 
De supressió 

Disposició final segona. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als 
Pressupostos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de 
l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
Aquests efectes no podran anar en contra del que preveu l’article 2 de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania que la configura 
com una prestació garantida de dret subjectiu. 

TEXT PRESENTAT 

Exposició de motius 

En el balanç de resultats de la implementació de la llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania, fruit del diàleg amb les persones vulnerables afectades, els 
punts d'assessorament, treballadores socials, entitats socials entre altres, s'ha 
constatat que el termini de carència d'ingressos és excessivament llarg per a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

Una de les causes de les denegacions de sol·licituds de la prestació respon a 
interpretacions restrictives de la manca d'ingressos. Per evitar que aquestes 
pràctiques persisteixin, atès que no hi haurà reglament de la llei fins al 2020, 
la formulació de la manca d'ingressos ha de tenir major concreció. 

Finalment, l’increment de la privació material severa del 5% de la població a 
Catalunya al 6,5% ha de ser superat amb l'aplicació plena de la Llei de la 
Renda Garantida de Ciutadania sense restriccions. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha esmenes presentades. 
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